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Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá vyhodnocením dat měřického monitoringu na 

výsypce Pokrok Dolu Bílina. Srovnává výsledky z geodetických měření a 

z  inklinometrických vrtů s cílem nalézt přímou souvislost mezi těmito výsledky 

a navrhnout způsob měření a vyhodnocení, který by inklinometrii mohl za určitých 

podmínek nahradit. Za účelem společného zpracování měřených dat je vytvořen software. 

Je popsáno vytváření základní funkcionality a ovládání. Pro vyhodnocení jsou použity 

výstupy z tohoto softwaru. Výsledky měření jsou porovnány také s teoretickými hodnotami 

získanými stabilitním výpočtem metodou konečných prvků. V závěru je věnována 

pozornost geometrii svahu výsypky a posouzení vlivu tvaru svahu na jeho stabilitu. 

 

Klíčová slova: přesná inklinometrie; metoda GNSS-RTK; monitoring; software; stabilita 

svahu; geometrie svahu. 

 

 

Abstract 

This dissertation deals with the evaluation of data surveying monitoring of open mine pit 

Bílina's dump Pokrok. It compares the results of geodetic measurements and inclinometer 

boreholes in order to find a direct link between these results and to propose methods of 

measurement and evaluation, which would inclinometry could, under certain conditions, 

replace. For the purpose of processing the measured data is created software. There is 

described the development of the basic functionality and control. The assessments used the 

outputs of this software. The results are also compared with theoretical values obtained by 

finite element analysis stability application software. In conclusion attention is paid to the 

geometry of the slope dumps and assess the impact of the shape of the slope on stability. 

 

Keywords: precise inclinometry; GNSS-RTK method; monitoring; software, slope 

stability; slope geometry  
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Motivace 

Problematika stability svahů je zajímavá z více důvodů. Metoda přesné 

inklinometrie, která se využívá pro monitorování jevů probíhajících pod povrchem, je 

poměrně pracná a nákladná záležitost. Proto vznikla myšlenka, zda by se nedala 

v podmínkách výsypek nahradit pouze měřením v síti povrchových bodů, což by bylo 

jednodušší jak z hlediska měření tak vyhodnocení. 

 

Poděkování patří především Ing. & Ing. Milanovi Větrovskému, Ph.D. (SD, a.s.) za 

zprostředkování dat měřického monitoringu a potřebných podkladů, jakož i za cenné 

konzultace k problematice geotechniky v podmínkách hnědouhelných lomů. 

Poděkování zaslouží také všichni moji blízcí za trpělivost a projevené pochopení 

během zpracovávání disertační práce. 
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1 Úvod 

Ve své disertační práci se věnuji měření a hlavně vyhodnocení pohybů a deformací 

výsypek (a svahů obecně) s ohledem na stabilitu svahu. Díky dobrým vztahům Institutu 

geodézie a důlního měřictví VŠB-TU Ostrava a zástupců společnosti Severočeské Doly, 

a.s. bylo možno realizovat sledování části výsypky Pokrok Dolu Bílina v rozsahu, který 

přesahuje běžné zvyklosti. 

Geodet a zvláště pak důlní měřič se při své práci dostává do situací, kdy si nevystačí 

sám se svým oborem, ale vyžaduje určité znalosti a spolupráci s ostatními obory, které se 

podílí na činnostech těžebního podniku. Nejde tedy jen o to něco změřit, ale také správně 

interpretovat výsledky a vědět, co to znamená, resp. proč jsme změřili to, co jsme změřili, 

a co můžeme očekávat. A naopak, odborník (v tomto případě geotechnik) ví, co potřebuje 

zjistit, a měřič musí vědět, co (a jak) je schopen změřit. 

Situace na výsypce Pokrok vyžadovala provést stabilizační opatření s cílem umožnit 

uložení dalších hmot. Byla zřízena pozorovací stanice v prostoru, kde byl naplánován 

přísyp materiálu z důvodu přitížení paty svahu výsypky a umožnění zakládání na vyšší 

etáži. Měření a vyhodnocení měření na pozorovací stanici je předmětem této práce. 

Analýzou dat získaných měřickým monitoringem sledované části výsypky Pokrok se 

pokouším nalézt shody mezi výsledky jednotlivých použitých metod a ověřit, zda by bylo 

možno jen z průběžných povrchových měření, příp. i v závislosti na tvaru profilu odhalit 

nestabilitu a blížící se sesuv. Za tímto účelem byl vytvořen software, který umožňuje 

zpracovat, vyhodnotit a zobrazit společně data z inklinometrických vrtů a povrchových 

měření. V závěru je část věnována rovněž porovnání stabilních a nestabilních profilů 

z hlediska stanovení křivky generálního obrysu svahu. 
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2 Představení lokality 

2.1 Stručná historie výsypky Pokrok 

Těžební lokalita (ložisko „Velkolom Maxim Gorkij“) v západním sousedství města 

Duchcova byla v historii dobývána hlubinným způsobem. V letech 1956 až 1981 byla 

těžba provozována povrchovým způsobem jako lom Pokrok. Lom v severozápadním 

postupu ukončil těžbu na linii tzv. Döllingerské poruchy. Část vyuhleného prostoru již byla 

zasypána vnitřní výsypkou a po roce 1981 začal hlavní rozvoj výsypky Pokrok. 

 

Obr. 1 – Historický pohled na prostor nynější výsypky Pokrok 

 

Obr. 2 – Pohled na stejný prostor v roce 2011 
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Zprvu se vyuhlený lom stává vnitřní výsypkou pro zeminy I. skrývkového řezu Dolu 

Bílina (tehdy Velkodůl Maxim Gorkij) těžené rypadlem K 10 000, dopravované pásovou 

dopravou šíře 2 500 mm a zakládané zakladačem ZP 10 000. V roce 1990 byla zbytková 

jáma zasypána do úrovně původního terénu, poté následovalo navyšování nad terén. V roce 

1992 překročila výsypka horní hranu skrývky a postupovala severozápadním směrem 

k silnici Duchcov – Hrdlovka. 

Během postupu bylo třeba čelit aktivitám různých ekologických iniciativ, které se 

obávaly nepříznivého vlivu na změnu klimatických podmínek. Nezávislé odborné posudky 

však žádné z těchto obav nepotvrdily. Zvláštností vnější výsypky Pokrok je skutečnost, že 

tato se rozvíjela na území v minulosti již ovlivněném hlubinným dobýváním. Proto byl na 

výsypce budován monitorovací systém založený na měřických (geodetických) metodách, 

inklinometrických vrtech a hloubkově instalovaných měřidlech pórových tlaků. [14] 

Provoz výsypky byl po projevech nestability ukončen v roce 2004. Konečná rozloha 

výsypky je 727 ha. 

Oficiálním ukončením samozřejmě nekončí procesy, které v zeminovém tělese 

probíhají. Proto byly po tomto datu v rámci stabilizačních opatření na výsypce uloženy 

další objemy skrývkových hmot koncem roku 2008 a začátkem roku 2009. Poslední m
3
 byl 

uložen na noční směně 28. února 2009. Udávaný celkový objem uložených hmot je 

260  mil. m
3
 skrývky. [14] 

2.2 Prostor pozorovací stanice 

Na výsypce Pokrok jsou pro orientaci vymezeny oblasti (plochy) viz Obr. 17. 

Pozorovací stanice je situována na ploše 2 viz Obr. 3, resp. Obr. 4. Po zjištění, že výsypka 

začínala jako vnitřní výsypka lomu Pokrok, bylo vhodné ověřit vzájemnou polohu 

původního lomu a prostoru pozorovací stanice, aby byla jistota, že tzv. podložkou výsypky 

v zájmovém prostoru je původní terén a ne starší výsypkové materiály. 

Díky práci geologů Severočeských Dolů, a.s., kteří zpracovali původní dokumentaci, 

vznikla digitální mapa podložky výsypky. Z této mapy jsou překresleny kontury původního 

lomu Pokrok a bočních svahů Dolu Bílina do ortofotomapy s vyznačením zájmové oblasti 

viz Obr. 3. 
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Obr. 3 – Znázornění zájmové oblasti na výsypce Pokrok 

V zájmové oblasti jsou vyznačeny také svahy výsypky před přísypem (sv. modrá) a 

po přísypu (tm. modrá). Zelenou čarou je vykreslena hranice limitů zakládání stanovená 

usnesením vlády ČR č. 444/1991. Žlutě je vymezena plocha č. 2 dle rozdělení na Obr. 17.  

 

Obr. 4 – Detail situace na sledované části výsypky 



Miroslav Novosad: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem 

na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů 

2013 Strana 16 z 105 

Na detailním pohledu (Obr. 4) je dobře vidět, že jak přisypaný materiál, tak 

sledované body leží mimo půdorys původního lomu Pokrok a podložku lze z tohoto 

hlediska považovat ve sledované části výsypky za homogenní. 

Pro lepší představu o podložce je na Obr. 5 pohled na „rychlý“ 3D model vytvořený 

z poskytnuté digitální mapy. Rychlý v tomto případě znamená, že nebyly řešeny povinné a 

lomové hrany ani selekce bodů pro model. Model je pouze „tak jak je“ vypočten 

v programu DMT Atlas v. 6. Z obrázku jsou dobře vidět kromě původního lomu také jímka 

s odvodňovacím příkopem a stabilizační žebra pod výsypkou v zájmovém prostoru. 

Podrobný popis vlastní pozorovací stanice je uveden v kap. 6.1 

 

Obr. 5 – 3D pohled na podložku 
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3 Shrnutí poznatků o problematice 

Problematiku můžeme rozdělit na část geomechanickou, resp. geotechnickou, která 

se zabývá stavbou a vlastní stabilitou svahu, a měřickou, která zajišťuje prostorovou 

lokalizaci, správnou mapovou dokumentaci a vyhodnocení polohových i výškových změn 

sledovaných těles. 

3.1 Stavba báňských výsypek 

Termínem výsypky jsou označována zemní tělesa, jež vznikají těžbou, přesunem a 

zakládáním zemních hmot, které jsou odtěžovány z nadloží uhelné sloje při povrchové 

těžbě uhlí. 

Pro zvládnutí takových velkých objemů hmot jsou nasazovány tzv. technologické 

celky s vysokými těžebními výkony. Pro představu na vrcholu těžby v Severočeském 

hnědouhelném revíru v roce 1984 bylo odtěženo 203 milionů  m
3
 nadložních hornin. Od té 

doby těžba klesá. V roce 1999 představovala skrývka 147 milionů m
3
 [7], v roce 2008 

145  milionů m
3
[19], v roce 2011 už „jen” 124 milionů m

3
. [20], [21], [22] 

 

Obr. 6 – Těžba jílovcových zemin technologickým celkem II. generace (KU 800) 

Stále se jedná o nesnadno představitelné objemy hmot. Báňské povrchové 

technologie se rozdělují dle těžebních výkonů na následující technologické celky: 
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 TC 1 s výkonem 1 250 – 2 500 m
3
/h, 

 TC 2 s výkonem 2 500 – 5 000 m
3
/h, 

 TC 3 s výkonem 5 000 – 10 000 m
3
/h, 

 TC 4 s výkonem nad 10 000 m
3
/h. 

Nejvíce nasazována technologie pro těžbu skrývky v Severočeském hnědouhelném 

revíru je TC 2. 

Dle umístění rozlišujeme výsypky: 

 vnitřní – jsou zakládány do již vytěženého prostoru lomu. Zakládání probíhá 

souběžně s probíhající těžbou, 

 vnější – jsou zakládány především v době otvírky ložiska, kdy není možné zakládat 

nadložní hmoty do vytěženého prostoru, proto jsou zakládány mimo těžební 

prostor. Také v průběhu již rozvinuté těžby může vzniknout problém s nedostatkem 

vhodného výsypného prostoru, například vznikem nestability vnitřní výsypky. 

Potřebný náhradní výsypný prostor se pak ve většině případů nachází pouze mimo 

dobývaný prostor. 

