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Anotace 

Disertační prací je řešena v současné době stále aktuální problematiku správy a údrţby silnic 

v tzv. ohroţených územích.  

Ohroţená území jsou v práci omezena na oblasti ovlivněné důlní činností. Jako cílová oblast 

je vymezena oblast okresu Karviná, která byla v historii i v současnosti stále je, postiţena 

intenzivní důlní činností. Práce se zabývá regionálními aţ lokálními problémy, které jsou však 

převoditelné do dalších oblastí se stejnými, či obdobnými okrajovými podmínkami. Řešení je 

omezeno dostupnými daty k dané problematice. Sledovány jsou zejména silnice II. a III. třídy, 

jejichţ údrţba spadá pod kompetence kraje, potaţmo krajské správy silnic. Jelikoţ 

v současnosti je problematika hospodaření s vozovkou v kraji stále nedořešena, výstupy práce 

by měly její aplikaci podpořit.  

Cílem disertační práce je zjistit, jaké parametry či vstupy mají vliv na výskyt důlních škod, 

přičemţ jako výchozí podklady jsou pouţity v podstatě výhradně informace běţně dostupné 

správci silnic. Práce je zaloţena na zpracování a analýze podkladů v geografických 

informačních systémech a dalším hodnocením jejich výstupů pomocí statistických metod. Na 

základě těchto analýz je plánován výstup v podobě doporučení pro systematické plánování 

a hospodaření se silniční sítí a sestavení modelů pro predikci vzniku poruch. 

V závěru disertační práce jsou uvedeny doporučení pro další výzkum a návrhy vyuţití v praxi 

při správě a údrţbě pozemních komunikací. 

 

Klíčová slova: 

silnice; důlní činnost; vlivy poddolování, systém hospodaření s vozovkou; SHV; GIS 
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Annotation 

The thesis deals with presently still actual issue of roads management and maintenance aimed 

on threatened areas. 

Threatened areas are in work limited to areas affected by deep mining activities. The target 

area is the Karvina district, which was affected by the historical and present intensive mining 

activity. Thesis deals with regional and local problems that are transferable to other areas with 

the same or similar conditions. Solution of this issue is limited by available data. Survey is 

mainly on roads of 2
nd

 and 3
rd

 class, their maintenance falls under the competence of the 

County Road Administration. The issue of Pavement Management System in the county is 

still unresolved; the outputs should support its application. 

Aim of the thesis is to determine what parameters or inputs affect the arising of mining 

disturbances. As input data are used in particular and basically only data commonly available 

to County Road Administration. Elaboration is based on data processing and analyses in 

Geographic Information Systems and further outcomes evaluation by using statistical 

methods. The planed results based on these analyses are recommendations and definition of 

prediction models for Pavement Management System application in solved region. Thesis 

conclusions are intended for further research with potential practical application in order to 

refine methods for outputs according to needs of the County Road Administration. 

There are given recommendations for further research and proposals for practical use in the 

management and maintenance of roads at the end of the dissertation. 

 

Key words: 

roads; mining activity; undermining effects; pavement management system; PMS; GIS 
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1 Úvod 

Pozemní komunikace jsou jedním ze základních pilířů dobře fungující a prosperující 

ekonomiky. Lze vysledovat jistou souvislost mezi ekonomickou vyspělostí států a kvalitou 

jejich pozemních komunikací, stačí se jen poohlédnout za naše západní hranice do sousedního 

Německa. S růstem ekonomiky a zejména výroby roste potřeba na přepravu materiálů a zboţí. 

Tato skutečnost platí dvojnásob v průmyslových městech a ve stále se nově budujících 

průmyslových a obchodních zónách, které generují dopravu těţkých nákladních automobilů. 

Pro udrţení silniční sítě v provozuschopném stavu je důleţitá vhodně zvolená údrţba. Úzce 

s tím související je potřeba efektivního vynaloţení finančních prostředků. Obecně je  

nezbytné technicko-ekonomické plánování veškerých prací. Tato problematika je standardně 

řešena v rámci systému hospodaření s vozovkou. Plné a efektivní vyuţívání tohoto systému 

v České Republice, potaţmo v Moravskoslezském kraji, stále není dostatečně ošetřeno. 

Většímu rozšíření tohoto systému také do jisté míry brání specifické podmínky v kraji, 

vycházející z  historicky výrazně exponovaného území vůči důlní činnosti. Tato problematika 

je nestandardní a proto unifikovaný a modelový systém jakým je systém hospodaření 

s vozovkou, není schopen pokrýt veškeré potřeby. Tyto nestandardní podmínky se vztahují 

zejména na ostravsko-karvinský region, coţ je mimo důlní činnost také výrazně průmyslově 

exponovaná oblast s vysokým podílem těţké nákladní dopravy. Práce řeší implementaci 

těchto nestandardních vlivů se snahou přispět k většímu rozšíření technicko-ekonomicky 

optimálního plánování správy a údrţby silnic. Práce vychází z archivních záznamů správce 

silnic v ovlivněném regionu. Pro práci je jako cílový zvolen Moravskoslezský kraj, zejména 

okres Karviná.  
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2 Cíle práce a hypotézy 

Základním cílem práce je definovat za jakých podmínek můţe být s výhodou pouţitelný SHV 

na územích ovlivněných důlní činností. Výchozí situace je pouţití běţně dostupného 

libovolného softwaru slouţícího pro správu pozemních komunikací a jeho modifikace, či 

spíše doplnění o další modul umoţňující zapracování těchto zvláštních podmínek. V zásadě 

by tento modul mohl fungovat v rámci doplňkové úrovně SHV s výchozí databázi 

ovlivněných silnic a vlastními modely predikce důlních škod, vytvořených na základě dat 

historických poruch (oprav) v dané lokalitě. Výstupem by měl být nástroj umoţňující 

predikovat budoucí potřebný zásah na ovlivněných silnicích, dle jejich lokalizace vůči 

poklesové mapě. K tomuto účelu budou vyuţity GIS nástroje a analýzy spolu s predikčními 

modely. 

Vzhledem ke stále častějšímu jevu dělení finančních nákladu na odstranění důlní škody mezi 

důlní organizaci a správce silniční sítě na základě míry zavinění, bude uvaţován také model 

obsahující informace o intenzitě provozu. Pro návrh konstrukce v poddolovaném území nemá 

intenzita TNV, respektive třída dopravního zatíţení, rozhodující vliv. Rozhodujícím kritériem 

jsou parametry přetvoření terénu, ale i na tyto silnice má dopravní zatíţení degradační vliv. 

Otázkou zůstává, zda můţe mít významnější vliv na podílu vzniku poruch, či je jeho vliv 

zanedbatelný a nevýznamný. Pomocí statistických metod bude posouzena míra vlivu provozu 

na výskyt poruch (oprav). Okres Karviná je velmi průmyslově exponovaný region a intenzity 

TNV se pohybují v poměrně vysokých číslech.  

Cíle práce lze obecně formulovat do následujících bodů: 

1. Stanovení vztahu mezi vznikem poruch pozemních komunikací, vzniklých důlní 

činností, a jejich polohou vůči výhledové poklesové mapě. 

2. Z pohledu financí stanovení přibliţného poměru škody rozdělené mezi důlní 

společnost a správce silniční sítě, respektive stanovení předpokládaného podílu vlivu 

důlní činnosti na vzniklé škodě. 

3. Sestavení návrhu pracovního diagramu celkového souboru úkonů systému 

hospodaření s vozovkou se zapracováním potřeb pro odstraněné důlních škod. K tomu 

se vztahuje také zapojení softwarových prostředků, zejména GIS, tudíţ i definování 

jejich datové struktury. 

4. V případě potvrzení následujících hypotéz sestavení pravděpodobnosti pro predikci 

výskytu důlních škod.  

Na základě těchto cílů jsou formulovány hypotézy, které je moţno ze získaných dat ověřit. 

A. Dle obecných předpokladů se většina důlních škod projeví v největší míře, právě 

v roce, na který jsou predikovány. 

B. Největší výskyt důlních škod je na silnicích III. třídy, z důvodu nejmenších poţadavku 

na jejich konstrukci. 

C. Důlní škody se vyskytují nejvíce v oblasti nejméně příznivé skupiny staveniště. 

D. Výskyt důlních škod není závislý na dopravním zatíţení. 

E. Podíl vynaloţených finančních prostředků na opravy důlních škod roste s intenzitou 

provozu na pozemní komunikaci. 
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3 Přehled o současném stavu problematiky 

3.1 Rešerše literatury 

Od počátků těţby a od prvních projevů důlních vlivů je tato a související problematika 

diskutována. Problematika poddolování a problematika systémů hospodaření s vozovkou byla 

však vţdy řešena odděleně. Nepodařilo se dohledat literaturu zabývající se kombinací obou. 

Z tohoto hlediska lze tuto práci povaţovat za zcela inovativní.  

Výchozím zdrojem informací jsou technické listy a dílčí výzkumné zprávy zpracované 

v rámci výzkumného projektu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

č. 1M0579 s názvem CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních 

konstrukcí). V rámci projektu CIDEAS se jedná zejména o dílčí úkol s názvem Navržení 

postupů pro výstavbu a údržbu pozemních komunikací v územích postižených hornickou 

činností. 

Co se týče literatury zabývající se problematikou důlních vlivů na pozemní komunikace, byla 

primární literatura českých a částečně polských autorů. Toto plyne zejména z potřeby 

definovat charakteristiky specifické pro lokální zájmové oblasti, respektive oblast OKR. Jako 

základní lze z toho pohledu povaţovat literaturu od autorů Neset K. [34] a Bradáč J. [6], [5], 

celá řada související literatury byla také vydaná pod hlavičkou Ústavu geoniky AV ČR. 