Materiál: 

Přibližně z 90–95 % tvoří nadloží uhelných slojí jílové zeminy nebo jílovce. Po 

odtěžení jsou tyto zeminy (většinou trvale) deponovány na výsypkách. Při těžbě nadloží 

dochází k rozpojování rostlého jílového nebo jílovcového prostředí v převážné míře 

korečky, které jsou umístěny na kolesových nebo korečkových rypadlech. Přirozeně 

konsolidované zeminy jsou postupně rozrušovány cestou od korečku, přes dopravní cesty 

pásové dopravy, přes zakládající stroj na místo uložení na výsypce. 

3.2 Průběh proměn zeminových materiálů výsypek 

Ve většině případů jsou odtěžované jílové a jílovcové hmoty překonsolidované. To 

znamená, že v minulosti od doby vzniku prošly změnou napěťově-deformačního stavu ať 

už vlivem odlehčení denudací původního nadloží a jeho snížením na současnou mocnost 

řádově o desítky, možná i stovky metrů nebo dalšími různými vlivy. Jíly a jílovce jsou 

potrhané do ostrohranných úlomků, trhliny jsou všesměrné, bez zákonité orientace. 

Rozestupy trhlin dosahují maximálně několik desítek centimetrů. V tzv. zóně zvětrání se 
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vzdálenost puklin zmenšuje. Intenzita mechanického rozrušení jílovců směrem do hloubky 

klesá. 

Příčiny vzniku trhlin:  

 vertikální pohyby tektonického původu, 

 gravitační pohyby, 

 uvolňování napětí v důsledku odlehčení denudací, 

 kontrakce podložních vrstev,  

 diagenetické zpevňování, 

 tangenciální napětí, 

 uvolňování napětí v důsledku skrývkových prací, 

 důlní hlubinná činnost, 

 mineralogické složení zemin, 

 klimatické poměry v pleistocénu. 

Při rozpojování nadložních zemin rypadly je primární kusovitost ovlivněna 

především četností trhlin a vrstevních ploch. Nadměrná primární kusovitost se mění 

z technologických důvodů drcením v drtičích a dále přirozeně při následné dopravě 

pásovými dopravníky, na přesypech pásové dopravy a konečným pádem z výložníku 

zakladače při založení na výsypce. 

Zeminy, které se nacházejí v povrchové vrstvě výsypky, se v důsledku náhlého 

odlehčení ze skrývky a vlivem osychání a zvětrávání rychle rozpadají. Za suchého počasí 

se rozpadají na tenké šupinaté kousky. Při klimatických srážkách z důvodu odlehčení a 

následného vzniku negativního pórového tlaku nasávají vodu. V důsledku těchto vlivů na 

povrchové vrstvě výsypky rychle degradují a ztrácí charakter tvrdého hrubozrnného 

materiálu. Jedná se o zeminový materiál s dvojí pórovitostí. V hlubších polohách může, ale 

nemusí, zůstávat charakter výsypkové struktury déle stabilní, což je dáno především 

změnami vlhkosti. 

Fyzikální a mechanické vlastnosti výsypek jsou extrémně proměnlivé v čase 

i prostoru, což má vliv na případné budoucí stavby založené na výsypce. Volně nasypaný 
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skrývkový materiál má granulární charakter, při velmi nízkých hodnotách normálového 

napětí se chová jako rockfill (štěrk) z velmi měkkého kameniva. Sypanina je dobře 

propustná a průvzdušná. Ve vyjádření smykové pevnosti to znamená, že má nulovou 

soudržnost při vysokém úhlu vnitřního tření, který činí přibližně 30
o
. Efektivní hodnoty 

smykové pevnosti jsou totožné s totálními hodnotami. 

Sypanina výsypky je při povrchu, kde je nízká úroveň normálového napětí, dobře 

propustná pro vodu. Napjatost od výše ležících vrstev sypaniny se uvnitř přenáší pouze 

silami na kontaktech úlomků. Při vniknutí vody do sypaniny dochází k nasávání vody do 

úlomků a ke změně jejich konzistence a tím i pevnosti. Úlomky se potom deformují při 

menších úrovních napětí než na počátku. Tak dochází k vzájemnému přerozdělování 

hodnot soudržnosti a úhlu vnitřního tření. Hodnota úhlu vnitřního tření klesá při 

stoupajících hodnotách soudržnosti. Tyto změny jsou funkcí 3 základních vlivů: 

 času, 

 klimatických podmínek, 

 vlastností místa ukládání. 

Vznikají dva základní typy výsypkových zemin: 

 zeminy, které mají přibližně původní vlhkost a konzistenci jako v rostlém 

stavu, konzistence je tvrdá až pevná, 

 zeminy, které mají výrazně vyšší vlhkost než v původním (rostlém) stavu, 

konzistence je plastická až kašovitá. 

 

Obr. 7 – Ukázka části vrtného jádra z výsypky (lokality Merkur) 
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Oba typy se ve výsypce ve většině případů střídají, viz ukázka vrtného jádra na  

Obr. 7. Je možno rozeznat původní struktury sypaniny a tuze až měkce plastický jíl nebo 

jejich kombinaci. 

Při založení tedy dochází k pozvolnému rozpadávání jílovců, což je dáno především 

vlivem odlehčení těžbou z původní hloubky. Charakter původní sypaniny je v hlubších 

partiích zachován i po několika desetiletích. Výsypkovou hmotu nejvíce tvoří úlomky 

jílovce do 10 cm s vysokou mezerovitostí. Mezery jsou vyplněny plastickým jílem. 

Zastoupení jednotlivých celých úlomků jílovců a jílové výplně se mění. Tímto vzniká 

geologicky homogenní prostředí, ale z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností zcela 

nehomogenní masiv v horizontálním i vertikálním směru.  

Příčiny heterogenity jsou následující:  

 geologická skladba a vlastnosti půdy v původním uložení, 

 rozvolnění natěžené zeminy těžbou a transportem, 

 vlastní způsob zakládání odtěžené zeminy, 

 vliv exogenních vlivů na založenou zeminu, 

 vlastní konsolidace uložené zeminy, pokud ji úložné podmínky dovolí 

(například nezavodnělé podloží). 

Pokud nemá jílovcová sypanina jílovou výplň, je kyprá a vizuálně nemá charakter 

soudržné zeminy. Pro nově založenou výsypku je charakteristická kusovitá struktura. 

Svým chováním podobná štěrkovité nebo kamenité složce. Pórovitost kompaktního jílu 

nebo jílovce se pohybuje od 20 do 40 %. K tomu je nutné přičíst mezerovitost, což je 

objem mezer mezi hrudkami, k celkovému objemu sypaniny. 

Drcení úlomků při růstu normálového napětí zvyšuje podíl jemnější frakce 

v sypanině a jejím stlačováním se postupně uzavírají mezery mezi zrny. V okamžiku, kdy 

v převážné části objemu zeminy dojde k uzavření spojitosti mezer mezi úlomky, materiál 

ztratí průvzdušnost a také jeho propustnost se sníží na hodnoty blízké propustnosti jílu. 

Narůstá soudržnost při poklesu úhlu vnitřního tření. V tomto bodě je třeba začít 

rozlišovat efektivní a totální smykovou pevnost, respektive totální a efektivní hodnoty 

obou smykových parametrů, soudržnosti, úhlu vnitřního tření a působení pórového tlaku. 



Miroslav Novosad: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem 

na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů 

2013 Strana 22 z 105 

Napětí, při němž se ztrácí průvzdušnost materiálu, nazýváme mezí průvzdušnosti. 

Přetváření takového materiálu pak vyvolá stlačování vzduchu uzavřeného v jeho mezerách, 

který zde působí jako pórový tlak. 

 

Obr. 8 – Průběh změny smykových parametrů výsypkových materiálů [2] 

 

Pokud zatěžování neprobíhá tak pomalu, aby vzduch mohl pod tlakem postupně 

pronikat jílovými můstky mezi mezerami směrem k méně zatíženým elementům zeminy, 

nejsou měřené hodnoty smykové pevnosti hodnotami efektivními. Obálka smykové 

pevnosti se v této fázi již více zakřivuje, tj. klesá sklon tečny k ní. Hodnota napětí na mezi 

průvzdušnosti závisí jak na pevnosti úlomků jílovce, tak na množství drobných úlomků 

v sypanině. Její velikost se pohybuje v rozmezí od 150–300 kPa. To znamená, že sypanina 

ztrácí průvzdušnost v hloubce 10 až 20 metrů. Tento děj je zaznamenán na Obr. 8. 

Při dalším zvyšování velikosti normálového napětí dochází ke zvýšení drcení a 

hnětení úlomků jílovce a postupnému vymizení mezerovitosti. Pevnější úlomky jílovce 

zůstávají zachovány. Propustnost sypaniny v této fázi změn se již plně vyrovnává 

propustnosti jílu. Pokud zatěžování materiálu neprobíhá tak pomalu, aby se mohl plně 

rozptýlit pórový tlak, potom průběh obálky smykové pevnosti není efektivní, ale totální. 

Sklon tečny k ní s rostoucím normálovým napětím klesá postupně k nule. Normálové 

napětí, při němž se prakticky dosáhlo nulové hodnoty totálního úhlu vnitřního tření, 

nazýváme přechodovým napětím. Je to současně napětí, při němž mezerovitost sypaniny 
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prakticky vymizela. Hodnota přechodového napětí opět závisí na pevnosti úlomků 

sypaniny a množství drobné frakce. Pohybuje se v rozmezí 0,6 až 1,1 MPa, což je 

dosaženo při mocnosti výsypky 40 až 70 metrů v závislosti na druhu zemin (při objemové 

hmotnosti ~15–16 kN.m
-3

) [2]. 

Výsypky jsou zakládány po vrstvách (etážích). Mocnost etáží se pohybuje obvykle 

od 10 do 35 m. Mezní výška jednotlivých etáží z hlediska stability vytvářených svahů se 

pohybuje mezi 10 a 20 m. Pokud výsypka dosahuje mocnosti 100 až 150 m, potom je 

konstruována většinou z 5 až 10 etáží. Každá etáž může mít zcela jiné vlastnosti jak 

z důvodu odlišnosti zakládaných hmot, tak z hlediska podmínek zakládání.  

Vzhledem k velkým rozlohám výsypkových prostorů (délky výsypkové fronty je 

možné udávat v km) nastávají případy, kdy založená etáž je vystavena povětrnostním 

vlivům od několika měsíců po několik let. V těchto případech se výsypka chová jako 

gigantický kolektor. Tím, že výsypka není technicky hutněna, jsou založené zeminy kypré 

a pojímají veškeré srážkové vody. Poměr mezi atmosférickými srážkami, odparem, 

infiltrací a povrchovým odtokem na nekonsolidované výsypce udává následující Obr. 9. 
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Obr. 9 – Poměr mezi jednotlivými složkami hydrologického režimu výsypky [5] 

Je nutné si uvědomit, že veškeré hmoty výsypky nelze hutnit ve smyslu stavební 

praxe, a to z důvodu velkých objemů zakládaných hmot. Odtok z kypré nebo středně ulehlé 

výsypky je téměř nulový. Zeminy výsypky v této fázi mění pozvolně svoji konzistenci 

z tvrdé na plastickou. Mohou však vznikat i jiné případy, kdy výsypka je vytvářena rychle 

a k proměně konzistence zemin nedochází. Toto je však jen výjimečný případ.  
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Výsypka může být také saturována trvalými přírodními vodními zdroji. Například 

vodotečemi, neodvodněným podložím výsypky apod. Právě tyto procesy jsou příčinami 

špatných vlastností výsypky jako základové půdy pro další využití. 

Báňský provoz si je vědom toho, že v případě dočasného přerušení zakládání na 

výsypce dochází k sycení výsypky. Pokud nejsou provedeny terénní úpravy, které zabrání 

vniku vody do výsypky, budou při obnoveném zakládání na staré výsypce problémy se 

stabilitou, proto jsou ve zkušeném báňském provoze tyto práce prováděny. Dalšímu 

provozu a využití by pomohlo částečné zhutnění alespoň poslední (finální) vrstvy. Úkolem 

těžebního podniku je nejen těžit uhlí, ale také provádět rekultivaci přetěžených ploch. Na 

rekultivační činnost je vytvářen fond, ze kterého by tyto práce mohly být financovány, 

protože se v podstatě již jedná o rekultivaci. Při vytváření konečné vrstvy výsypky není 

vytvářen žádný časový tlak z hlediska následného báňského postupu, takže pro hutnění by 

byl dostatečný časový prostor a řešilo by to většinu následných problémů při využití 

výsypkových ploch, které jsou někdy technicky jen velmi obtížně řešitelné. 

3.3 Metody sledování 

3.3.1 Geotechnické a geofyzikální metody 

Přímé metody: 

Přímé metody dle [17] jsou takové, které měří přímo deformace nebo vlastnosti 

materiálu v daném místě speciálními přístroji nebo pomůckami, např.: 

- konvergometry (mechanické, laserové) – opakované měření vzdáleností mezi 

stabilizovanými body a porovnání s předchozím měřením, 

- extenzometry (mechanické, elektrické, magnetické) – zařízení pevně zabudované ve 

vrtu měří velikost deformace, 

- piezometry – měří změny tlaku v místě, kde jsou instalovány, 

- tlakové buňky (hydraulické, odporové, strunové) – v podloží měří zatížení náspem, 

- penetrační zkoušky (statické, dynamické) – měří mechanický odpor zeminy, 

- … 
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Nepřímé metody: 

- deformometry – podle velikosti deformace se odvozuje např. napětí, 

- geofyzikální metody – odvození vlastností na základě elektrických, seizmických, 

akustických, gravitačních a jiných fyzikálně vysvětlitelných změn způsobených 

zkoumaným prostředím.  

3.3.2 Geodetické metody 

Výše uvedenými metodami přímého a nepřímého sondování je možné stanovit 

přibližné geologické poměry výsypky a přetvárné vlastnosti výsypky. Skutečné deformační 

chování výsypky je možné zjistit především geodetickými metodami. 

Matematickým modelováním výsypky za použití vstupů zjišťovaných laboratorně 

nebo polními geotechnickými metodami, dostáváme pouze orientační výsledky. Těleso 

výsypky je heterogenní a není možné do výpočtů zahrnout všechny vlivy, které chování 

výsypky ovlivňují. Metody, které ověřují skutečné chování, jsou metody měřické. 

Nejúčelnější je v zájmovém území osadit měřické body jak na samotné výsypce (Obr. 10), 

tak na vybudovaných objektech a sledovat jejich pohyby. Přetvárné charakteristiky je 

možné zjišťovat ze zjištěných pohybů sledovaných měřických bodů a pohyby 

z periodického určování jejich souřadnic. 

 

Obr. 10 – Stabilizování měřického bodu pro monitorování (výsypka Pokrok) 
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Vzhledem k přetváření terénu vlivem konsolidace výsypek mají všechny změřené 

údaje časově omezenou platnost. Pro získávání aktuálních dat je možné instalovat 

automatické měřící stanice a sledování provádět v pravidelných intervalech. Takové řešení 

vyžaduje trvale osazené odrazné hranoly a infrastrukturu pro napájení a řízení stanice a 

přenos dat do centra zpracování, kde mohou být data automaticky vyhodnocována vč. 

zasílání varování při zjištění podezřelých odchylek. Takový systém se však používá spíše 

ke sledování významných provozních a závěrných svahů, kde hrozí velké škody na 

majetku a technologii nebo ohrožení lidí. Pro nasazení na výsypce je takový systém spíše 

zbytečně luxusním řešením. 

3.3.3 Doplňkové metody 

Mezi další metody patří: 

- hydrogeologické sledování, 

- měření pórového tlaku. 

Tímto sledováním se získávají údaje o horizontech podzemní vody, její případné 

napjatosti, chemickém složení, mocnosti a vydatnosti kolektorů podzemní vody. Např. 

oxidací proměnlivého množství pyritu, rozptýleného zvláště v nebilanční uhelné sloji, která 

se ukládá na výsypky, dochází ke vzniku lokálně vysoce agresivních vod síranového typu. 

 

Všechny výše uvedené metody se dnes používají pro průzkum výsypek a každá 

z uvedených metod je při správné aplikaci účinná. Je zřejmé, že kombinace metod je nutná. 

Především geofyzikální práce nelze aplikovat samostatně.  

 

3.4 Stabilita těles výsypek 

3.4.1 Obecně o stabilitě 

Řešení otázky stability svahu je jednou ze základních úloh mechaniky zemin. 

Stabilitu ovlivňuje řada faktorů vnitřních i vnějších. Vnitřními faktory jsou fyzikálně-

mechanické vlastnosti zemin a úložné poměry, vnějšími pak stupeň ovlivnění přírodními 

vlivy, jako je voda, změna teplot apod. a způsob a velikost namáhání, jako zatížení, 

vibrace, příp. zemní práce aj. 
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Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin 

Vlastnosti, které ovlivňují stabilitu, jsou především zrnitost, tvrdost, smyková 

pevnost, vlhkost, potažmo stupeň nasycení, rozbřídavost, objemová hmotnost, pórovitost, 

úhel vnitřního tření atd. 

Druhy svahových pohybů 

Svahové pohyby můžeme dle [1] rozdělit na: 

 pohyby po předem dané ploše. V případě rostlých zemin se jedná o (tenké) vrstvy 

s odlišnými vlastnostmi, nebo kontaktní rozhraní vrstev různého složení, u 

sypkých zemin plochy rovnoběžné s povrchem, jejichž sklon je dán sypným 

úhlem, 

 pohyby po válcové, resp. válci blízké ploše, 

 vytlačování paty svahu – problém neúnosnosti podloží, 

 pohyby skalních ssutí. 

Prakticky lze rozlišovat případy, kdy posuzujeme nebezpečí sesuvu jen vlivem vlastní váhy 

zemního tělesa, a případy, kdy se přidávají další činitelé, a to: 

 vliv vody, 

 vliv mrazu, 

 vztlak, 

 vliv proudící vody, 

 chemické vlivy. 

 

Stabilita je dána smykovou pevností materiálu (zeminy). Smyková pevnost 

představuje odpor proti smykovému napětí, tzn. velikost odporu proti deformaci vyvolané 

souvislým posunem jednotlivých částeček materiálu. Porušení smykem vzniká, pokud díky 

napětí mezi částečkami materiálu dojde k jejich posunu nebo valení. Smyková plocha  

(Obr. 11) na kontaktu pohybujících se částic se v daném řezu nahrazuje přímkou nebo 

obecnou křivkou. 
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Obr. 11 – Ukázka smykové plochy po sesuvu (výsypka Pokrok) 

Smykovou pevnost ovlivňují především dvě vlastnosti: 

a) soudržnost mezi částicemi (závislá na napětí uvnitř materiálu) 

b) úhel vnitřního tření – vyjadřuje odpor proti tření (nezávislý na napětí v materiálu) 

Podle Mohr-Coulombovy teorie porušení zeminy k porušení dojde při kritické kombinaci 

normálového a smykového napětí. Základním (idealizovaným) vztahem, který vyjadřuje 

závislost normálového a smykového napětí, je Coulombův vzorec smykové pevnosti 

 

c tg   
  (3-1) 

kde:   je smykové napětí, 

   normálové napětí, 

 c  soudržnost zeminy, 

   úhel vnitřního tření zeminy. 

Pokud pro určitou hodnotu normálového napětí (zatížení) je dosaženo vyššího 

smykového napětí, než odpovídá hodnotě dle vzorce, dojde k porušení – viz Obr. 12, kde 

plocha nad příslušnou přímkou vyjadřuje oblast porušení. 
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Obr. 12 – Znázornění smykové pevnosti [15] 

Nikdy nedojde k porušení pevnosti v celém objemu zeminy, ale jen v určité ploše, po 

které se zeminy dají do pohybu. Určení tvaru a velikosti této plochy je předmětem 

výpočetních úloh. Ve většině případů uvažuje plochu válcovou (v profilu kružnice), která 

je experimentálně potvrzená a výpočetně nejjednodušší. Některé metody pracují s plochou 

polygonální, příp. obecnou křivkou, jejich řešení je ale náročnější. 

Stupeň stability svahu 

Určení stupně stability je cílem statického posouzení a vyjadřuje míru bezpečnosti 

svahu z hlediska svahových pohybů. Obecně lze stupeň stability definovat jako poměr 

momentu sil, které brání pohybu po smykové ploše a momentu sil způsobených vlastní 

vahou tělesa, příp. s uvážením dalších vlivů. 

G
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  (3-2) 

kde TSM  je moment tření a soudržnosti, 

 GM  moment tíhy. 

Ke stanovení TSM  a GM  vznikla řada výpočetních metod. 

V případě výsypek, o které jde v této práci, jsou požadované hodnoty stupně stability 

generálního obrysu svahu výsypky 1,5 a více pro konečné závěrné svahy a 1,3 pro 

provozní svahy. [11] 
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3.4.2 Výpočetní metody 

Výpočetních metod je více, ale žádná není dokonalá. Dá se však říci, že chyby 

způsobené zjednodušením zavedeným určitou metodou jsou menší než chyby způsobené 

nepřesnými hodnotami vlastností zeminy, zejména skutečnou pevností. Většinou se 

stabilita řeší ne jako celek, ale na konkrétních svislých řezech. Zjednodušeně můžeme 

metody rozdělit na proužkové, stavové a MKP. 

 Proužkové metody dělí plochu nad smykovou plochou na proužky a počítají síly 

působící podél smykové plochy jako součet vlivů jednotlivých proužků. 

 Stavové metody se snaží pracovat se silami podél smykové plochy jako s celkem. 

 MKP (metoda konečných prvků) je numerická metoda spočívající v matematickém 

definování jednotlivých elementů, vzájemných vztahů, možných pohybů, okrajových 

podmínek, kterých je třeba dosáhnout nebo které nesmí být porušeny, resp. musí být 

dodrženy, a tolerancí, po jejichž dosažení nebude výpočet dále zpřesňován. Počítač pak 

„hrubou silou“ propočte variace vzájemných vztahů elementů v modelu a „vlastní 

inteligencí“, na základě konvergence či divergence dílčích řešení, nalezne rovnovážný 

stav, kdy jsou splněny všechny definované vztahy a podmínky, pokud tento stav 

existuje. 

Řešení stability svahů se dle [9] provádí třemi základními způsoby v souladu s vyjádřením 

smykové pevnosti: 

1. Řešení v totálních napětích za využití totálních parametrů smykové pevnosti φu, cu. 

Při výpočtu se vychází z totálního zatížení na smykové ploše. Vliv tlaku vody 

v pórech se neuvažuje, neboť je zahrnut ve smykových parametrech. Totální 

parametry pro výsypkový materiál jsou φu = 2°, cu=80 kPa. 

2. Řešení v efektivních napětích s užitím pórového tlaku u. Při rozboru se stanoví 

zatížení na smykové ploše a zde se rozloží na složku efektivní a tlak vody v pórech. 

Dlouhodobé efektivní parametry pro výsypkový materiál se pohybují v rozmezí  

φef = 10–16°, cef = 10–30 kPa. 

3. Řešení v efektivních napětích s užitím proudového tlaku vody pv. Oproti 

předchozímu se liší tím, že se na smykové ploše určuje přímo efektivní zatížení. To 

je dané efektivní tíhou zeminy s proudovým tlakem. 
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Způsob řešení stabilitních poměrů je nutné volit dle konkrétních okrajových 

podmínek, ve kterých se výsypkové těleso nachází. 

3.4.3 Stabilita výsypek 

Jak už bylo uvedeno, výsypky se dělí na vnější a vnitřní. Vnější výsypky jsou 

zakládány při otvírce lomů, kdy není jiný prostor pro zakládání skrývky. Zakládání do 

vyuhleného prostoru je možné realizovat až po odtěžení uhelné substance, kdy vznikne 

dostatečně velké uvolněné území. 