Většina literatury spojena s tématem účinku poddolování na pozemní komunikace je staršího 

data jako např. Vitásek, K. a K. Neset [54]. Významný zdroj pro zpracování disertační práce 

byly také odborné články publikované v časopise Silniční obzor, data těchto článků sahají aţ 

do let 1966, nelze tedy veškeré údaje pouţít pro aktuální potřeby, avšak z pohledu 

historického vývoje dávají zajímavý pohled na problematiku. Co se týká samotné 

problematiky vlivu poddolování na pozemní komunikace, byly mimo jiné vyuţity informace 

z odborných posudků zpracovaných pro Správu a údrţbu silnic Karviná, konkrétně posudek 

Silniční síť okresu Karviná – vlivy poddolování v období 1991 – 2010 [23] z roku 1991 

zpracovaný Báňskými projekty Ostrava. Doplnění tohoto posudku z roku 1999, Vlivy 

poddolování na silniční síť Karviná do roku 2010 [45] zpracovaný společností Dopravní 

projektování Ostrava s.r.o. Dále odborné posudky různých autorů zaměřené vţdy na konkrétní 

úseky pozemních komunikací. 

Za první ucelenou publikací zabývající se problematikou hospodaření s vozovkou je 

povaţovaná publikace autorů Hass, R., a W. R. Hudson, z roku 1978 [18]. Z českých 

publikací to bude příručka pro pracovníky správy silničních a místních komunikací od autorů 

Kudrna, J., L. Mališ a J. Kristiansen [27] Zdroj informací pro část věnované systému 

hospodaření s vozovkou jsou články z časopisů a literatura domácích i zahraničních autorů, 

avšak hlavním zdrojem informací jsou slovenští autoři např. Mikolaj J. a J. Čelko [32] 

(převáţně se základnou na Technické univerzitě v Ţilině) a slovenské předpisy. Důvodem 

toho je zejména fakt, ţe rozšíření a pouţívání SHV na Slovensku je na lepší úrovni neţ v ČR, 

přičemţ postupy zavedené na Slovensku jsou velmi blízké českému prostředí a snadno 

aplikovatelné do našich podmínek. Také v historii české literatury nalezneme průkopníky 

v plánování a řízení údrţby vozovek, zejména Šlachta E., J. Moc a V. Ţalský [47]. 

Dále bylo pouţito výstupů z českého projektu TANDEM číslo FT-TA3/148, zpracovaného 

v letech 2006 – 2008 zabývajícím, se výzkumem a vývojem diagnostiky povrchů pozemních 

komunikací a návrhem řešení metodiky údrţby a oprav pro správce pozemních komunikací 

v ČR. 

Z pohledu právních předpisů a norem do okruhu řešeného tématu patří mimo jiné 

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území [11], jenţ obsahuje základní 
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poţadavky a doporučení pro stavby umisťované či stávající na poddolovaném území. 

Výchozím podkladem pro návrh opatření na poddolovaném území je Zákon Horní č. 44/1988 

Sb. [59], ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1988 Sb. [60], ve znění pozdějších 

předpisů Inţenýrsko-geologický průzkum na poddolovaném území. 

Pro SHV je základní nově vydaný technický předpis TP 87 Navrhování údržby a oprav 

netuhých vozovek [50] z roku 2011, kde je zásadní Příloha 2 Systém hospodaření s vozovkou 

– SHV, jenţ definuje SHV, popisuje jeho funkci, schéma a nezbytné podklady. Slovenskou 

obdobou tohoto předpisu jsou technické podmínky TP 10/2006 Systém hospodárenia 

s vozovkami [48], které podrobně popisují a definují SHV na Slovensku, včetně jeho moţného 

pouţití na komunikacích různých tříd, dle poţadavku na přesnost výsledků. Mezi důleţité 

české předpisy související s problematikou dále patří TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 

[49], definující základní poruchy netuhých vozovek a TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací [51], které popisují postup návrhu skladby pozemních komunikací včetně 

katalogu typických skladeb. Jako výchozí literaturu lze povaţovat USA standard AASHTO 

Guidelines for Pavement Management System [1], nebo novější [2]. 

3.2 Systém hospodaření s vozovkou 

Pojem systém hospodaření s vozovkou (SHV) je různými institucemi či autory definován 

různě, všechny definice se však zakládají na stejném jádru. Dle [50] je SHV definován jako 

„Systém poskytující aktuální a objektivní informace o stavu PK, jehoţ účelem je optimalizace 

stavební činnosti na základě získaných údajů a znalostí o dostupných technologiích s cílem 

dosáhnout technicky a ekonomicky optimálního vyuţití vloţených prostředků, popř. dosaţení 

jiných zvolených priorit“. Dle slovenských Technických podmínek [48] je SHV definován 

jako „proces sledující efektivní vyuţívání vozovek silniční sítě v daných úsecích, v určitých 

provozních podmínkách, jeţ zahrnuje soustavně organizovanou údrţbu, opravy a obnovu 

vozovek, z hlediska co nejhospodárnějšího vynaloţení finančních, materiálových 

a energetických prostředků. 

 

Obr. 1 Zjednodušený cyklus SHV 

Strukturu SHV vţdy tvoří alespoň tři základní moduly. Prvním z nich je databáze, na kterou 

navazují analytické metody a posledním krokem fungujícího SHV je zpětná vazba. SHV je 

vţdy chápán jako cyklický, neustále se opakující proces. Na opakujících se akcích ve 
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stanoveném intervalu je celý systém postaven. Pravidelnost a četnost cyklů, můţe přímo 

ovlivňovat přesnost výstupů. 

Historicky je SHV obecně členěn na dvě základní úrovně, úroveň síťovou a úroveň projekční. 

Dle dříve platných TP 87 z roku 1997, byl v ČR SHV dělen na tzv. malý systém hospodařen 

s vozovkou (MSHV) a velký systém hospodaření s vozovkou (VSHV).  

Pokud pomineme standardní členění SHV na síťovou a projekční úroveň a jeho zobrazení 

zobecníme, lze SHV zobrazit jako cyklicky se opakující soubor činností. Často je tedy 

interpretován diagramem jako na obrázku 1.  

V ČR je SHV z pohledu správy silnic rozdělen do dvou celků. Samostatně je problematika 

řešena na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy (silnice ve správě ŘSD ČR) 

a jiným způsobem je řešena na silnicích niţších tříd (ve správě jednotlivých krajů). Aktuálně 

jsou silnice ve správě ŘSD ČR spravovány pomocí softwaru HDM-IV. HDM-IV je nástroj 

vhodný nejen pro plánování nové výstavby komunikací, ale také analýzy oprav a údrţby. 

V České republice je vyuţíván od roku 2001. Jeho česká verze, tzn. verze kalibrovaná na 

místní podmínky je označovaná jako Český systém hodnocení silnic (CSHS). Základem pro 

veškerou práci je datový soubor, který musí být uţíván jako závazný podklad jednotně pro 

všechna ekonomická hodnocení investičních záměrů zadávaná ŘSD ČR. V pracovním 

prostředí CSHS jsou obsaţeny základní standardy údrţby pro asfaltové (nebo kompozitní) 

vozovky a pro betonové vozovky. 

Správa a údrţba na úrovni silnic II. a III. třídy není v rámci České republiky zcela jednotná. 

Od roku 1994 byl na základě výběrového řízení, vypsaného ŘSD ČR a MD ČR pro 

implementaci pro správce silniční sítě II. a III. třídy vybrán dánský software RoSy PMS. Od 

roku 1997 byl software vyuţíván na celém území ČR ve všech 72 organizacích Správy 

a údrţby silnic a jeho provoz byl garantován ŘSD ČR. Po přechodu silnic niţších tříd do 

správy krajů bylo jednotné plánování narušeno a v kaţdém kraji mohl být pouţíván libovolný 

software. Od roku 2002 dle distributora [46] software RoSy PMS pouţívá 8 krajů. RoSy PMS 

je v ČR odzkoušen jako jedno-parametrický systém (poruchy), maximálně jako dvou-

parametrický systém (únosnost). Další parametry sice umoţňuje zpracovávat, ale v současné 

době to nelze prezentovat tak, ţe to řeší bez problému a nutnosti ladění. Silnou stránkou RoSy 

PMS je optimalizace úseku silnic pro opravy, tzn. návrh optimální technologie na základě 

dostupných finančních prostředků. Software RoSy PMS je rozšířeným databázovým 

systémem, který zahrnuje moduly pro: 

 sběr a aktualizaci dat,  

 výpočet plánu údrţby a oprav 

 aplikaci pro prezentaci výsledků v mapových podkladech 

Dotazem byl proveden průzkum o tom, jakým způsobem je v současnosti v jednotlivých 

krajích hospodaření s vozovkou zajišťováno. Informace byly doplněny o údaje distributora 

software RoSy [46]. Výsledky z průzkumu jsou shrnuty do tabulky 1. Data jsou aktuální ke 

dni 26. 09. 2011. 

Z tabulky vyplývá, ţe větší polovina krajů stále pouţívá SW RoSy PMS pro hospodaření 

s vozovkou, ovšem v kaţdém kraji je systém vyuţíván v jiné míře. Některé kraje software 

vyuţívají externě (sběr a plány zpracovává externí firma). 

MSK vyuţívá tzv. Bílou knihu. Bílá kniha je komplexní materiál MSK, který systematicky 

mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, 

rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních 

transparentních kritérií. Bílá kniha je vyuţívaná jak k tvorbě krátkodobých investičních plánů 
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(plánovací období 1-2 roky), tak k tvorbě plánů střednědobých (plánovací období 3 – 5 let) 

i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který 

podle poţadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK [43]. 

Poprvé byla vyuţita v roce 2006. 

Tab. 1 Přehled krajů a pouţívaných SHV na úrovni silnic II. a III. třídy 

Kraj Správce SHV Poznámka 

Zlínský Ředitelství silnic Zlínského kraje RoSy® PMS externí firma MSHV  

Olomoucký Správa silnic Olomouckého kraje RoSy® PMS 
 

Jihomoravský Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje RoSy® PMS 

vyuţíván částečně pro 

nevhodné výsledky při 

nízké výši rozpočtu 

Pardubický Správa a údrţba silnic Pardubického kraje RoSy® PMS  sběr stavu povrchu 

Královéhradecký Správa a údrţba silnic Královéhradeckého kraje RoSy® PMS 
 

Ústecký Správa a údrţba silnic Ústeckého kraje neuvedeno   

Vysočina Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny RoSy® PMS   

Středočeský Správa a údrţba silnic Kutná Hora neuvedeno   

Liberecký Krajská správa silnic Libereckého kraje RoSy® PMS   

Jihočeský Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje Bílá Kniha uvaţují o RoSy®  PMS 

Plzeňský 
Správa údrţba silnic Starý Plzenec RoSy® PMS   

Správa údrţba silnic Klatovy RoSy® PMS   

Karlovarský 
Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského 

kraje 

"Papírový 

SHV"  
  

Moravskoslezský Správa silnic Moravskoslezského kraje Bílá Kniha   

3.3 Poruchy a opravy poddolovaných území 

Z hlediska nových staveb, oprav a rekonstrukcí staveb stávajících je pro poddolované území 

výchozí norma ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, tj. [11]. Dalším 

závazným podkladem při zajištění objektu proti účinku poddolování jsou tzv. Báňské 

podmínky, které stanoví předpokládané povrchové projevy důlní činnosti.  

Volba zajištění stavby proti vlivům poddolování je dle [11] vţdy zaloţena na pěti základních 

faktorech: 

 typ a velikost spojitých nebo nespojitých deformací povrchu, 

 doba, po kterou je objekt vystaven vlivům poddolování, 

 význam a předpokládaná ţivotnost stavby, 

 konstrukční řešení objektu, 

 poţadavky na funkci a technologické zařízení. 

Z pohledu vlivů poddolování na silniční síť, není výchozím parametrem pro návrh konstrukce 

vozovky intenzita těţkých nákladních vozidel (TNV) jako je tomu v běţných podmínkách, ale 

velikost deformace (přetvoření) od vlivů důlní činnosti. 

Vlivy poddolování musí být popsáno a definováno základními parametry. Jeho základní 

parametry uţívané v ČR jsou maximální vodorovné poměrné přetvoření „εmax“, minimální 

poloměr zakřivení „Rmin[km]“ a maximální naklonění „imax[rad]“. Pro řešení liniových staveb, 

tedy i pozemních komunikací, je nezbytný také parametr předpokládaného maximálního 

poklesu „smax[m]“.  U stavenišť, kde se předpokládá výskyt nespojitých přetvoření terénu, 

obsahují báňské podmínky další parametry jako výška kolmého terénního stupně, výška a 

šířka nebo úhel šikmého stupně, hloubka propadliny, šířka trhliny, výška a šířka terénní vlny. 

Při předpokladu propadu není dovoleno na staveništi stavět.  
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Dle těchto základních parametrů mohou být staveniště tříděna do tzv. skupin. Těchto skupin 

je celkem pět, kdy skupina I. je staveniště s největšími vlivy a skupina V. je oblast 

s nejmenším dopadem poddolování. Obdobné třídění ovlivněných oblastí do skupin dle 

závaţnosti ovlivnění se pouţívá i v jiných zemích. Třídící parametry jsou víceméně ve všech 

případech obdobné.  

Tab. 2 Přehled silnic s výskytem důlních škod lokalizovaných v uzlovém lokalizačním systému 

 

Vyuţití stavenišť I. a II. skupiny k nové výstavbě je nevhodné. Povolují se pouze 

v odůvodněných případech, např. výstavba objektů a vybavenosti nezbytné pro provoz a 

zabezpečení těţby. Staveniště III. a IV. jsou pro výstavbu pouţitelná s ekonomicky 

přijatelnými opatřeními za předpokladu, ţe jsou splněny všechny konstrukční zásady dle [11]. 

Objekty v nejméně postiţené oblasti, staveništi V., nevyţadují speciální zajištění proti 
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účinkům poddolování kromě objektů citlivých na přetvoření terénu a doporučuje se ověření 

z hlediska moţného zvýšení podzemní vody při vzniklých poklesech. Opět je však třeba 

respektovat doporučení [11].  

V současnosti se v případě výskytu důlních škod na silniční síti zabýváme silnicemi a úseky 

uvedenými v tabulce 2. Na seznam patří dvě silnice první třídy (I/59 a I/67), dále dvě silnice 

druhé třídy (II/474 a II/475) a osm silnic třetí třídy (III/4687, III/4746, III4748, III4749, 

III/47210, III/47212, III/47214 a III/47215), na kterých se v posledních letech pravidelně 

vyskytují důlní škody. Tuto skutečnost dokumentuje graf na obrázku 2, jenţ zobrazuje počty 

důlních škod na silnicích okresu Karviná, dle dat získaných z archivu SSMSK střediska 

Karviná. Celkem se jedná o 12 pozemních komunikací.  

Zatímco z hlediska charakteru vzniku poruch, tedy podle typu deformací terénu se porušení 

člení na spojité a nespojité. Z pohledu správce silniční sítě se poruchy dle finanční náročnosti 

také dělí na tzv. velké důlní škody (VDŠ) a malé důlní škody (MDŠ).  

 

Obr. 2 Počet důlních škod v čase na silniční síti okresu Karviná dle archivu SSMSK [44] 

Mezi MDŠ patří opravy poruch menšího rozsahu s menší finanční a technologickou 

náročností. Patří zde například frézování krytu menších ploch (vysprávky), zálivka trhlin, 

úprava odvodnění, vyzvednutí poklopů kanalizačních šachet, dále opravy vybavení jako je 

osazení nových svodidel, výsadba nové zeleně, případně osazení nového svislého 

a vodorovného značení. Obecně jsou do kategorie MDŠ řazeny opravy, které jsou provedeny 

do celkové částky přibliţně 100 000 Kč, a jedná se převáţně o škody, které je schopen 

správce silniční sítě opravit sám vlastními technologickými prostředky.  

Mezi VDŠ patří všechny opravy většího rozsahu. Jedná se o poruchy, kde je sloţitější 

příprava opravy poruch, rozsah opravy je větší a hlavně jedná se o opravy, jejichţ cena je 

zpravidla více neţ 100 000 Kč. Nejčastěji mezi ně patří poruchy typu deformace povrchu, 

příčné trhliny, hrby, směrové a výškové deformace a celková denivelace povrchu. 
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4 Metody zpracování 

Pro hodnocení dostupných dat je v práci pouţito jednak empirických metod a také logických 

metod, zaloţených zejména na matematickém modelování, statistice a pravděpodobnosti. 

4.1 Cílová oblast 

Práce je zaměřena na regionální, lokálně se vyskytující jevy. Jako cílový je zvolen Ostravsko-

Karvinský region (OKR), kde je důlní těţba stále činná. V současnosti je naprostá většina 

těţby situovaná v okrese Karviná. V Ostravě je jiţ pouze jeden závod, ten je však situován 

mimo centrální Ostravu. Z tohoto důvodu je primárně řešena silniční síť v okrese Karviná 

spadající do kompetencí Správy silnic Moravskoslezského kraje střediska Karviná. Silniční 

síť v tomto okrese je historicky značně poddolovaná a z důvodů stále pokračující těţby 

projevy poddolování neustávají. 

Celý kraj je také silně dopravně exponovaný, prochází jím hlavní spojení na Slovensko, 

včetně nově vybudovaného dálničního propojení s Polskem. Za hlavní motiv výhledové 

komunikační sítě severní Moravy lze označit tzv. „slezský kříţ“, tvořený ve směru sever – jih 

tahy - dálnice D47 (D1) a R48, které kříţí rychlostní komunikace R11 aR67 v koridoru 

Jablunkov - Hnojník - Havířov - Ostrava, Hrušov s návazným pokračováním v trase sil. I/56 

a I/57 v koridoru Hlučín, Opava – Krnov – Bartultovice. 

Celkové délky komunikací, dle jejich zařazení do kategorií jsou dle aktuálně dostupných dat 

ŘSD ČR k datu 1.1.2011 uvedeny v tabulce 3.  

Tab. 3 Délka komunikací v MSK dle [36]. 

Okres dálnice rychlostní silnice I.třída II.třída III.třída Celkem 

Bruntál     143,8 277,8 421,0 842,7 

Frýdek-Místek   24,4 97,1 106,9 310,0 538,4 

Karviná 5,3 4,6 74,9 73,1 140,9 298,8 

Nový Jičín 28,6   132,9 93,8 392,9 648,2 

Opava     139,8 173,4 475,8 789,0 

Ostrava-město 19,6 3,0 57,9 95,6 141,8 318,0 

Celkem 53,5 32,0 646,4 820,6 1884,4 3435,0 

 

Pokud data zgeneralizujeme na celé okresy tak z tabulky výše vyplývá, ţe důlními vlivy je 

ohroţeno aţ 617 km silnic, z čehoţ přibliţně 299 km je ohroţeno těţbou současnou a dalších 

přibliţně 318 km je ohroţeno vlivy doznívajícími v oblastech s ukončenou důlní činností. 

4.2 Vstupní data 

Veškerá pouţitá data a vstupy o důlních škodách jsou získány z archivu SSMSK, středisko 

Karviná. Archiv není veden v digitální podobě, veškerá data a údaje byly získány 

z analogových (papírových) záznamů archivu. Archivovány jsou převáţně informace 

o opravách důlních škod, proto veškerá zpracovaná data jsou zaloţena na opravě poruchy, 

nikoliv na informacích o poruše samotné.  

Dále jsou pouţity mapy výhledových poklesů. Jedná se o mapy s predikcí vývoje 

poklesových kotlin pro období jednoho roku. Důlní společnost disponuje i mapami 

skutečného poklesu, případně skutečné vyrubané oblasti. 
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Nezbytnou součástí vstupních dat jsou pasportizační data silniční databanky (SDB) Ostrava, 

zejména proměnné a neproměnné parametry řešených silnic, spolu s lokalizací úseků v ULS. 

Pro zatřídění úseků silnic do třídy dopravního zatíţení bylo pouţito dat z celostátního sčítání 

dopravy let 2000, 2005 a 2010, jeţ byly pro přesnější výsledky interpolovány na jednotlivé 

řešené roky. 

4.3 Geografické informační systémy 

Pro digitalizaci mapových podkladů, bylo vyuţito GIS aplikace v podobě programu ArcGIS. 