Snahou báňské společnosti je co možná nejlépe využít možný prostor pro uložení 

skrývkových hmot. V minulosti docházelo k přetížení území a nově vzniklá výsypková 

tělesa byla, co se týče možné kapacity, předimenzována. Vznikala výsypková tělesa 

velkých mocností se strmě ukloněnými svahy. Tato situace byla umocňována tím, že byly 

výsypky zakládány na neodvodněné území. Následně logicky docházelo k nestabilitám a 

haváriím. 

Rozdíl v provedení výsypky od běžného (tzn. hutněného) zemního tělesa spočívá 

v poměrně volném uložení zemin s vysokou mezerovitostí mezi jednotlivými zakládanými 

zrny výsypkového materiálu. Volným pádem z výložníku se sice jednotlivé hrudky 

částečně drtí a zhutňují, avšak dosažená objemová hmotnost se blíží hodnotám 1500–

1600 kg.m
-
³. Mezerovitost dosahuje hodnot okolo 30 %. Vzniklé makropóry mezi 

jednotlivými hrudkami jsou natolik propojené, že vzduch je v kontinuální formě a tím 

propustnost sypaniny pro vzduch je vysoká. Po uložení prodělávají jednotlivé jílovité 

hrudky významné změny, závislé na sycení tělesa výsypky vodou, rostoucí výšce 

(mocnosti) sypaniny a její konsolidaci. Tyto procesy jsou časově závislé. Vlastnosti se 

místně zhoršují tak, že jílové a jílovcové materiály výsypky mění svoji konzistenci z  tvrdé 

na plasticky tuhou až měkkou, v extrémních případech kašovitou. Při nesprávném 

stanovení stabilitních okrajových podmínek při projektování výsypky může docházet po 

jejím provedení k nestabilitám. 

Smykové plochy jen v ojedinělých případech vznikají a vedou výlučně uvnitř 

výsypkových těles. Většinou dochází k propojení smykové plochy až na její základovou 

spáru, podložku. Smykové plochy vedoucí pouze tělesem výsypky se vyskytují převážně 

jen v lokálním měřítku (skluzy, propady). Důvodem k tomu je překročení mezné výšky 

zakládané etáže nebo zhoršené hydrogeologické podmínky. Avšak i takovéto dílčí sesuvy 
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mohou vést k nestabilitě celého tělesa. Pro zlepšování vlastností základové spáry se 

preventivně provádějí stabilizační kamenná žebra (Obr. 13), lavice a odvodňovací drény. 

 

Obr. 13 – Ukázka z výstavby stabilizačních žeber na ukloněné základové spáře (výsypka Libouš DNT) 

Drény má význam provádět pouze v těch případech, kdy je možné na konci drénu 

provést definitivní účinné odvodnění. Pokud se svede a kumuluje voda v bezodtokých 

depresích, kde ji není možné technickými prostředky odvodnit, stává se takový drén spíše 

drahým zavodňujícím prvkem. Proto, pokud to situace dovoluje, je vhodné řešit odvodnění 

převážně povrchově. 

 

Obr. 14 – Vývěr vody na výsypce tlakovým průsakem 

Pro posuzování stability těles výsypek platí § 46 Vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., 

o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu. Stupeň bezpečnosti generálního obrysu svahu výsypky 

musí být nejméně: 

a) 1,5 pro konečný závěrný svah, 

b) 1,3 pro provozní svah. 
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Jsou-li při výpočtu oprávněné důvody pro zahrnutí reziduální pevnosti zemin v převážném 

rozsahu svahu do výpočtu, může být stupeň bezpečnosti nejméně: 

a) 1,3 pro konečný svah, 

b) 1,2 pro provozní svah. 

Reziduální smyková pevnost je nejmenší hodnota ustáleného smykového napětí, 

dosažená na translačním smykovém přístroji (v laboratoři), nebo smykové napětí na 

skluzové ploše havarovaného svahu, zajišťující jeho nový labilní stabilitní stav. 

3.5 Monitoring - metody kontrolního sledování stability 
výsypky 

Monitoringem označujeme široký komplex geotechnických, inženýrsko-

geologických, hydrogeologických a geodetických metod situovaných tak, aby podávaly 

komplexní údaje o napjatostně-deformačních změnách probíhajících na povrchu a 

v hloubce horninového či zeminového masivu. Mezi ně především patří: 

 inklinometrická měření, 

 měření pórového tlaku a měření hladin podzemní vody, 

 geodetická měření. 

Počátky kontrolního sledování přetvárných procesů výsypek, které datujeme koncem 

sedmdesátých let minulého století, byly založeny převážně na geodetickém měření 

povrchových deformací.  

Později je užívána metoda přesné inklinometrie, která indikuje deformace uvnitř 

zeminového masivu. V současné době jsou geodetická a inklinometrická měření 

doplňována o zjišťování napjatostních a hydraulických poměrů pomocí měřidel pórových 

tlaků. 

Sledování svahů je založeno především na geodetických, inklinometrických a 

hydrogeologických měřeních. Návrhy a realizace velkých či malých zemních těles, 

především z jílovitého materiálu, bez sledování jejich napjatostně-deformačního chování 

in situ, vedly v řadě případů k porušení stability nebo naopak k neopodstatněným obavám. 

Řešitel může vždy jen velmi těžko predikovat podmínky, za jakých budou stavby 
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prováděny. V mnoha případech není možné skutečné podmínky predikovat. K ověřování 

skutečných podmínek slouží monitoring.  

3.5.1 Přesná inklinometrie 

Přesnou inklinometrií lze spolehlivě určit rychlost a směr svahového pohybu. 

 

Obr. 15 – Proměřování inklinometrických vrtů metodou přesné inklinometrie 

 

Je to nejúčinnější metoda ověřování a zjišťování smykové plochy uvnitř zeminového 

nebo horninového masivu. Přesná inklinometrie vrtů indikuje: 

 vznik smykové plochy či zón a časový vývoj smykového pohybu v nich, 

 sedání zemního tělesa, 

 creepové plastické svahové deformace (tečení) a jejich časový vývoj.  

V České republice je prováděna inklinometrie ve většině případů inklinometrickou 

soupravou německé firmy Glötzl a americké Sinco-Geokon. Měření jsou vyhodnocována 

na osobních počítačích. Rozlišovací schopnost aparatury je 0,0001 sinu úhlu odklonu od 

svislice. Při délce úseku 0,5 m je minimální aparaturou registrovaná odchylka od svislice 

0,0001 × 500 mm = 0,05 mm. 

Princip měření a vyhodnocení je zřejmý z Obr. 34 v kapitole 7.2.4.  
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Při vzniku větších smykových pohybů dochází k vyřazení inklinometrických vrtů 

z funkce a k přenesení těžiště monitoringu deformací na povrchová geodetická sledování. 

Někdy je účelné zřídit náhradní vrt. Nepřesnosti při měření mohou vznikat: 

 vedením sondy v nekvalitně drážkované pažnici, 

 inklinometrická pažnice může být natolik deformována, že při protahování dře tělo 

sondy o pažnici, potom vodící kolečka nemusí vždy přesně dosedat do drážek, tím 

dochází ke změně polohy sondy vůči předcházejícím měřením s následnou 

nepřesností při vyhodnocování, 

 nejsou výjimkou poruchy náklonoměrných snímačů. 

3.5.2 Geodetická měření  

Geodetická měření patří mezi nejefektivnější monitorovací metody. Pro kontrolní 

geodetické sledování lze prakticky použít následující metody: 

 protínání vpřed, 

 polární metoda, tato metoda je využívána zejména při automatickém monitoringu, 

 polygonometrie, 

 technická a přesná nivelace, 

 fotogrammetrie, 

 technologie GNSS. 

Protínání v dnešní době, kdy jsou k dispozici vysoce přesné dálkoměry, pro efektivní 

využívání není nijak výhodné. 

Měření polární metodou a polygony jsou prováděna univerzálními měřícími 

stanicemi, které jsou schopny zjistit centimetrové svahové deformace i na vzdálenosti 

1000–2000, příp. i více metrů. 

Dobré výsledky při monitorování jsou získávány metodou GNSS-RTK, pokud jsou 

pro to vytvořeny vhodné podmínky, což na otevřeném prostoru výsypek bývá splněno. 

Nižší přesnost je vyvážena nezávislostí na blízkém bodovém poli a v podstatě konstantní 

přesností v celé sledované ploše, nezávislé na vzdálenosti od nejbližších vztažných bodů. 
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Měření výškových změn na výsypce přesnou nebo technickou nivelací je značně 

neefektivní, pokud nejsou všechny měřené body a mezibody na výsypce pevně 

stabilizovány. Přesnost měření je podstatně horší než za běžných podmínek v ostatních 

prostředích. Na výsypce neexistují žádné stabilní body. Při měření dochází jak 

k zabořování stativu s přístrojem, tak i nivelačních latí. Digitální nivelační přístroje jsou 

značně přesné, ale používají se většinou pro zjišťování výškových změn na stavebních 

konstrukcích. 

Fotogrammetrie je velkým pomocníkem při měření pohybů aktivních sesuvů většího 

rozsahu, kdy posuny bodů přesahují více než 10 cm. Podmínkou však je, že v sesouvající 

oblasti musí být vyhodnocovány identické nebo přímo vlícovací body. Pro odhalení 

počínajícího sesuvu není možné tuto metodu použít. 

3.5.3 Měření pórového tlaku 

Hodnoty pórového tlaku jsou jedním z nezbytných vstupů do stabilitních výpočtů. Je 

však relativně problematické instalovat měřidla tak, aby opravdu měřila požadované údaje. 

Pokud jsou měřidla osazena do nenasycených zemin, měří negativní (záporné) nebo pouze 

minimální hodnoty pórového tlaku. 

Naopak je prakticky ověřeno, že pokud je ve výsypce přesně určena plastická zóna, 

potom se měřidla velmi rychle aktivují a registrují odpovídající údaje. Měření pórového 

tlaku v zeminovém prostředí má dvojí význam: 

1. signalizaci začínajících smykových či jiných deformací. Význam spočívá 

především v tom, že počínající sesuv je pórovým tlakem signalizován dříve, než 

přímým měřením deformací. Pórový tlak vlivem smykové deformace vzrůstá, 

v některých případech (oblast tahových napětí, dilatantní smyk), kdy se objem pórů 

zvětšuje, může pórový tlak při vzniku kluzné plochy i klesat, 

2. zpřesnění vstupních hodnot pórového tlaku do stabilitních výpočtů. 

Výsypková zemina po přechodnou dobu jako sypká a po pozdější konsolidaci 

soudržná je skladebně vícefázovým materiálem. Její objem je tvořen jednak pevnou fází – 

objemem úlomků hornin a zrn minerálů a dále fází pórů – prostory mezi pevnými zrny. 

Podíl pórů v zemině je charakterizován pórovitostí (poměr objemu pórů k celkovému 

objemu zeminy). Póry tvoří tvarově složitý prostorový systém, který je v obecném případě 
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vyplněn částečně kapalinou a částečně plynnou fází. Kapalnou fázi tvoří voda různého 

chemického složení, plynnou většinou vzduch. Do jaké míry jsou póry zeminy vyplněny 

vodou, se dá vyjádřit stupněm saturace Sr, jehož velikost se blíží nule, pro zcela suché 

zeminy, nebo jedné pro zeminy plně nasycené vodou. 

Při přenosu vnějšího zatížení jsou reakce ve struktuře zeminy přenášeny všemi jejími 

fázemi společně. Vlastnosti zemin (stlačitelnost, smyková pevnost) jsou určovány napětím 

ef, které přenáší kostra zrn, tzv. efektivní napětí, které pro nasycené zeminy definoval 

Terzaghi vztahem: 

ef u  
  (3-3) 

kde 

 je celkové napětí, 

u  tlak vody v pórech. 

Proto je kromě stanovení celkového zatížení i velmi důležité stanovení velikosti 

pórového tlaku.  