Geografické informační systémy jsou vhodné pro práci s rozsáhlými datovými a grafickými 

soubory. Disponují moţnostmi data vytvářet, upravovat či mazat, dále tato data mohou být 

zobrazovány, doplňovány připojením dalších popisných dat nebo databází, a také mohou tato 

data analyzovat, klasifikovat či jinak spravovat. Jejich hlavní výhoda je moţnost spravovat 

prostorová data propojena s jinými vlastnostmi a zkoumat či vytvářet závislosti mezi těmito 

daty. Zobrazovaná data mohou být uspořádaná do vrstev, sdruţující společné charakteristiky 

a vlastnosti. Příkladem mohou být dvě výchozí vrstvy vyuţívané v rámci disertační práce, 

vrstva pozemních komunikací a vrstva predikční poklesové mapy. Pro zpracování pozemních 

komunikací byl pouţit výchozí datový soubor s neproměnnými parametry získaný ze SDB.  

Povrch byl zkušebně analyzován různými metodami, dle parametrů popisujících zakřivení 

terénu, tedy poměrné zakřivení, zakřivení ve směru maximálního sklonu, naklonění, změna 

sklonu, nebo poloměr zakřivení. Jako nejvhodnější se dle výstupu analýz pro další klasifikaci 

jevil parametr zakřivení terénu η, tedy obrácená hodnota poloměru zakřivení. Ten je 

automatickou analýzou stanoven jako druhá derivace povrchu, vţdy dle řešeného pixelu 

(buňky) v rastru a jeho sousedních pixelů. S tímto parametrem tedy bylo dále pracováno 

a povrch byl po analýze rastrového povrchu převeden zpět na povrch vektorový pro lepší 

moţnosti klasifikace povrchu. Povrch byl klasifikován dle parametru η s limitními hodnotami 

dle tabulky 4. 

Tab. 4 Hranice parametrů pro klasifikaci povrchu 

Skupina 

staveniště 

ArcGIS 

η  = 1/R 
ČR 

I η< 3,333.10
-4

 m R < 3 km 

II 3,333.10
-4

 ≤ η< 1.428.10
-4

 m 3 ≤ R < 7 km 

III 1,428.10
-4

 ≤ η< 8,333.10
-5

 m 7 ≤ R < 12 km 

IV 8,333.10
-5

 ≤ η< 5,000.10
-5

 m 12 ≤ R < 20 km 

V η> 5,000.10
-5

 m R = 20 a více km 

 

Po klasifikaci povrchu nese informaci o klasifikované skupině staveniště a tato můţe být 

sloučením přiřazena na silniční síť. Díky sloučení těchto informací byl získán soubor, který 

obsahuje mimo standardní údaje o komunikaci další informace o skupině staveniště v daném 

roce (odpovídající predikční poklesové mapě). Takové soubory doplněné o data z celostátního 

sčítání dopravy, jsou výchozí pro další analýzy a zejména třídění a sumarizaci v rámci 

tabulkového editoru programu Excel. Výstupy z analýz v GIS mohou mít ale celou řadu 

jiných podob. Mohou to být tematické mapy (viz obrázek 3) s výstupy analyzovaných vrstev 

nebo grafy, diagramy, tabulky, apod. V disertační práci byly výsledky z GIS analýz vyuţity 

zejména v databázové (tabulkové) podobě. Konkrétní postup jak získat poţadované výstupy 

pro hodnocení demonstruje vývojový diagram na obrázku 4. 
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Obr. 3 Postup práce při převodu izokatabaz do klasifikovaného povrchu 

 

 
Obr. 4 Zjednodušený postup přípravy dat v GIS 



17 

4.4 Matematické operace 

Výstupní data v „surovém“ stavu byla dále upravena a tříděna pomocí tabulkového editoru 

programu Excel ze sady nástrojů MS Office. Program umoţnil data zpracovaná v předchozím 

stupni pomocí GIS nástrojů dále třídit a řadit, tak aby bylo moţné je statisticky hodnotit, 

analyzovat, graficky zobrazovat v podobě grafů a v neposlední řadě načíst do dalších softwarů 

pro sofistikovanější statistické operace. K těmto účelům, zejména pro stanovení predikčních 

modelů vzniku poruch na základě různých vstupních dat byl vyuţit program Statgraphics. 

4.5 Hodnotící metody 

Základní statistické hodnocení bylo provedeno pomocí tzv. popisné statistiky. Jedná se 

o analýzu jedné proměnné, za účelem zjištění, kolikrát se v datovém souboru vyskytují 

jednotlivé varianty hodnot (kategoriální proměnná), nebo kolik hodnot se nachází ve 

vymezených intervalech (kvantitativní proměnná s větším počtem variant hodnot) [38]. Při 

započetí statistiky a neznalosti bliţších souvislost byly data brány jako náhodné veličiny. 

Základní popisnou charakteristikou takových veličin je aritmetický průměr, medián a střední 

hodnota. Tyto hodnoty mohou být dále upraveny, dle jejich rozdělení charakteristikami 

variability rozptylem a směrodatnou odchylkou. 

Většina statistických analýz porovnává různě vnější a vnitřní vlivy působící na zkoumané 

objekty. Kaţdý z těchto vlivů zapříčiňuje nějaký efekt. Tvrzení, ţe tento efekt je roven nule 

odpovídá tzv. nulové hypotéze H0. Tato hypotéza vyvrací sledovaný element, opakem je 

alternativní hypotéza Ha, která výchozí tvrzení potvrzuje. Po zformulování nulové hypotézy 

se určí tzv. hladina významnosti p. Tato hladina uvádí, s jakou pravděpodobností můţeme 

získat data sledovaná, nebo naopak data odlišná. Čím je tato hodnota menší, tím je vyšší 

pravděpodobnost nepřijetí nulové hypotézy. Hodnocení testu hladiny významnosti spočívá 

v tom, jestli výsledek překročí stanovenou mez. Zpravidla je touto mezí hodnota 0,01, nebo 

0,05 podle poţadavku. Na základě vypočtené charakteristiky a testové charakteristiky pro 

určenou hladinu významnosti se potvrdí nebo zamítne nulová hypotéza.  

Analýza rozptylu ANOVA 

umoţňuje srovnávat několik středních hodnot nezávislých náhodných výběrů. Analýza 

hodnotí několik veličin dle tabulky 5. 

Tab. 5 Tabulka ANOVA [29] 

 
 

Hlavní testovou statistikou je F-poměr, který se vypočítá jako poměr rozptylu mezi třídami 

a rozptylu uvnitř tříd. Statistika F-poměr je citlivá na platnost hypotézy H0, která představuje 

rovnost středních hodnot jednotlivých výběrů [28]. Například testujeme-li, délku oprav jako 

závislou proměnnou na funkční třídě komunikace a zamítneme hypotézu H0, lze tvrdit, ţe 

délka oprav je s určitou pravděpodobností závislá na funkční třídě komunikace. 
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Analýza rozptylu ve své parametrické podobě předpokládá normalitu rozdělní a tzv. 

homoskedasticitu (identické rozptyly). Homoskedasticita vychází ze stanovení P – hodnoty 

dle čtyř testů (Cochranův test, Bartlettův test, Hartleyův test a Leveneho test) a musí platit, ţe 

nejniţší P – hodnota > 0,05. Pokud známe statistické chování F-poměru, rozhodujeme dle 

hladiny významnosti o tom kdy hypotézu zamítnout. Další je analýza rozptylu zvaná post hoc, 

která spočívá v porovnávání výběrových průměrů všech dvojic populací s cílem vybrat 

homogenní (srovnatelné) populace. Kritériem pro zařazení do homogenních skupin můţe být 

například LSD-statistika (metoda nejmenšího významného rozdílu). Post hoc analýza se 

provádí pouze v případě zamítnutí H0 [29]. 

V případě, ţe není splněna podmínka normality, lze pouţít Kruskal – Wallisův pořadový test, 

který je obdobou jedno-faktorového třídění v analýze rozptylu. Na rozdíl od parametrického 

testu nepředpokládá normalitu rozdělení, ale jeho nevýhodou je menší citlivost. Tento test je 

zaloţen na pořadí původních datových hodnot a provádí analýzu rozptylu uspořádaných 

mediánů hodnot. Testová statistika je modifikací výše uvedeného F-poměru pro uspořádané 

hodnoty. 

Predikce 

Pro potřeby SHV je nejpodstatnější část celého systému model predikce předpokládané 

poruchy a tím i potřeby finančních prostředků. Z tohoto důvodu byly pro zpracování dat 

stěţejní predikční modely.  

Zvolena byla metoda vícenásobné lineární regresní analýza. Pomocí ní jsme schopni 

matematicky popsat závislost mezi vstupními daty a proměnnými a tuto rovnici dále pouţít 

pro predikci. Stanoví se závislé a nezávislé proměnné. Počet oprav resp. délka oprav je 

závislá proměnná Y (regresor). Skupina staveniště, a vstupní počty poruch z dalších let jsou 

proměnné nezávislé x1, x2,…xk. Mezi kaţdou touto proměnnou by měla existovat závislost 

v podobě Y = f (x). Pokud uvaţujeme závislost proměnné na více nezávislých proměnných, 

hovoříme o (vícenásobné) mnohonásobné lineární regresi. 

Z proměnného charakteru vstupních dat hovoříme o tzv. stochastické závislosti, kdy závisle 

proměnná Y má charakter náhodné veličiny a nezávisle proměnné x1,…xk mohou být jak 

nenáhodnými (pevnými), tak náhodnými veličinami.  

Hledáme-li při regresní analýze lineární regresní funkci, aplikujeme tzv. lineární regresní 

model, zkráceně lineární regresi, ve tvaru  

 

                                            (1)  

 

kde: 

n    počet pozorování, 

β0, β1,… βk   regresní koeficienty, 

ε1, ε2, …εn náhodné chyby popisující vliv neznámých nebo nepozorovaných 

regresorů a vliv náhody, 

f1(xi1), f2(xi2), …fn(xin)  jsou nějaké funkce jednotlivých regresorů.  

 

Verifikace a ověření modelu je provedena celkovým F-testem, podle ANOVA. Tedy, čím 

menší je P-hodnota, tím silnější je výpověď náhodného výběru proti nulové hypotéze. Jako 

hranice (hladina významnosti) je uvaţovaná hodnota 0,05. 
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Dále je verifikovaný regresní model vyuţit k predikci. Označme Ŷ0 = Ŷ(x1, x2,…xk) 

odhadovanou hodnotu závislé proměnné Y za daných hodnot regresorů x1, x2,…xk. Následující 

úvahy budou prezentovány na příkladu přímkové regrese Ŷ0 = b0 + b1x0, v případě 

vícenásobné regrese je postup obdobný.  