Pokud napětí od sypané vrstvy nepřekročí hodnotu meze průvzdušnosti, pak ve 

vrstvě nevznikne pórový tlak. Mocnost vrstvy, při níž se na její bázi dosáhne meze 

průvzdušnosti, značíme hi. Další přitěžování vyvolá pórový tlak tak, že v horní průvzdušné 

poloze o mocnosti hi bude pórový tlak u = 0. Pórový tlak lze vyjádřit vztahem: 

( )syp iu C h h 
  (3-4) 

kde  

syp je objemová tíha sypaniny, 

hi
 
 průvzdušná zóna výsypky (nabývá hodnoty 20–50 m),  

h  mocnost výsypky, 

C součinitel pórového tlaku. 

Hodnota součinitele C dle zkušeností nabývá hodnot 0,5–0,7. Může však přesáhnout 

i hodnotu 1. Tento vztah je vyjádřen graficky na Obr. 16. V případě výsypek vykazujících 

známky nestability je C blízký 1. Taková struktura vzniká v případě, kdy se jílovcová 
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sypanina uloží do míst, kde se dostane pod hladinu vody dříve, než vlastní vahou nadloží 

ztratí mezerovitost.  

V podstatě jde tedy hlavně o bezodtoké prohlubně v podložce a místa, kde je 

výsypka uložena na stlačitelné a zvodnělé kvartérní zeminy. Například v prostoru překrytí 

naplavenin říčního koryta. 

 

Obr. 16 – Grafické vyjádření velikosti pórového tlaku ve výsypce [2] 

Obdobně vznikají takové případy při založení výsypkové etáže na povrch dlouho 

odstavené části výsypky. Nepropustné polohy vhodné pro vytvoření lokálního zvodnění 

výsypkového tělesa vznikají jako důsledek lokálních sesuvů výsypkových etáží. 

Tyto polohy se projevují při vrtném průzkumu plastickou až kašovitou konzistencí 

zemin a vystoupáním vody ve vrtné sondě. Při nasypání výsypky na stlačitelné zvodnělé 

aluvium dochází i po delší dobu k přetokům vod z vrtu. V případě penetrací se takové 

polohy projevují sníženým odporem na hrotu a sníženým plášťovým třením. [10] 
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4 Řešená problematika 

4.1 Popis řešeného stavu 

V tomto konkrétním případě je řešen stav na vnější výsypce Pokrok Dolu Bílina. Na 

tuto výsypku jsou ukládány zeminy z prvního skrývkového řezu. Jedná se o heterogenní 

sypaninu z jílů, hlín a písků. Členění výsypky je patrné z Obr. 17. Plochy 4 a 5 po obvodu 

výsypky jsou postiženy sesouváním, proto bylo třeba přesunout zakládání na zatím stabilní 

plochy 2 a 3 a zajistit maximální využití těchto ploch při zachování stability výsypky. [3] 

Na základě daných vstupních požadavků provedla firma GeoTec-GS, a.s. posouzení 

stability pro předpokládanou konečnou výšku sypání dle Plánu otvírky, přípravy a 

dobývání (POPD), a to ve třech profilech označených jako Profil Jímka, Profil 5 a Profil 6. 

Výpočetní model byl poněkud zjednodušen. Protože se jedná o nesourodý materiál, byly 

uvažovány dvě kvazihomogenní vrstvy – spodní a svrchní etáž, které reprezentují starou a 

novou výsypku. Na rozhraní výsypky a podloží byla zavedena kontaktní vrstva 

představující předpokládanou obecnou smykovou plochu. Podloží bylo rozděleno na dvě 

vrstvy, a to podloží do 4 m a hlubší podloží. U paty výsypky byly doplněny parametry 

zjištěné penetračními zkouškami. Reziduální efektivní parametry smykové pevnosti byly 

získány zpětnou analýzou posledního sesuvu na ploše 4 z profilů 1 a 2. Hladina podzemní 

vody byla modelována dle zjištění v hydrovrtech a hodnoty pórových byly odhadnuty na 

základě mocnosti přisypané vrstvy. Podrobnější informace včetně konkrétních hodnot je 

možno najít v [3]. Situace je znázorněna na Obr. 18. Výsledky výpočtů viz Tab. 1. 

 

Obr. 17 – Schematické členění výsypky Pokrok 
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Obr. 18 – Situování výpočetních profilů 

Tab. 1 – Výsledky výpočtů stability 

Profil Stupeň stability 

Ks Profil Jímka 1,18 

Profil 5 1,26 

Profil 6 1,20 

 

Výsledky nesplňují minimální požadovanou hodnotu 3,1Ks  pro dlouhodobou stabilitu, 

bylo tedy nutno přistoupit ke stabilizačním opatřením. 

4.2 Navržená opatření 

Pro zvýšení stability byla navržena kamenobalvanitá stabilizační žebra u paty 

výsypky a přísyp u paty svahu na ploše 2. Výsledky nových výpočtů shrnuje Tab. 2. 

Tab. 2 - Výsledky výpočtů stability po zahrnutí navržených opatření 

Profil Stupeň stability 

Ks Profil Jímka 1,31 

Profil 5 1,52 

Profil 6 1,56 
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Vzniklá situace se tak přímo nabízí k dalšímu využití: Máme k dispozici stabilní část 

výsypky, jsou navrženy úpravy, které by teoreticky (na základě vytvořeného geologického 

modelu) měly zajistit stabilitu i po dosypání plánovaného objemu skrývkových hmot, takže 

můžeme „zachytit“ stávající stav před zahájením sypání a monitorovat případné změny 

v průběhu sypání i po dosypání v průběhu konsolidace. 

 

Obr. 19 – Vizualizace opatření při patě výsypky 

Na Obr. 19 je pro názornost pohled na výsypku před zahájením sypání. Plocha 3 je fialová, 

plocha 2, kde je naplánován přísyp paty svahu plochy 3, je žlutá. Dobře je vidět odvodňovací jímka 

i přitěžovací lavice podél paty výsypky. 
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5 Definice cílů disertační práce 

Tím, že výpočtové profily jsou různé, nabízí se možnost získat řadu údajů 

v závislosti na tvaru a poloze profilu, které mohou do budoucna pomoci zajistit stabilitu, 

příp. včas odhalit začínající nestabilitu. Profil 6 je veden při okraji sypané plochy, resp. 

ploch, Profil 5 středem a Profil Jímka (dle výpočtů na hranici dlouhodobé stability) je 

veden v místě, kde se pata výsypky nejvíce přibližuje hranici sypání, protože obchází 

odvodňovací jímku, jejíž zachování bylo jedním z požadavků pro posouzení stability, viz 

kapitola 4.1. V tomto místě se nakonec skutečně projevily svahové sesuvy, což je 

nepříjemné z provozního hlediska, ale protože všechno zlé je k něčemu dobré, z hlediska 

vyhodnocení monitoringu to přináší další cenný materiál. 

Cílem disertační práce tedy je: 

 analyzovat data získaná měřickým monitoringem sledované části výsypky 

Pokrok Dolu Bílina, 

 pokusit se nalézt shody (korelace) mezi výsledky jednotlivých použitých 

metod, 

 pokusit se určit, zda bylo možno z průběžných povrchových měření odhalit 

blížící se sesuv, příp. i v závislosti na tvaru profilu, 

 prokáže-li se závislost, formulovat metodiku sledování s cílem včasného 

rozpoznání blížící se nestability, 

 vytvoření softwaru, který by uměl vyhodnotit a zobrazit společně data z vrtu 

a povrchových měření v obecně zvoleném profilu pro vyhledání možných 

závislostí, 

 analýzou stabilních a nestabilních profilů stanovit na základě regrese křivky 

generálních obrysů svahů pro různé stupně stability, vč. metodiky určení 

takových křivek. 
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6 Řešení a metodika 

Vzhledem k plánovanému využití výsledků monitoringu pro disertační práci byla 

přípravě a vybudování pozorovací stanice věnována vyšší pozornost než je obvyklé při 

běžném „provozním“ sledování stability. Byla zvolena kombinace inklinometrických vrtů 

a měřických bodů doplněná o měřidla pórových tlaků. Vlastní měření nijak nevybočuje 

z běžných metod a postupů. Nevýhodou geodetických metod (na jejichž výsledky je práce 

zaměřena) je omezení jen projevy na povrchu, zareagujeme tedy až na důsledky změn, 

které nevidíme. Otázka je, zda lze z těchto projevů včas signalizovat pohyb, nebo můžeme 

jen „bezmocně“ měřit velikost pohybů. 

6.1 Popis pozorovací stanice 

Měřické body MB 1–12 byly stabilizovány ocelovou pažnicí o průměru 159 mm 

upravenou pro nasazení třínožky (nucená centrace) zacementované ve vrtu hloubky 2 m. 

Body MB 21–24 byly doplněny těsně před zahájením sypání a byly stabilizovány 

hraničním znakem – mezníkem s plastovou hlavou. Jejich smyslem bylo zachytit také 

deformace podél paty přísypu na ploše 2. Celkem je na počátku k dispozici měření z 16 

měřických bodů, 7 inklinometrických vrtů a 6 měřidel pórových tlaků. Rozmístění bodů je 

na Obr. 20. 

 Podél paty výsypky jsou 3 dvojice bod – vrt, a to MB 1 – HK406, MB 2 – HK400, 

MB 3 – HK401, hloubka vrtů 12–12,5 m, 

 podél horní hrany nad patou výsypky další 4 dvojice MB 4 – HK402, MB 5 – HK403,  

MB 6 – HK404, MB 7 – HK405, hloubka vrtů 16–20 m, 

 sledování horní hrany doplňují 3 samostatné body MB 8, MB 9  a MB 10, 

 za odvodňovacím kanálem a příjezdovou komunikací (~60 m, resp. ~40 m od paty 

výsypky) jsou situovány 2 body MB 11 a MB 12 pro případné deformace v předpolí 

výsypky způsobné vytlačováním před patou výsypky vlivem přitížení sypaninou 

(~3 mil. m
3
), 

 podél budoucí paty svahu přísypu již zmíněné 4 body MB 21–MB 24, 

 měřidla pórových tlaků po třech pod budoucí patou svahu na ploše 2 MPT 1–3 a na 

ploše 3 MPT 4–6 (zákres včetně vývodů k měřícím jednotkám), 

 pro doplnění byl u MPT 1 zřízen pozorovací hydrovrt pro sledování hladiny vody 

v tělese výsypky. 
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Obr. 20 – Umístění bodů pozorovací stanice 

6.2 Metody měření a použité přístroje 

6.2.1 Přesná inklinometrie 

Vlastní inklinometrické měření není předmětem práce. Měření a vyhodnocení 

smluvně provádí firma GeoTec-GS, a.s. Měřené hodnoty z jednotlivých vrtů jsou dány 

k dispozici. Použita byla sonda Geokon, Model 6000 se čtecí a záznamovou jednotkou 

GK-603, viz Obr. 21 

 

Tabulka 1 – Základní parametry sondy Geokon 6000 [12] 

Rozměry / měrná základna 700 × 25 mm / 500 mm 

Citlivost sondy ± 0,025 mm / 500 mm 

Přesnost měření ± 6 mm / 30 m 

Rozsah / certifikovaný rozsah ± 53°/ ± 30° 
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Obr. 21 – Inklinometrická souprava Geokon 6000 + GK-603 

6.2.2 Technologie GNSS 

V podmínkách povrchového dobývání je technologie GNSS obzvláště velkým 

přínosem, protože zjednodušeně řečeno, vše je stále v pohybu. Při sledování výsypky je 

v případě použití klasických metod problémem stabilita vztažných bodů, které 

pochopitelně chceme co nejblíže sledovaných bodů, což obvykle není možné. GNSS 

systémy tento problém řeší velice elegantně, protože referenční stanice může být zcela 

mimo lokalitu, vzdálená řádově kilometry při zachování vysoké přesnosti měření. 

K měření byla použita metoda RTK s vlastní permanentní referenční stanicí na Dole 

Nástup Tušimice, transformace do systému JTSK byla provedena na nejbližší 

trigonometrické body s ETRS souřadnicemi v okolí Dolu Bílina. Souřadnice byly získány 

z www stránek Zeměměřického úřadu. Transformační klíč je stále stejný a jednotný pro 

všechna měření na dole, viz Obr. 22. 

Měření bylo prováděno přístrojem Trimble R8 s kontrolerem Trimble TCS2, viz  

Obr. 23 a Obr. 24. Výrobcem udávaná přesnost [13] je ± 10 mm v poloze a ± 20 mm ve 

výšce. Skutečná přesnost jednotlivých vektorů vyjádřená kvalitou souřadnic tak, jak ji 

uvádí kontroler v protokolu, je mírně horší, což lze přičíst vzdálenosti referenční stanice. 

Určované vektory se řadí již mezi středně dlouhé. Nicméně z rozdílů opakovaných měření 

na bodě lze přesnost souřadnic charakterizovat výběrovými směrodatnými odchylkami 
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(z rozboru náhodně vybrané etapy) < ± 5 mm v poloze a < ± 15 mm ve výšce, což je 

dostačující. Je třeba si ale uvědomit, že u RTK metody jsou souřadnice určovány 

z krátkých observací, kdy nedochází k dostatečně velké změně polohy družic, takže rozdíly 

vyplývající z několika po sobě jdoucích observacích nejsou úplně směrodatné. Pokud však 

dojde k pohybům, polohové změny jsou v řádu desítek centimetrů až metrů. Praktické 

zkušenosti s měřením metodou RTK ukazují, že opakované určení souřadnic s delším 

časovým odstupem (hodina a více, jako při měření pro katastr) výjimečně překročí 2 cm, 

což by v průměru s dřívějším určením znamenalo dostatečnou centimetrovou přesnost. 

 

 

Obr. 22 – Rozmístění bodů transformačního klíče 

 



Miroslav Novosad: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem 

na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů 

2013 Strana 47 z 105 

 

Obr. 23 – Přijímač Trimble R8 

 

Obr. 24 – Kontroler Trimble TCS2 

6.2.3 Ověření přesnosti 

Protože v době měření se používala permanentní referenční stanice na Dole Nástup 

Tušimice, byla vzhledem k délce vektoru (viz Obr. 25) provedena kontrola určením 

souřadnic některých bodů také rychlou statickou metodou. Důvodem bylo to, že polohová 

přesnost RTK metody dle prospektových parametrů je při vzdálenosti 35 km kolem 

± 5 cm, což už by znamenalo poměrně velkou nepřesnost a tato hodnota je v rozporu s tím, 

co uvádí kontroler v protokolu určení souřadnic, kde jsou přesnosti v řádu ± 2 cm. Měření 

bylo provedeno stejnou aparaturou a výsledky jsou shrnuty v Tab. 3. 

 

Obr. 25 – Délka vektorů měřených bodů 
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Tab. 3 – Porovnání určení souřadnic statickou metodou a RTK 

Bod 
RTK:  Y [m] 
 X [m] 
 Z [m] 

Statika:  Y [m] 
 X [m]  
 Z [m] 

ΔY [m] 
ΔX [m]  
ΔZ [m] 

1. ověřovací měření - 16. 7. 2010 

MB 2 
 

784916,637 784916,630 -0,007 
980134,897 980134,931 0,034 

216,888 216,813 -0,075 

MB 3 
784788,068 784788,056 -0,012 
980136,894 980136,889 -0,005 

215,835 215,843 0,008 

2. ověřovací měření - 12. 4. 2011 

MB 5 

785024,090 785024,109 0,019 

980108,065 980108,060 -0,005 

226,512 226,528 0,016 

MB 6 
784890,761 784890,757 -0,004 
980089,527 980089,539 0,012 

228,970 228,976 0,006 

MB 7 

784786,938 784786,950 0,012 

980089,970 980089,973 0,004 

226,450 226,448 -0,002 

MB 9 

784952,955 784952,965 0,010 

980104,728 980104,723 -0,005 

228,139 228,148 0,009 

MB 10 

784922,159 784922,163 0,004 

980099,136 980099,134 -0,002 

228,675 228,689 0,014 

 

Z tabulky vyplývá, že přesnost určení souřadnic je i při použití vzdálenější 

permanentní referenční stanice dostatečná a koresponduje s údaji, které udává protokol 

kontroleru. Jediná výjimka je u bodu MB 2, ale zde byly větší odchylky očekávány 

z důvodu nepříznivých observačních podmínek, nejhorších z celé pozorovací stanice. Bod 

je situován před patou svahu výsypky mezi dvěma přitěžovacími kamenobalvanitými 

lavicemi a z jižní strany je stíněn alejí vzrostlých stromů, viz Obr. 26. Výhled na oblohu je 

dosti omezen a krátká RTK observace nemusí vždy padnout do okna nejvhodnějších 

podmínek. Na bodě MB 2 je tedy třeba očekávat větší rozptyl měřených souřadnic. 
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Obr. 26 – Nepříznivé observační podmínky na bodě MB 2 

6.2.4 Měření pórových tlaků 

Metoda je uvedena jen pro úplnost výčtu metod. Měření spočívá v odečtení hodnoty 

v měřící jednotce daného měřidla, resp. čidla, a převedení na odpovídající hodnotu tlaku. 

6.3 Vývoj situace na sledované části výsypky 

Příprava území a dovybudování pozorovací stanice skončilo v srpnu roku 2008. Od 

září bylo zahájeno ukládání výsypkových hmot. Během ukládání probíhalo zaměřování 

bodů přibližně co 10 dnů (5–14). Ukládání bylo ukončeno v polovině prosince 2008. 

Měření probíhalo nadále se stejnou pravidelností. Koncem ledna byly zjištěny poněkud 

vyšší hodnoty posunů mezi etapami měření a v polovině února už bylo zřejmé, že došlo 

k porušení stability svahu a bude nutné provést sanaci vznikajícího sesuvu. Dne 10. března 

byla zjištěna a zaměřena hrana skluzové plochy s výškou skoku 2–5 m, viz Obr. 27. 

Pro sanaci sesuvu bylo přeneseno stávající kamenobalvanité žebro za bodem MB 1 

na okraj jímky, jejíž okraj se tímto posunul o téměř 15 metrů, a svah výsypky byl dorovnán 

na téměř přímou linii, viz Obr. 28. Svahový pohyb se těmito opatřeními postupně zastavil. 

Byly zřízeny další body MB 13 – MB 16, bod MB 1 a vrt HK406 byly sanací zničeny. 

Měření probíhalo během března a dubna každý týden, dále pak přibližně každé dva týdny, 

a to nejen na bodech postižených sesuvem, ale i na ostatních bodech, aby bylo zachyceno 
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případné rozšíření sesuvu i do zatím stabilní časti výsypky. K tomu již naštěstí nedošlo. 

Interval mezi měřeními se postupně prodlužoval. Na konci roku 2009 to byl 1 měsíc, 

v roce 2010 pak 2 měsíce a za rok 2011 jsou k dispozici 2 měření. 

K datu posledního dodaného měření (28. 2. 2012) jsou rozdíly od předchozí etapy 

v rozmezí ~1 cm, což odpovídá přesnosti měření, takže lze stav považovat za stabilní. 

 

Obr. 27 – Situace sesuvu - zaměřená hrana skluzu 

 

Obr. 28 – Znázornění opatření pro sanaci sesuvu 
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7 Vyhodnocení měření 

7.1 Výchozí stav 

Základní vyhodnocení probíhalo odděleně, tzn. inklinometrické měření vyhodnotila 

firma GeoTec-GS vlastním softwarem, který ke své činnosti běžně používá. Výstupy 

z tohoto programu jsou přehledné, ale ať už tištěné nebo v elektronickém formátu PDF, 

jsou pro další automatické nebo alespoň poloautomatické zpracování nevhodné. Měření 

RTK na sledovaných bodech vyhodnocovali měřiči Severočeských Dolů. Měření 

(souřadnice jednotlivých observací) bylo ručně vkládáno, resp. kopírováno do Excelu, kde 

po předzpracování etapy měření byly výsledky uloženy do přehledné tabulky, kde se 

porovnávaly s etapami předchozími. Tento postup sice dává potřebné výsledky, ale obtížně 

se dají porovnat metody mezi sebou, resp. porovnání vyžaduje opět velký podíl „ruční“ 

práce. Z těchto důvodů jsem se rozhodl vytvořit software, který by obě metody uměl 

porovnat a pokud možno také graficky zobrazit. Dalším cílem bylo vysledovat závislosti 

pohybů na povrchu a deformací inklinometrického vrtu a pokusit se rozhodnout, zda 

z povrchových projevů lze včas usuzovat na vznikající plochu diskontinuity, a tedy 

začínající sesuv. 

7.2 Popis vytvořeného softwaru 

7.2.1 Volba prostředí a technologie 

Základní otázkou byla forma uložení měřených hodnot a výsledků. Aby nebylo nutné 

starat se o jednotlivé soubory, nabízí se využití databáze a soustředit se tak na vlastní data, 

která jsou uložena na jednom místě s jednotným přístupem k libovolným hodnotám. 

Protože povaha zadání nevyžaduje robustní víceuživatelské řešení, byla poměrně logicky 

zvolena osvědčená lokální souborová databáze Microsoft Access, resp. datový formát této 

databáze, který lze programově ovládat i bez aplikace Access. 

Pro tvorbu softwaru bylo zvoleno vývojové prostředí Visual Studio 2008 (později 

také verze 2010) firmy Microsoft, konkrétně jazyk C#, protože se jedná o nativní jazyk 

platformy .NET a zároveň je dost podobný Delphi (Pascal), který jsem používal dříve. 

(Protože programování je mým koníčkem, nevyplatí se investice do vyšší edice 

vývojového prostředí.) Základní edice prostředí Delphi bohužel nepodporuje práci 
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s databázemi, což je druhý důvod použití Visual Studia. Podpora databází je obsažená na 

úrovni .NET Frameworku, takže Visual Studio podporuje databáze již v edici Express, 

která je navíc zdarma. Volba prostředí proto byla v celku jednoduchá a jednoznačná. 

7.2.2 Koncept programového řešení 

Vytvořený program nazvaný pracovně SlePaDef (Sledování pohybů a deformací) se 

v žádném případě nechce tvářit jako komplexní řešení. V současné podobě se jedná 

o funkční (účelový) základ, který je možné v případě potřeby rozšířit o potřebné moduly. 

Konkrétně: Obsažena je pouze podpora použité inklinometrické sondy a kontroleru použité 

GNSS aparatury. Při požadavku na jiné vybavení by bylo nutné implementovat další 

formát pro import měření a uložení do příslušné tabulky ve tvaru, který očekávají další 

části programu. Tento koncept umožňuje rozšíření o další přístroje bez zásahu do 

„výkonné části“ kódu. 

Logickou stavbu programu ukazuje následující schéma (Obr. 29). 

 

Obr. 29 – Schéma vytvořeného programu 

7.2.3 Hlavní okno 

V hlavním okně programu Obr. 30 je zobrazena situace bodů a vrtů. V levém dolním 

rohu grafické oblasti je umístěno grafické měřítko pro lepší představu o vzdálenostech. 

Databáze (Access) 

Hlavní okno 

 Menu 

 Ovládací prvky 

 Grafické zobrazení situace 

a výsledků 
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 Tabulka výsledků 

 Tabulky etap měření 
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Import 
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Jednoduché menu umožňuje přechod ke správě vrtů a bodů, volbu výstupů a také výběr 

sledované lokality. Pod řádkem menu jsou ovládací tlačítka pro výběr okna ze situace a 

zobrazení celé situace. Dalšími ovládacími prvky jsou zatrhávací pole, kterými vybíráme 

zobrazení historie posunů, celkového aktuálního posunu, elipsy chyb a podkladové 

ortofotomapy. Zvětšení posunů a elips lze upravit editací násobného faktoru v textových 

polích vedle příslušných zatržítek. Vpravo nad zobrazením situace je zobrazena souřadnice 

místa posledního kliknutí grafickým kurzorem (křížek) a textové pole s údajem o zvětšení 

aktuálního výřezu vzhledem k celé situaci. 