Odhad Ŷ0 = Ŷ(x0) je přibliţně normálně rozdělen se střední hodnotou 

 

                      (2)  

 

s rozptylem 

 

         
 

 
 

       
 

    
         

        (3)  

 

kde: xo je daná hodnota regresorem. 

Korelace 

Některé z dat jsou hodnoceny pomocí korelace. Pomocí korelační analýzy lze zkoumat 

vzájemnou závislost mezi dvěma soubory dat. Intenzita korelace je posuzovaná pomoci 

Pearsonova korelačního koeficientu. Podmínkou je splnění předpokladu normality. Pearsonův 

koeficient korelace R se určí výpočtem dle vzorce (4) 

 

  
            

               
         (4)  

 

kde: x a y jsou střední hodnoty výběru první a druhé skupiny. 

 

Korelační koeficient označován nejčastěji R nabývá hodnot od -1 do +1. Hodnoty kolem 0,95 

(-0,95) vyjadřují velmi silnou závislost. Pokud je hodnota koeficientu korelace např. 0,6         

(-0,6), lze závislost povaţovat za velmi malou. Hodnoty kolem nuly vyjadřují nezávislost 

dvou parametrů. Korelace je vyuţita jak pro hodnocení vztahu mezi stávajícími daty, jako 

ověřovací test skutečných hodnot a hodnot predikovaných. 
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5 Hlavní dosažené výsledky 

Pro hodnocení hypotéz a sestavení predikčních modelů byla zavedena konvence označující 

opravy zpracovávané v jednotlivých letech. Opravy z vybraného roku přidělené na silniční síť 

a na predikční poklesovou mapu téhoţ roku jsou značeny jako opravy x. Opravy, které jsou 

realizovány v roce následujícím, respektive ve vybraném roce, které jsou přiděleny na silniční 

síť a predikční poklesovou mapu o rok starší, jsou značeny jako poruchy x+1. Na základě 

tohoto principu je pouţito také značení poruch x+2 (tedy opravy přidělené na poklesovou 

mapu starší o dva roky, neţ byla oprava realizovaná). 

5.1 Vyhodnocení hypotéz 

A. Většina důlních škod se projeví v největší míře, právě v roce, na který jsou 
predikovány. 

Dle dlouhodobých zkušeností s poklesy terénu ve východní části OKR (okresu Karviná) 

literatura obecně uvádí, ţe k prvním projevům těţby na povrchu dochází za přibliţně 3 aţ 6 

měsíců od zahájení dobývacích prací. K největším poklesům dochází v prvním roce po 

zahájení těţby, kdy se projeví aţ 55 % svislých posunů. V druhém roce se projeví 25 %, ve 

třetím roce 15 %, v roce čtvrtém 3% a v roce pátém 2 %. V prvních třech letech se tedy 

projeví aţ 95 % celkových poklesů, z čehoţ lze usuzovat, ţe se projeví také převáţná většina 

důlních škod. 

Jelikoţ důlní společnost pravidelně zpracovává aktuální poklesové mapy, výhled byl omezen 

na dva roky, jelikoţ následující roky jiţ mohou být poměrně zkresleny. Konkrétní formulace 

zkoumané hypotézy zní: většina důlních škod se projeví v totožném roce s rokem 

předpokládaných poklesů.   

Z dat o délce realizovaných oprav lze rozpoznat, ţe poměr zmíněný na začátku kapitoly zcela 

neodpovídá. V absolutním součtu i v průměrné délce opravy v roce x, jsou čísla vyšší, ale 

nikoliv o 30 % jak je uvedeno v úvodní tezi. Rozdíl je v jednotkách procent. Tento fakt lze 

vysvětlit zejména tím, ţe jako vstupy nejsou hodnoceny poruchy, nýbrţ opravy. Lze tedy 

předpokládat, ţe od vzniku poruchy k její opravě uplyne určitý čas, který se ve výsledku 

projevil (prodlevou odpovídající jednomu roku). 

Jak naznačuje trend vývoje délky oprav v čase (obrázek 5), délka oprav v roce x+1, tedy 

v roce následujícím po předpokládaném poklesu roste, naopak délka oprav v roce x, pozvolna 

klesá. Do grafu jsou zapracovány kritické délky oprav v první a druhé skupině staveniště, tedy 

oblasti s největším výskytem poruch a nejvíce náchylné na výskyt poruch.  

Délky oprav vztaţené k celkové délce ovlivnění v jednotlivých letech vykazují rozporuplnější 

výsledky. Dlouhodobě lehce převaţuje průměrná délka oprav v roce x hodnotou 28,3 % oproti 

27,5 % délky oprav v roce x+1.  

Situaci lze shrnout tvrzením, ţe lehce vyšší počet oprav, jejich délka v roce x a pozvolna 

rostoucí délka oprav v roce x+1 je moţno vysvětlit realizací levnějších méně náročných oprav 

bezprostředně po zjištění závady. Tyto opravy jiţ z principu jejich niţší ceny budou obecně 

menšího rozsahu. Naopak technologicky a administrativně náročnější opravy se buď 

z finančních důvodů, či jednoduše vyšší pracnosti protahují aţ do roku x+1. Z tohoto důvodu 

proporce mezi distribuci míry ovlivnění nezcela koresponduje s tvrzením na počátku této 

kapitoly. 
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Obr. 5 Graf vývoje délky oprav v letech 

První hypotézu na základě zjištěných informací a dostupných dat lze povaţovat za správnou. 

Reálnými daty je bohuţel nemoţné ověřit přímo výskyt poruch, ale pouze jejich opravy, 

nicméně ty ukazují, ţe jejich převáţná většina se projeví v roce x. Závěrečné konstatování je, 

ţe většina poruch se projeví právě v roce, na který jsou poklesy predikované, čímţ uvedenou 

hypotézu potvrzuji. 

B. Největší výskyt důlních škod je na silnicích III. třídy, z důvodu nejmenších 
požadavku na jejich konstrukci. 

Tyto hypotéza vychází z definice důlní škody, která říká, ţe se jedná o škody výhradně 

způsobené vlivy poddolování. Vzhledem k tomu, ţe na stavbu silnic niţších tříd jsou kladeny 

niţší poţadavky na jejich konstrukci, předpokladem je, ţe důlní vlivy, potaţmo poklesy na ně 

mají větší dopad. Silnice I. třídy nejsou brány v úvahu, jelikoţ od roku 2002 nejsou 

spravovány v jedné skupině spolu se silnicemi niţších tříd a tudíţ ani data o těchto silnicích 

nejsou dostatečná pro relevantní výsledky.  

Analýza vstupních dat a jejich přiřazení na silniční síť byly zpracovány v GIS aplikaci, 

výstupy jsou pouţity jako vstupní hodnoty pro následující analýzu. Na základě hypotézy A je 

opět pracováno s daty pro roky x a x+1. 

Pokud vezmeme v úvahu opravy realizované v roce x, suma délek oprav na silnicích III. třídy 

výrazně převyšuje opravy na silnicích II. třídy, obdobně je tomu v případě oprav 

realizovaných v roce x+1. Při porovnání statistických ukazatelů dostáváme stejné výsledky, 

kde průměrná délka opravy silnice III. třídy je vyšší neţ oprava silnice II. třídy. 

V absolutních hodnotách jednoznačně převyšují opravy silnic III. třídy nad těmi ostatními. 

Situace ale jiţ nevypadá tak jednoznačně z pohledu poměru délky oprav, k celkové délce 

ovlivněné silnice (obrázek 6). Celková délka silnic III. třídy je ve sledované oblasti dvakrát 

větší neţ délka silnic II. třídy.  

Z grafu (obrázek 6) plyne, ţe délka ovlivněných komunikací II. třídy je výrazně niţší, neţ 

délka ovlivnění silnic III. třídy. Z této perspektivy délky oprav vztaţených k celkové délce 

ovlivněných komunikací vychází jako nejvíce ovlivněné silnice II. třídy. Tento fakt 

dokumentuje tabulka 6, kterou můţeme shrnout tvrzením, ţe je průměrně opravováno zhruba 
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25 % všech ovlivněných silnic III. třídy a v případě silnic II. třídy je to více neţ 50 % 

ovlivněných silnic. Drobný rozdíl mezi průměrem oprav v roce x a x+1 ukazuje na fakt vyšší 

priority oprav silnic II. třídy před silnicemi III. třídy, tedy silnice II. třídy jsou dle dat 

opravovány přednostně. 

 
Obr. 6 Délky ovlivnění a oprav dle třídy komunikace 

Tab. 6 Poměr mezi ovlivněnými silnicemi a opravami dle třídy silnic 

Rok 

II. třída III. třída 

oprava x oprava x+1 oprava x oprava x+1 

2003 78,8% 67,2% 48,7% 14,5% 

2004 79,3% 0,0% 9,2% 46,7% 

2005 0,0% 38,5% 44,2% 21,0% 

2006 43,5% 99,7% 13,8% 21,4% 

2007 65,5% 77,0% 16,6% 18,8% 

2008 100,5% 19,4% 16,1% 39,0% 

Průměr 61,3% 50,3% 24,8% 26,9% 

 

Do těchto dat je dále zahrnuta celková délka komunikací v jednotlivých třídách. Podle těchto 

údajů je pravidelně v poklesovém pásmu přibliţně 35 % silnic II. třídy a 62 % silnic III. třídy. 

Pokud vztáhneme délky oprav přímo na celkovou délku silnic v jednotlivých třídách, není 

mezi poměrnou délkou tak razantní rozdíl. Průměrně je dle tohoto hodnocení v roce 

x opravováno přibliţně 24 % silnic II. třídy a 15 % silnic III. třídy. V roce x+1 je to 20 % 

silnic II. třídy a 17 % silnic III. třídy. I v těchto datech se potvrzuje tvrzení vyšší priority 

silnic II. třídy, před silnicemi III. třídy.  