 

 

Obr. 30 – Hlavní okno programu: pozice bodů a vrtů 

Dále je v grafické části okna možno posouvat zobrazeným výřezem myší při 

stisknutém prostředním tlačítku. Výběrem položky „Uložit jako obrázek…“ 

z kontextového menu lze uložit aktuálně zobrazený výřez ve formátu *.PNG. 
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Obr. 31 – Hlavní okno: zobrazení s ortofotomapou 

 

 

Obr. 32 – Hlavní okno: různé možnosti zobrazení 
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Obr. 33 – Hlavní okno: ukázka výřezu, výchozí stav zobrazených informací 

 

7.2.4 Vyhodnocení inklinometrických vrtů 

Principem měření je zjištění odklonu vrtu od svislice v místě měřící sondy. Měření se 

provádí v pravidelných délkových intervalech po celé délce vrtu. Měří se ve dvou 

navzájem kolmých směrech (rovinách) značených jako A a B. Pro vyloučení případných 

systematických chyb se měření v každém směru opakuje s otočením sondy o 180°, 

výsledkem je průměr měření v „obou polohách“ sondy. Aby bylo měření možno provádět, 

musí být vrt vybaven pažnicí s drážkami, které zajišťují přesné vedení měřící sondy. Pro 

zajištění jednoznačnosti je jedna z drážek označena. Do označené drážky se vkládá osa A+ 

a pro další vyhodnocení se měří její azimut, aby bylo možné výsledky měření přepočítat 

z místního souřadného systému ve vrtu do vztažného souřadného systému společného pro 

všechny sledované vrty. Způsob měření a princip výpočtu je zřejmý z Obr. 34. 
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Obr. 34 – Schéma inklinometrického měření a princip výpočtu [24] 

Tvar vrtu se určí postupným výpočtem, kdy od jednoho nově určeného bodu 

vypočteme další. Jedná se vlastně o volný prostorový polygonový pořad. Výpočet lze 

provádět podle potřeby od ústí nebo ode dna vrtu. Pro vyhodnocení průběhu vrtu lze využít 

několik metod. Dvě základní jsou: 

 metoda polovičních úhlů (MPU), 

 metoda polovičních délek (MPD). 

Při MPU se pro daný délkový interval (úsek vrtu) použije průměr z naklonění 

měřeného na začátku a na konci úseku. Při MPD se měřená hodnota naklonění použije pro 

polovinu úseku předchozího a polovinu úseku následujícího. 

Pro vyhodnocení je použita MPU, kdy obecně můžeme dle [6] zapsat: 

2
sin

2
sin 2121 AA
hx


   (7-1) 

2
cos

2
sin 2121 AA
hy


   (7-2) 

2
cos 21 

 hz   (7-3) 

Protože se jedná o krátké vrty, azimuty se neměří ve vrtu, ale pro celý vrt se použije 

hodnota určená na povrchu, čímž se vzorce zjednoduší. 
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Programové řešení: 

Přestože je princip zpracování inklinometrických dat poměrně jednoduchý, vlastní 

realizace není až tak triviální záležitost. Proto bude popis zpracování poněkud podrobnější, 

aby byl postup snadněji ověřitelný a bylo tak zřejmé, jak se dospělo k výsledným 

hodnotám. 

Program uchovává souhrnné informace o vrtu a výsledné hodnoty v jednoduché 

tabulce s názvem Vrty se sloupci dle Tab. 4. 

Tab. 4 – Struktura tabulky Vrty 

Název Typ Popis 

Id_Vrt Automatické číslo Primární klíč 

Oznaceni text Označení vrtu 

Kreslit ano/ne Požadavek na vykreslení v grafickém zobrazení 

Y dvojitá přesnost Souřadnice y ústí vrtu [m] 

X dvojitá přesnost Souřadnice x ústí vrtu [m] 

Z jednoduchá přesnost Nadmořská výška ústí vrtu [m] 

Zter jednoduchá přesnost Nadmořská výška terénu [m] 

Azimut jednoduchá přesnost Azimut drážky A+ [°] 

Dekl jednoduchá přesnost Hodnota magnetické deklinace [°] 

Smernik jednoduchá přesnost Přepočtený směrník drážky A+ [g] 

CelkPosun jednoduchá přesnost Celková velikost posunu (od 0. etapy)  [m] 

Smer jednoduchá přesnost Směr posunu [g] 

Pro každý řádek (vrt) pak vytváří samostatnou tabulku, ve které uchovává souřadnice 

tvaru vrtu v jednotlivých etapách pro možné pozdější využití. Vazba (nikoli ve smyslu 

databázovém) je provedena přes pole Id_Vrt, a to tak, že vytvořená tabulka etap použije 

tuto hodnotu pro svůj název. Tabulky etap tedy mají název začínající Vrt a k němu připojí 

(jedinečnou) číselnou hodnotu z pole Id_Vrt. Strukturu tabulky popisuje Tab. 5. 

Tab. 5 - Struktura tabulky etap měření vrtů 

Název Typ Popis 

Mer_Id Automatické číslo Primární klíč 

Etapa bajt Číslo etapy 

Staniceni jednoduchá přesnost Vzdálenost od ústí vrtu [m] 

Y dvojitá přesnost Souřadnice y v daném staničení [m] 

X dvojitá přesnost Souřadnice x v daném staničení [m] 

Z jednoduchá přesnost Souřadnice z v daném staničení [m] 

Datum datum a čas Datum zaměření etapy 

 

Po spuštění modulu Inklinometrické vrty se zobrazí dialogové okno (Obr. 35). 

V rozbalovacím poli Vrt buď vybereme již dříve založený vrt a program vyplní příslušné 

hodnoty, nebo založíme vrt nový. 
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Obr. 35 – Dialog pro práci s vrty 

Potřebné údaje se vkládají ručně, příp. je možno je nakopírovat. Načtení např. ze 

seznamu souřadnic nebylo zatím řešeno, protože počet vrtů na sledované lokalitě se 

předpokládá v řádu jednotek, max. prvních desítek, a zadání je nutno provést pouze jednou 

při založení nového vrtu. Hodnoty magnetické deklinace lze získat např. na stránce 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination. 

Po vyplnění prázdných polí program dopočte velikost konvergence (poledníková 

sbíhavost) dle zadaných souřadnic Y, X v S-JTSK. K výpočtu je použit dle [16] přibližný, 

avšak dostatečně přesný vzorec pro konvergenci: 

  0,008257*   2,37C 3*
Y

Y
X

   [°] (7-4) 

Zobrazení konvergence je informativní. S hodnotou se dále počítá, ale neukládá se. 

Výsledkem zadání je vypočtený směrník drážky A+ podle vzorce: 

 
200

 180
180

A A C       [g] (7-5) 
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Poté se zpřístupní tlačítko Uložit, kterým se provede uložení hodnot do databáze. 

Vytvoří se tabulka etap pro nový vrt a tlačítko Uložit se změní na Změnit pro případ, že by 

bylo potřeba některý zadaný údaj opravit. Po přidání etapy již není změna možná, protože 

se jedná o výchozí hodnoty a jejich změna by vyžadovala přepočet všech přidaných etap. 

Je možné namítnout, že uvažovat změny v magnetické deklinaci a velikost 

konvergence je bezpředmětné vzhledem k přesnosti určení azimutu (±5°) a předpokládané 

velikosti deformací vrtu. Souhlasím, ale program lze teoreticky využít i pro přesnější 

vyhodnocení, než běžně vyžaduje provozní praxe, takže je jednodušší s tímto v algoritmu 

počítat, než aby to někdy v budoucnu chybělo. Ostatně nic nebrání zadat hodnotu 0 a 

magnetickou deklinaci ignorovat. 

Je-li vrt založen, můžeme načítat jednotlivé etapy tlačítkem Přidej etapu. Výsledky 

jednotlivých etap a datum měření jsou zobrazeny v tabulce ve spodní části dialogu, 

výsledný posun pak ve volném prostoru nad tabulkou (Obr. 36). 

 

Obr. 36 – Výsledky vybraného vrtu 
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Postup zpracování etapy měření: 

Stiskem tlačítka Přidej etapu otevřeme dialog pro výběr souboru měření. Měření je 

uloženo jako prostý textový soubor – viz ukázka. Z popisných informací v úvodu nás 

zajímají druhá a třetí položka na druhém řádku, což je datum a čas měření. Neprovádí se 

žádný test na „správnost“ výběru souboru, protože se nelze spolehnout na uvedený 

identifikační text a hlavně se předpokládá, že uživatel bude dostatečně schopný, aby 

přiřadil konkrétnímu vrtu správné etapy měření. Je třeba si uvědomit, že chybné přiřazení 

nemusí být z výsledků vůbec patrné. Pokud by se zjistilo chybné přiřazení, lze nesprávné 

etapy vymazat a zadat správně. 

"S:\ZAKAZKY\2008\...\pokrok žebra\IN_2\HK400-00.TXT" 

"HK400-00 190808 1138 L  0.5 11.50 01 10-10" 

"Gk-603 Inclinometer" 

"" 

"   (m)    A1 Up   A2 Up   B1 Up   B2 Up" 

" 0.0  0.0016  -0.0043  -0.0065  0.0075 " 

" 0.5  0.0029  -0.0058  -0.0066  0.0078 " 

" 1.0  -0.0031  0.0005  -0.0091  0.0103 " 

" 1.5  -0.0059  0.0030  -0.0087  0.0095 " 

… 

" 11.5  -0.0140  0.0112  -0.0309  0.0321 " 

Obr. 37 – Ukázka souboru zaměření inklinometrického vrtu 

Dále se načítají jednotlivé řádky, kde pro každé staničení od ústí vrtu jsou uvedeny 

hodnoty sinu odklonu od svislice pro obě polohy sondy v rovině A i B. Hodnoty jsou 

uchovány ve struktuře InklinoLine, kde při vytvoření instance se zprůměrují obě polohy. 

Celý vrt je pak uložen v poli typu ArrayList s názvem MerData. 

struct InklinoLine 
{ 
  public Single Hloubka, A, B; 
  public InklinoLine (Single Hloubka, Single A1, Single A2, Single B1, Single B2) 
 { 
   this.Hloubka = Hloubka; 
   //Průměry 
    A = (A1 + A2 * -1) / 2; 
    B = (B1 + B2 * -1) / 2; 
 } 
} 

Není možné provádět výpočet rovnou, protože nejprve bychom vyhodnotili tvar vrtu 

a pak museli ztotožnit odpovídající si souřadnice a ostatní přepočítat. Navíc nevíme 

předem, jak dlouhý vrt bude, takže načteme měřené hodnoty až do konce a pak provedeme 

výpočet najednou bez nutnosti přepočítávání. Jedinou výjimkou je první měření, kdy 
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neznáme souřadnice dna, takže se výpočet provede od souřadnice [0, 0, z-MaxHloubka] a 

vypočtené souřadnice se ztotožní se zadanými souřadnicemi ústí vrtu. O zjištěný rozdíl se 

opraví všechny souřadnice vrtu, čímž dostaneme výchozí souřadnice pro další etapy. Před 

výpočtem další etapy je třeba nejprve najít odpovídající souřadnici pro začátek výpočtu, 

protože to nemusí být nutně dno. Pokud dojde vlivem pohybů k takové deformaci vrtu, že 

sonda nemůže projít dále (uskřípnutí vrtu), je třeba začít výpočet od poslední známé 

souřadnice polohy, které bylo v novém měření dosaženo.  

Souřadnice jsou v programu uchovávány ve struktuře SourBodu, aby se snadno 

pracovalo s bodem jako s jedním objektem. 

struct SourBodu 
{ 
  public Double Y, X, Z, St; //St. je staničení ve vrtu. Povrchový bod má vždy 0 
  public SourBodu(double y, double x, double z) 
  { Y = y; X = x; Z = z; St = 0; } 
  public SourBodu(double y, double x, double z, double Hloubka) 
  { Y = y; X = x; Z = z; St = Hloubka; } 
} 

Pokud jsme během načítání zjistili počet bodů (měření) ve vrtu, můžeme pro 

vypočtené souřadnice již použít typové pole SourVrtu o známém počtů prvků typu 

SourBodu. 