V absolutních číslech je hypotéza potvrzena, ovšem s přihlédnutím na celkovou délku silnic, 

potaţmo délku ovlivněných silnic vyplývá, ţe silnice II. třídy jsou více ovlivněny neţ silnice 

III. třídy. Hypotézu nelze potvrdit, jelikoţ dle dostupných dat jsou ovlivněné silnice II. třídy 

více opravovány neţ silnice niţší třídy. 
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C. Důlní škody se vyskytují nejvíce v oblasti nejméně příznivé skupiny 
staveniště důlních škod.  

Hypotéza vyplývá z předpokladu, ţe oblasti s nevýraznějšími projevy důlní činnosti na 

povrchu vykazují největší míru poškození pozemních komunikací. Hodnocení vychází 

z normou [11] definovaných skupin stavenišť na poddolovaném území podle parametrů 

přetvoření terénu. Hypotéza předpokládá nejvyšší výskyt důlních škod na nejméně příznivých 

staveništích označených jako skupina I a II, které jsou specifikovány největším přetvořením 

terénu.  

Hodnocení délky oprav v roce x, dle parametru délky oprav ukazuje na klesající tendenci 

výskytu oprav s klesajícím rizikem staveniště. Opravy v oblasti skupiny staveniště I. činí 

53 % všech oprav a průměrné délky opravených úseku v roce x za hodnocené období 

dosahuje deseti aţ čtyř násobku délky oprav v méně ovlivněných skupinách stavenišť. 

Skupina II. tvoří 20 % podíl. 

 
Obr. 7 Grafy délky oprav dle skupiny staveniště v roce x a x+1 

Délka oprav v roce x+1 vykazuje stejné tendence jako předchozí statistické soubory. Dokonce 

podíly délky oprav v jednotlivých skupinách staveniště jsou v podobných relacích jako 

hodnoty roku x, 57 % ve skupině I. a 18 % ve skupině II. 

Na základě těchto faktů lze zcela jednoznačně hypotézu potvrdit. Podle zvolených metod 

klasifikace povrchu a reálných dostupných záznamů oprav je nejvíce vytíţenou skupinou 

staveniště skupina I. Druhou nejvíce vytíţenou skupinou je skupina II. Obě nejkritičtější 

skupiny staveniště pokryjí přibliţně 75 % všech oprav, ať uţ z pohledu jejich počtu, nebo 

parametru jejich délky. 

D. Výskyt oprav důlních škod není závislý na dopravním zatížení 

Cílem této hypotézy je ověřit, jestli na výskyt důlních škod má vliv zvýšená intenzita provozu 

silničních vozidel. Z definice důlní škody by tento parametr na výskyt důlních škod neměl mít 

ţádný vliv. Většina oprav důlních škod je hrazena také správcem silniční sítě, proto je 

zkoumán vliv degradace od silničního provozu na rozvoj poruch původem z přetvoření terénu 

od poddolování. Hypotéza zní: výskyt oprav důlních škod není závislá na dopravním zatíţení. 

Komunikace byly do třídy dopravního zatíţení tříděny dle [51]. Pouţity byly všechny 

dostupné sčítání dopravy z let 2000, 2005 a 2010, které byly přiřazeny na sledovanou silniční 

síť. Na sledované silniční síti se nenacházejí silnice s provozem TNV zařazeným do třídy 

S a I, tedy nejedná se o silnice s nejvyšší intenzitou.  
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Je potřeba uvést, ţe některé opravy nejsou hrazeny ve výši 100% pouze důlní společností, ale 

podílově také správcem silniční sítě. Tento fakt pravděpodobně zkreslí konečný vliv skupiny 

staveniště, respektive třídy dopravního zatíţení, ovšem ve výsledku poskytne pohled na 

ovlivněnou silniční síť v jakémsi průměrném stavu. Nejedná se tedy čistě o extrém, kdy jsou 

opravy čistě v reţii důlní společnosti, kde třída dopravního zatíţení nehraje ţádnou roli, ani 

situace opačná. 

 
Obr. 8 Rozdělení délky oprav pro roky x 

 
Obr. 9 Rozdělení délky oprav pro roky x+1 

V celkovém souhrnu je v průměrných absolutních číslech zřetelné maximum v kvadrantu 

definovaném čtvrtou třídou intenzity TNV a první skupinou staveniště. Nejvíce všech poruch 

je v oblasti ohraničené 3 aţ 5 třídou intenzity a 1 aţ 2 skupinou staveniště (obr. 8 a 9).  

Po přepočtu absolutních hodnot na podíl k celkové ovlivněné délce v daných letech výsledky 

lehce variují. Pro toto hodnocení bylo pouţito mediánu, jenţ eliminuje extrémní odlehlosti 

v datech (tab. 7).  
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Distribuce oprav mezi jednotlivé buňky (dle tabulkového zápisu tab. 7) je porovnatelná 

v rámci dat pro roky x i x+1. Poměr vykazuje jako nejvíce vytíţenou oblast skupinu třídy 

intenzity číslo tři. Při uspořádání dat do grafu (obr. 10) je v datech zřetelný trend klesajícího 

výskytu oprav s klesající skupinou třídy intenzity a to ve všech skupinách staveniště. Ve více 

zatíţených skupinách staveniště není trend tak jednoznačný, naopak ve skupinách staveniště 

méně ohroţených je trend klesající poměrně výrazný.  

Tab. 7 Poměr oprav v  celkové délce ovlivnění 

 

Rok x Rok x+1 

SS/TNV 1+2 1+2 3 4 5+6 3 4 5+6 

1 0,00% 0,00% 33,88% 35,84% 28,92% 39,01% 19,61% 27,46% 

2 0,00% 0,00% 23,34% 26,47% 10,56% 34,51% 33,41% 18,46% 

3 0,00% 0,00% 16,06% 13,50% 24,22% 66,91% 34,76% 9,96% 

4 0,00% 0,00% 5,97% 0,00% 0,00% 0,00% 45,05% 34,59% 

5 0,00% 0,00% 100,61% 20,99% 5,40% 101,01% 14,71% 6,14% 

 

 
Obr. 10 Graf poměru oprav k délce ovlivnění v letech a třídách dopravního zatíţení 

Nelze definovat jednoznačný efekt třídy intenzity na výskyt poruch, jelikoţ taková data 

nebyla pro řešení k dispozici. Výskyt oprav však vykazuje tendence vyšší pravděpodobnosti 

opravy ve vyšší třídě intenzity a to ve všech skupinách staveniště (výjimku tvoří skupina 

čtyři, která je nejméně zastoupenou oblastí).  

Z hodnocení lze konstatovat závěr, ţe důlní škody, respektive jejich opravy jsou s omezenou 

platností přímo závislé na třídě intenzity pozemní komunikace, proto uvedenou hypotézu 

nelze potvrdit. 

E. Podíl vynaložených finančních prostředků na opravy důlních škod roste 
s intenzitou provozu na pozemní komunikaci. 

Zkoumanou hypotézou je tvrzení, ţe vynaloţené finanční prostředky na opravy důlních škod 

rostou s třídou dopravního zatíţení.  

Investice se obecně dělí podle míry zavinění mezi důlní společnost a správce silniční sítě. 

Investice důlní společnosti jsou nejvyšší ve třídě intenzity tři, nicméně celkovému součtu 
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velmi napomáhá extrém v roce 2001. V ostatních třídách a letech se hladina investic pohybuje 

v relativně podobné hladině. Pomineme-li opět takřka nezastoupení třídy dopravního zatíţení 

1 a 2, tak s klesajícím dopravním zatíţením klesají i výdaje. Investice správce silniční sítě 

jsou obdobného charakteru.  

 
Obr. 11 Investice důlní společnosti do důlních škod na pozemních komunikacích 

 
Obr. 12  Investice správce silniční sítě do důlních škod 

Jednoznačně nejvyšší investice jdou také do oprav silnic spojených s důlními škodami v třídě 

intenzity číslo tři. Minimum investic šlo do silnic s vyšší intenzitou provozu. V nejvíce 

vytíţené třídě číslo dvě jsou investice nejniţší, ovšem v porovnání s investicemi důlní 

společnosti jsou v celkovém součtu vyšší. Tento fakt odpovídá předpokladům hypotézy, 

respektive poukazuje na správné vyhodnocení míry vlivu důlní činnosti a silničního provozu.  
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Sumy všech investic byly převedeny na srovnatelnou úroveň pomocí tzv. bazického indexu. 

Bazické indexy vyjadřují míru inflace přírůstkem indexu cen k základnímu období (rok 2005 

= 100 %) vyjadřuje změnu cenové hladiny sledovaného roku proti roku 2005 [33]. 

Částky upravené bazickým indexem jsou vyobrazeny grafem na obrázku 13. Dle těchto dat 

není zcela jasná tendence vývoje investic do oprav důlních škod. Rok 2001 vykazuje extrém, 

dále se data drţí na relativně vyrovnané úrovni s drobným ročním kolísáním. Rok 2009 je 

opět co do investic vyšší. V průměru se investice důlní společnosti pohybují okolo 62 %. 

 
Obr. 13 Vývoj investic do důlních škod v letech 

Dále byla stanovena průměrná cena za běţný metr opravy důlní škody. Záznamům o délkách 

důlních škod v jednotlivých třídách dopravního zatíţení v jednotlivých letech byly přiděleny 

ceny upravené dle bazického indexu. 

Tab. 8 Poměr mezi investicí důlní společnosti a správce sítě na metr důlní škody 

Poměr [%] 2 3 4 5+6 průměr 

2003 

 

62,22% 100,00% 39,64% 67,29% 

2004 29,48% 42,91% 64,99% 47,81% 46,30% 

2005 

  

79,78% 40,33% 60,06% 

2006 

 

48,49% 100,00% 42,38% 63,62% 

2007 

 

55,91% 65,02% 100,00% 73,64% 

2008 

 

41,60% 48,02% 76,37% 55,33% 

2009 

 

77,50% 100,00% 62,95% 80,15% 

průměr 29,48% 54,77% 79,69% 58,50% 63,77% 

 

Po úpravě dat a jejich podílové rozdělení mezi oba subjekty (tab. 8) výsledky ukazují na 

nejvyšší podíl důlní společnosti v třídě intenzity číslo 4. Tento výsledek nepotvrzuje původní 

hypotézu a lze konstatovat, ţe intenzita provozu (třída dopravního zatíţení) není významným 

ani určujícím parametrem pro výši důlních škod. Zároveň výsledky prokazují velmi 

nestandardní charakter oblastí ovlivněných důlní činností. Průměrný podíl v letech je 

převáţně vyšší na straně důlní společnosti, v celkovém průměru se potvrzuje podíl na důlní 

společnosti na všech nákladech na úrovni zhruba 62 - 64 %. 

5.2 Návrh modelu predikce 

Na základě dat analyzovaných pomocí GIS aplikací byly sestaveny predikční modely. 

Úkolem těchto modelů je stanovení rozsahu oprav v následujícím roce. Pokud správce sítě 
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pravidelně aktualizuje archiv historických dat, bude mít moţnost z těchto dat sestavit 

předpoklad pro následující rok, případně další roky. Pro popis roků byla stanovena konvence 

s označením x pro data aktuální, respektive historická, x+1 pro predikci následujícího prvního 

roku, případně x+2 pro predikci následujícího druhého roku. 

Jako nejvhodnější vztah ze všech zpracovaných vychází vztah (5). Je to predikční model 

vycházející z historických známých dat zahrnujících znalost celkového rozsahu ovlivněné 

silniční sítě spolu s její klasifikací do skupiny. Další vstupy jsou počty a délky oprav v témţe 

roce. Vztah byl sestaven pomocí vícenásobného lineárního regresního modelu mezi hledanou 

proměnnou a výše zmíněnými vstupy. 

 

                                                (5) 

 

Kde: 

Oprx+1  predikovaná délka oprav v následujícím roce, 

Ovlx  délka ovlivněných silnic ve skupině staveniště SS, 

Oprx  délka oprav aktuálního roku, 

Pocx  počet oprav aktuálního roku, 

SS  skupina staveniště poddolování. 

 

Dle testu P-value, jehoţ nejvyšší hodnota vychází 0,03, vyplývá, ţe mezi hodnotami je 

statisticky významný vztah na úrovni spolehlivosti 95 % jelikoţ hodnota P je menší neţ 0,05. 

Vztah mezi skutečnou a predikovanou hodnotou dle nalezeného vztahu zobrazuje obrázek 14. 

Data vykazují vysokou míru korelace na úrovni koeficientu 0,98. Podle R-squared (R
2
) testu 

model popisuje 97,4 % proměnné Oprx+1. Upravený R-squared, který je více vhodný pro 

porovnání modelů s různými hodnotami závislých proměnných vychází na 97,1 %. Dle těchto 

výsledku lze vztah povaţovat za spolehlivý. 

 
 

Obr. 14 Vztah mezi skutečnými a predikovanými hodnotami v roce x+1 

Tento vztah (5) byl doplněn dalšími vztahy (6) a (7) pro případ chybějících některých 

proměnných vstupů. 
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                                   (6) 

 

    
 
                           (7) 

 

Kde: 

Ovlx  délka ovlivněných silnic, 

Oprx  délka skutečných oprav aktuálního roku, 

Opr‘x  délka vypočtených oprav aktuálního roku, 

Pocx  počet skutečných oprav aktuálního roku, 

Poc‘x  počet vypočtených oprav aktuálního roku. 

 

Na téţe principu jako (5) byl sestaven také vztah pro predikci oprav druhého následujícího 

roku (8). Délky oprav predikované na následující druhý rok vykazují větší nepřesnosti neţ 

predikce na první následující rok. Korelační koeficient pro tuto variantu je 0,85, ale i tak se 

nachází v intervalu silné závislosti. 

 

                                                (8) 

 

Kde: 

Oprx+2  Délka vypočtených oprav v následujícím druhém roce. 

 

Vztah byl dále zpřesňován přidáním další vstupní proměnné. Kromě standardních vstupů 

(délka ovlivnění, délka oprav, počet oprav a skupina staveniště) přibyl vstup o délce ovlivnění 

v predikovaném roce. Tento vstup má za úkol zohlednit aktuální stav poddolování, který je 

stanoven dle predikční poklesové mapy na ten konkrétní predikovaný rok. Výsledkem je 

vztah (9). Tento výstupní parametr však model příliš nezpřesnil, výsledná data vykazují 

stejnou korelaci jako původní vztah (5), tedy koeficient je roven 0,98.  

 

                                                            (9) 

 

Kde: 

Ovlx+1  Délka ovlivnění v predikovaném roce. 

5.3 Návrh řešení plánování oprav a údržby 

Na základě zjištěných skutečností o aktuálním stavu SHV, moţnostech příslušných softwarů, 

vztazích mezi ovlivněným územím a výskytem poruch (oprav), byl sestaven postup jak do 

SHV zapojit modul zohledňující vlivy důlní činnosti. Jako nejběţnější software pouţívaný 

v ČR je pracováno se softwarem RoSy PMS. 

Plánování oprav je řešeno na úrovní síťové, respektive na úrovni administrativní (AMS). 

Oproti standardní síťové úrovni vzniká potřeba znát další vstupy a provést s tím spojené další 

úkony. Zjednodušený diagram zobrazující proces AMS je na obrázku 15. Červeně jsou 

zobrazeny doplňkové činnosti oproti standardnímu schématu.  
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Obr. 15 Upravený proces SHV pro úroveň AMS 

Pracovní diagram předpokládá, ţe standardní poruchy budou řešeny standardně a vedle toho 

je doplňkový proces stanovující rizikový fond, který by měl pokrýt potřeby důlních škod (viz 

obrázek 16). 

 
Obr. 16 Podrobný proces AMS 
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Model je sestaven z části zpracované v GIS a z části zpracované matematickým modelováním 

pomocí predikčních modelů. Část GIS vychází z datových struktur [36]. Na databáze 

neproměnných a částečně proměnných parametrů, které tvoří kostru vstupních dat, je 

navázána další uţivatelská datová struktura. Prvním vstupem procesu analýzy je poklesová 

mapa v podobě izokatabaz. Pro usnadnění práce se vstupy a standardizování modelu je dle 

[26] sestaven katalogový list, definující jak s daty nakládat v prostředí GIS. Tento katalog 

informačních listů umoţní jednoznačnou identifikaci a implementaci informací do datových 

struktur. Je v něm dokumentován způsob záznamu údajů, jejich význam, včetně definování 

významu numerických kódů jednotlivých databázových poloţek.  

Katalogové listy informačních vrstev obsahují: 

 základní údaje – název, formát vrstvy a popis obsahu, 

 geometricko-topologické zařazení vrstvy, 

 popis významu kódů základního obsahu atributové tabulky. 

Tab. 9 Katalogový list - předpokládané poklesy vlivem důlní činnosti 

Katalogový list informační vrstvy poklesYYYY 

název poklesYYYY.shp 

popis obsahu izolinie poklesů vlivem důlní činnosti 

datový formát shapefile 

geometricko-topologická charakteristika 

geometrie topologie 

linie - 

základní obsah atributové tabulky 

základní poloţka 

název POKLES 

popis udává pokles v území vlivem důlních činností (v metrech) 

typ reálné číslo, přesnost na dvě desetinná místa 

základní poloţka 

název TYP 

popis udává časové rozlišení údajů 

kód význam 

1 

2 

předpokládané poklesy pro rok YYYY 

skutečné poklesy v roce YYYY 

 

Soubor nesoucí data o poklesech je pojmenován „poklesYYYY.shp“ (tabulka 9) přičemţ 

YYYY je označení roku pro který data platí. Soubor takové datové struktury obsahuje 

digitální informace o poklesech v metrech na dvě desetinná místa. Z GIS analýzy následně 

vzejde soubor „curvatureYYYY.shp“, nesoucí informace o klasifikaci povrchu (tabulka 10). 

Poloţky MAX_CURV a R jsou procesní hodnoty vyplývající z analýzy povrchu. Pro další 

postup je stěţejní poloţka STAV, která jiţ na základě výše zmíněných poloţek udává 

konečnou skupinu staveniště poddolování. 

Sloučením této vrstvy a vrstvy standardního formátu [36] „guseky.shp“, která nese informace 

o neproměnných parametrech silniční sítě spolu s velmi důleţitou informací o lokalizaci 

v ULS, získáme databázi o ovlivněných úsecích. Tento vstup dále sloučíme s databází nesoucí 

informaci o důlních škodách. Navrţená datová struktura takového katalogového listu 

s názvem „poddol.dbf“, je uvedena v tabulce 11. Databáze nese informace o typu poruchy 

a také informace o opravách. 
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Tab. 10 Katalogový list - předpokládané zakřivení terénu na pozemní komunikaci 

Katalogový list informační vrstvy curvatureYYYY 

název CurvatureYYYY.shp 

popis obsahu udává zatřídění úseků pozemní komunikace do skupin 

staveniště s ohledem na zakřivení terénu 

datový formát shapefile 

geometricko-topologická charakteristika 

geometrie topologie 

linie - 

základní obsah atributové tabulky 

základní poloţka 

název STAV 

popis udává třídu staveniště 

typ celé číslo, hodnoty 1 aţ 5 

základní poloţka 

název MAX_CURV 

popis udává maximální hodnotu zakřivení terénu (v metrech
-1

) 

typ reálné číslo, přesnost na šest desetinných míst 

základní poloţka 

název R 

popis udává hodnotu poloměru zakřivení (v metrech)  

převrácená hodnota MAX_CURV 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název TYP 

popis udává časové rozlišení údajů 

kód význam 

1 

2 

předpokládané hodnoty pro rok YYYY 

skutečné hodnoty v roce YYYY 

 

Tyto data jsou se základním datovým souborem identifikovány pomocí poloţky ID. Po 

provedení opravy můţe informační vrstva slouţit pro další archivaci dat v podobě typu 

opravy, podílu správce silniční sítě na opravě, roku odstranění poruchy a informativní členění 

na VDŠ a MDŠ. Kaţdý úsek pozemních komunikací je na základě geografické informace 

propojen vazbou na stavební činnosti, intenzity dopravy a poruchy způsobené vlivem 

poddolovaní, protoţe tyto často nesouhlasí s rozdělením do úseků v ULS. Pro zadání poruch 

na silniční síť vzniká potřeba ošetřit, aby při identifikaci překrývajících se vrstev byly správně 

dopočítány zejména délky pro stavební akce (staničení zaznamenané poruchy), v případech, 

ţe zcela neodpovídají rozvrţení úseků dle lokalizačního systému. Tyto dva datové soubory 

curvatureYYYY.shp a poddol.dbf, respektive jejich výstupy obsahují veškerá potřebná data 

pro predikční model. 

Jako nejvěrohodnější a nejpřesnější model lze doporučit ten, dle vzorce (5). Pro potřebu 

predikovat na další rok pak vzorec (8) nebo pravidelně jednoročně opakovat predikci dle 

vzorce (5). Tyto predikční modely umoţní určit předpokládané délky ovlivnění (případně 

počty poruch) v jednotlivých skupinách staveniště. 

V dalším kroku je dle navrţeného diagramu obr. 16 cenová kalkulace, která vyplývá 

z hypotézy E. V rámci hypotézy byly stanoveny ceny za metr ovlivněného úseku a také 

přibliţné podíly důlní společnosti a správce silniční sítě. Data mohou slouţit pro pravidelné 

sestavování poţadavku na rizikový fond pro opravu důlních škod.  
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Tab. 11 Katalogový list - poruchy vlivem účinků důlní činnosti 

Katalogový list informační vrstvy poddol 

název poddol.dbf 

popis obsahu poruchy vlivem účinků důlní činnosti 

datový formát database 

základní obsah atributové tabulky 

základní poloţka 

název ID 

popis identifikátor pro vazbu na ULS 

typ text 

základní poloţka 

název PORUCHA 

popis Druh poruchy dle katalogu příloha C 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název OPRAVA 

popis Způsob opravy definován dle katalogu 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název PODIL 

popis podíl důlních škod na poruše 

typ reálné číslo, přesnost na čtyři desetinná místa,  

max. hodnota 1 

základní poloţka 

název PODILC 

popis podíl důlních škod na poruše (v Kč) 

typ reálné číslo, přesnost na dvě desetinná místa 

základní poloţka 

název ROK 

popis rok, kdy byla zahájena oprava 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název DS 

popis udává rozlišení důlních škod z pohledu správce 

kód význam 

1 

2 

velká důlní škoda 

malá důlní škoda 

 

Soubory navrţené pro GIS práci dle tabulek 9, 10 a 11 nesou jak vstupní data, tak data 

skutečná, proto mohou být po nasazení tohoto systému vyuţitá pro další zpřesňování a úpravu 

predikčních modelů, či pro sestavení dalších modelů. 
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6 Přínos disertační práce pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Přínosem disertační práce je zejména pohled na nezmapovanou problematiku řešení 

hospodaření s vozovkou v oblastech ovlivněných nestandardními podmínkami. Nepodařilo se 

dohledat ucelenou literaturu zabývající se problematikou pouţití SHV v oblastech ovlivněnou 

důlní činností (pouze literaturu zabývající se údrţbou důlních a lomových cest). Proto lze tuto 

práci povaţovat za inovativní. Otázka SHV je nejen v české republice stále ţivé téma a oblast 

ve které je stále ţádoucí další zdokonalování. 

Z perspektivy přínosu vědnímu oboru se jedná o vytyčení prvotní cesty kudy, by se moha 

ubírat další výzkumná práce. Hodnocení této problematiky vyţaduje dostatečně obsáhlý 

datový soubor, vytvořený pro tyto potřeby. Proto bude další řešení otázkou běhu na dlouhou 

trať. Podařilo se definovat základní odpovědi na otázky spojené s prostorovou lokalizací 

poruch ve vztahu k poklesovým mapám, stanovit riziková místa, či určit parametry, které 

vznik důlních škod neovlivňují, nebo ovlivňují jen zanedbatelně. 

Přínos práce pro praxi spočívá podobně jako přínos vědě ve vytýčení směru, kterým by se 

mohla ubírat další implementace SHV i do nestandardních podmínek. V rámci 

poddolovaných území byl definován algoritmus postupu práce a struktura nezbytných úkonů 

potřebných k predikování vzniku důlních škod. Toho je dosaţeno za dnes jiţ zcela běţně 

dostupných geoinformačních systémů zaloţených na standardizované databázi. Kromě toho 

se práce zabývá také finanční stránkou, která má vţdy nemalý podíl na plánování 

a rozhodování. Pomocí matematických predikčních modelů zaloţených na statistickém 

hodnocení můţe být predikován vznik důlních škod, jako podklad pro stanovení rozpočtu 

a lepší předvídatelnost výskytu poruch. 

Závěry práce mohou být vyuţiti jak samotným správcem silniční sítě, ale také samotnou důlní 

společností, pro kterou vypořádání důlních škod tvoří nemalou poloţku v rozpočtu. 
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7  Závěr 

Disertační práce se zabývá otázkou vyuţití SHV na poddolovaném území (územím 

ovlivněným nestandardními podmínkami). SHV stále v ČR není plně rozvinut a výsledky 

a poznatky práce mohou přispět k jeho rozšíření i v oblastech s problematičtějšími 

podmínkami. Práce vyuţívá obecně známé poznatky o vývoji poklesů poddolovaných oblastí, 

transformuje je do geoinformačních systémů a za pomocí predikčních metod určuje předběţné 

škody. 

Mezi konkrétní závěry práce patří zejména: 

 Potvrzení hypotézy, ţe největší výskyt důlních škod je právě v roce, ve kterém jsou 

predikované poklesy terénu (v roce x). Počet oprav klesá s rostoucím počtem let od 

predikční poklesové mapy. 

 Práce nepotvrzuje hypotézu o souvislosti mezi výskytem důlních škod a funkční třídou 

pozemní komunikace. Tedy nejniţší třída pozemních komunikací neznamená nejvyšší 

výskyt oprav důlních škod. 

 Byla jednoznačně potvrzena hypotéza o nejvyšším výskytu důlních škod v nejméně 

příznivé skupině staveniště dle [11], tedy v nejvíce exponované oblasti poklesové 

kotliny. 

 Byl zjištěn vztah mezi výskytem důlních škod a třídou dopravního zatíţení. Výskyt 

oprav roste s rostoucím zatíţením TNV.  

 Dále nebylo potvrzeno spojení mezi třídou dopravního zatíţení a výši vynaloţených 

prostředku. V rámci tohoto řešení byly také stanovení průměrné ceny a podíly nákladů 

důlní společnosti a správce silniční sítě. 

Tato zjištění byla dále pouţita pro sestavení predikčních modelu. S tímto souvisí definice 

pracovních krokových diagramů v reţimu AMS. Tyto určují nezbytné úkony vedoucí ke 

stanovení předběţného poškození silniční sítě. Pracovní diagramy slouţí jako doplněk pro 

standardní SHV v souladu s v ČR nejběţněji rozšířeným softwarem RoSy PMS. Součástí toho 

je sestavení a navrţení modelové datové struktury pro GIS. Navrţeny byly katalogové listy 

pro databáze a vrstvy spravující poklesy, zakřivení povrchu terénu a samotné poruchy včetně 

oprav. Katalogové listy mají funkci archivační i hodnotící a jejich výstupy slouţí jako vstupní 

proměnné predikčních modelů. S katalogovými listy úzce souvisí navrţený katalog poruch 

pro jejich snazší zatřídění. Dle vyhodnocených dat byly stanoveny predikční modely pro 

přehlednou predikci o počtech poruch, nebo o délkách předpokládaných poruch. Modely jsou 

stanoveny pro predikci následujícího roku, nebo následujícího druhého roku, přičemţ jich je 

sestaveno více s rozdílnou přesností a věrohodností výsledku a s rozdílnou náročností na 

vstupní data. Jako modelový byl zvolen vztah (5) vycházející z archivních záznamů oprav, 

záznamů o poklesovém území zatříděného do skupiny staveniště poddolování. Na predikční 

modely úzce navazuje predikce samotné výsledné ceny, jeţ můţe být vypočtena díky 

orientačním cenám, které byly stanoveny. Zároveň můţe být vyhodnocen orientační podíl 

nákladů pro kaţdého z povinných. 

Jak jiţ bylo uvedeno, jedná se o stále ţivou problematiku a je zde potenciál ji dále rozvíjet. 

Proto by dalším krokem zkoumání mělo být zaloţení navrhované GIS databáze a systémová 

archivace dat. V budoucnu by tato data slouţila k zpřesňování a úpravě navrţených 

predikčních modelů, či k sestavení modelů dalších. Při vhodném roztřídění poruch by bylo 

moţno predikovat přímo výskyt té konkrétní poruchy, s čímţ souvisí lepší moţnost určení její 

opravy, související technologie a ceny. 
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8 Conclusions 

The thesis deals with the question of PMS usage on undermined area. The thesis works with 

well-known findings about development of subsidence of undermined areas. Transforms them 

into Geographic Information Systems, and by prediction methods using determine supposed 

damages. 

Specific conclusions of work include: 

 Confirmation of the hypothesis that in the year with predicted subsidence is greatest 

incidence of mining damage. 

 The work does not confirm the hypothesis of an association between the occurrence of 

mining damages and roads functional class. 

 The hypothesis supposing the highest incidence of mining damages in the least 

favourable site group according to the [11] was clearly confirmed. 

 Was found a relationship between the occurrence of mining damages and the class of 

traffic load. 

 It was not confirmed the connection between class of traffic load and financial needs. 

As part of this solution were determined the average price and costs shares of mining 

companies and the Road Network Administrator. 

These findings were used to build prediction models and definition of diagrams for AMS 

(Administrative Management System). Workflow diagrams serve as an adjunct to standard 

PMS in line with mostly extended software in Czech Rep., the RoSy PMS. Part of the work is 

design of model data structure for GIS. Also were designed Datasheets for managing layers of 

subsidence, the surface curvature and for database for damages and repairs management.   

Function of catalog sheets is archivation and analysis and their outputs are used for further 

processing of predictive models. With catalog sheets closely related catalog of damages, 

designed for ease disturbances classification. According to the evaluated data have been 

established predictive models for predicting failures for next year, or following the second 

year. 

Conclusions of thesis can be further developed and used by the Roads Administrative or by 

the mining company. 
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