SourBodu[] SourVrtu = new SourBodu[MerData.Count]; 
 

Výpočet zahájíme od konce, tzn. jako poslední (pro výpočet výchozí) hodnotu 

vložíme poslední známé souřadnice pro dosaženou hloubku nebo pracovní hodnotu 

v případě 0. etapy (viz výše). 

 
SourVrtu[MerData.Count - 1] = new SourBodu(pocY, pocX, pocZ, MaxHloubka); 

 

Vlastní výpočet provedeme v cyklu přes celé pole MerData. 

for (int i = MerData.Count - 2; i != -1; i--) //od předposledního, indexy od 0 
{ 
    InklinoLine r = (InklinoLine)MerData[i]; 
    InklinoLine r1 = (InklinoLine)MerData[i+1]; 
    double Delka= (r1.Hloubka - r.Hloubka); // úsek vrtu 
    double odchA = Delka * (r1.A + r.A) / 2; 
    double odchB = Delka * (r1.B + r.B) / 2; 
    double CelkOdch = Math.Pow(Math.Pow(odchA, 2) + Math.Pow(odchB, 2), 0.5); 
    double SmerOdch = UrciSmernik(odchA, odchB); //Směr od A+ 
    // výpočet souřadnic (počítaná souř. je i, přičíta se k i+1) 
    SourVrtu[i].Y = SourVrtu[i + 1].Y + CelkOdch * Math.Sin((SmerA + SmerOdch) /  
    200 * Math.PI); 
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    SourVrtu[i].X = SourVrtu[i + 1].X + CelkOdch * Math.Cos((SmerA + SmerOdch) /  
    200 * Math.PI); 
    SourVrtu[i].Z = SourVrtu[i + 1].Z + Delka; 
    SourVrtu[i].St = r.Hloubka; 
} 

 

Vezmeme poslední a předposlední výškovou úroveň ve vrtu. Z rozdílu hloubek 

získáme délku (Delka) úseku mezi dvěma měřeními. Pro tuto délku spočteme odchylky od 

svislice v rovině A (odchA) a B (odchB). Z odchylek vypočteme celkovou odchylku 

(CelkOdch) jako výslednici obou pravoúhlých složek a směrník (SmerOdch) od osy A+. 

Nakonec vypočteme přírůstky souřadnic Y a X v S-JTSK a přičteme k souřadnicím 

poslední úrovně. Souřadnici Z vypočteme jen přičtením délkového úseku, přičemž 

zanedbáváme nepatrný rozdíl mezi délkou úseku a jeho průmětem do svislic, protože 

souřadnice Z je udávána s přesností na centimetry. 

Posuneme se o úroveň výš a postup opakujeme, dokud nedosáhneme ústí vrtu. 

Pokud by se jednalo o 0. etapu, provede se ztotožnění souřadnic na povrchu. 

if (PoslEtapa == 0) 
{ 
    double OprY = Y - SourVrtu[0].Y; double OprX = X - SourVrtu[0].X; 
    for (int i = 0; i < SourVrtu.Length; i++) 
    { 
        SourVrtu[i].Y += OprY; 
        SourVrtu[i].X += OprX; 
    } 
} 

Nyní už nic nebrání uložení vypočtených souřadnic do tabulky etap. 

foreach (SourBodu Bod in SourVrtu) 
{ 
  cmd.CommandText = "INSERT INTO " + TabEtap + " (Etapa,Staniceni,Y,X,Z) values  
('" + 
     (PoslEtapa).ToString() + "','" + 
     Bod.St.ToString() + "','" + 
     Bod.Y.ToString() + "','" + 
     Bod.X.ToString() + "','" + 
     Bod.Z.ToString() + "')"; 
  cmd.ExecuteNonQuery(); 
} 

Jako poslední krok doplníme k souřadnici ústí vrtu, ze které se počítá posun, datum 

měření pro zobrazení v přehledu etap zobrazeném v dialogovém okně. 

cmd.CommandText = string.Format("UPDATE " + TabEtap + " set Datum='{0}' WHERE  
Staniceni=0 and Etapa={1}", datumEtapy, PoslEtapa); 
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7.2.5 Zpracování měření sledovaných bodů 

Vyhodnocení měření sledovaných bodů je jednodušší, protože k porovnání 

dostáváme z měření přímo souřadnice polohy a není nutné počítat výslednou polohu jako 

u vrtů. Nebudou zde proto uváděny ani části kódu programu. Také způsob zápisu a čtení 

z databáze je stejný, jen s tím rozdílem, že data udržovaná v DataSetu se zapisují do 

databáze najednou až při zavírání formuláře, a ne při každé změně jako u vrtů. Logika 

uložení hodnot je stejná jako u vrtů. Jedna hlavní tabulka MerBody uchovává přehled 

o jednotlivých bodech, výsledných posunech a dalších charakteristikách bodu. 

Tab. 6 - Struktura tabulky MerBody 

Název Typ Popis 

ID automatické číslo Primární klíč 

Oznaceni text Označení bodu 

Y dvojitá přesnost Souřadnice y [m] 

X dvojitá přesnost Souřadnice x [m] 

Z jednoduchá přesnost Souřadnice z [m] 

mP jednoduchá přesnost Polohová přesnost [m] 

mH jednoduchá přesnost Přesnost ve výšce [m] 

Kod text Kód bodu 

CelkPosun jednoduchá přesnost Celkový posun od 0. etapy [m] 

Smer jednoduchá přesnost Směr posunu [g] 

dZ jednoduchá přesnost Změna výšky od 0. etapy [m] 

a jednoduchá přesnost 1. poloosa chybové elipsy [m] 

b jednoduchá přesnost 2. poloosa chybové elipsy [m] 

fi jednoduchá přesnost Úhel stočení chybové elipsy [g] 

DatumStart datum a čas Datum zřízení bodu 

DatumEnd datum a čas Datum zrušení/zničení bodu 

Kreslit ano/ne Požadavek vykreslení v grafickém zobrazení 

 

Pro každý bod je pak v databázi samostatná tabulka etap měření s názvem složeným 

z textu BodEt_ a číslo, kde číslem je hodnota sloupce ID z hlavní tabulky. Tento způsob 

byl zvolen, protože je dle mého názoru přehlednější než přímé provazování tabulek přes 

hodnotu ID a umožňuje pohodlněji s daty pracovat případně i mimo program, pokud by to 

bylo třeba, např. při úpravě dat. 

Otázkou bylo, jak jednoduše načíst výsledky do programu, aby se „ruční práce“ 

omezila na minimum. Klasické vyhodnocení představovalo načtení příslušné části 

protokolu do Excelu, kde se seskupila jednotlivá opakovaná měření, spočetly se průměry, 

sestavil výsledný seznam souřadnic, který se přenesl do další tabulky k porovnání. 
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Tab. 7 - Struktura tabulky etap měření bodů 

Název Typ Popis 

Et_Id automatické číslo Primární klíč 

Y dvojitá přesnost Souřadnice y [m] 

X dvojitá přesnost Souřadnice x [m] 

Z jednoduchá přesnost Souřadnice z [m] 

mP jednoduchá přesnost Polohová přesnost [m] 

mH jednoduchá přesnost Přesnost ve výšce [m] 

Datum datum a čas Datum zaměření etapy 

PosunOd0 jednoduchá přesnost Posun od 0. etapy [m] 

Smer jednoduchá přesnost Směr posunu [g] 

dZ jednoduchá přesnost Změna výšky od 0. etapy [m] 

Etapa dlouhé celé číslo Pořadové číslo etapy 

 

Pro zpracování měření bodů slouží dialogové okno (Obr. 38) rozdělené na několik 

částí. Velikost tabulek v horní části lze dle potřeby libovolně měnit. 

 

Obr. 38 – Základní vzhled dialogového okna 

V levé horní části je seznam sledovaných bodů. Zobrazeny jsou původní souřadnice 

a aktuální (tzn. poslední) velikost a směr posunu, dále spočtené parametry elipsy chyb (viz 

dále). Další údaje jako datum zřízení, příp. zničení bodu a zatržítko pro vykreslení sloužící 

k řízení zobrazení či nezobrazení bodu v grafickém přehledu situace, aby bylo možné 

zobrazit jen aktuálně platné nebo jen účelově vybrané body. 

V pravé horní části jsou zobrazeny výsledky jednotlivých etap měření pro bod 

vybraný v levé části. Vedle jednotlivých souřadnic jsou sloupce s vypočtenou velikostí a 
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směrem posunu dané etapy od nulté etapy, datum měření a číslo etapy měření. Poslední 

spočtené posuny se přenáší do řádku v levé části okna. Tím sice dochází k duplikování 

údajů v různých tabulkách databáze, ale v tomto případě to nepovažuji za problém, protože 

zobrazení přehledu se pak provádí jednoduchým načtením hodnot z jedné tabulky bez 

nutnosti dotazovat se v tabulkách etap. 

Spodní část slouží k zobrazení jednotlivých měření, jejichž průměrované hodnoty se 

použijí pro přidání další etapy k vybranému bodu. K ovládání slouží prvky grafického 

rozhraní umístěné nad spodní tabulkou. 

 

Obr. 39 – Dialogové okno s načteným souborem měření 

Formát výsledků měření prováděného metodou RTK je vidět na ukázce protokolu 

z použitého kontroleru (Obr. 40).  

Cislo bodu   Y             X           Z          Presnost     HDOP   VDOP  PDOP   Pocet  Antena       Cas a Datum   Kod 

bodu 

                                                  XY      Z                        sat.   vyska; od#      mereni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 578  785000.726   980196.605  218.982  0.010  0.022  1.01  2.28  2.49    8  0.23  SZ   10:05  10.10  11 

 579  785000.723   980196.601  218.984  0.010  0.022  1.00  2.27  2.48    8  0.23  SZ   10:05  10.10  11 

 580  785000.718   980196.601  218.996  0.009  0.021  1.00  2.26  2.48    8  0.23  SZ   10:05  10.10  11 

 581  784799.479   980189.003  216.485  0.009  0.019  0.92  1.85  2.07    9  0.23  SZ   10:10  10.10  12 

 582  784799.476   980189.001  216.469  0.009  0.019  0.92  1.85  2.07    9  0.23  SZ   10:10  10.10  12 

 583  784799.476   980189.006  216.461  0.010  0.019  0.92  1.85  2.06    9  0.23  SZ   10:10  10.10  12 

 584  784799.480   980189.005  216.449  0.010  0.019  0.92  1.85  2.06    9  0.23  SZ   10:10  10.10  12 

 585  784799.479   980189.003  216.463  0.010  0.019  0.92  1.84  2.06    9  0.23  SZ   10:11  10.10  12 

 586  784799.480   980189.002  216.457  0.010  0.020  0.92  1.84  2.06    9  0.23  SZ   10:11  10.10  12 

 587  784799.484   980189.000  216.449  0.009  0.017  0.92  1.84  2.06    9  0.23  SZ   10:12  10.10  12 

 588  784799.485   980189.006  216.445  0.009  0.018  0.92  1.84  2.05    9  0.23  SZ   10:12  10.10  12 

 589  785156.325   980092.610  221.458  0.010  0.021  0.94  1.89  2.11    8  0.23  SZ   10:19  10.10  1  

 590  785156.324   980092.604  221.449  0.010  0.020  0.94  1.88  2.10    8  0.23  SZ   10:19  10.10  1  

 591  785156.326   980092.602  221.457  0.010  0.020  0.94  1.87  2.09    8  0.23  SZ   10:20  10.10  1  

 592  785156.328   980092.608  221.474  0.010  0.020  0.94  1.86  2.09    8  0.23  SZ   10:20  10.10  1  

Obr. 40 – Formát protokolu měření z kontroleru TCS2 (viz Obr. 24) 
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V protokolu jsou uloženy výsledky z jednotlivých observací a k nim další údaje 

o polohové a výškové přesnosti, hodnotách DOP, počtu satelitů, použité výšce antény, 

datum a čas měření a kód bodu. Protože se jedná o několik opakovaných TRK observací, 

které jsou prováděny na bodě při jednom postavení, příp. opakovaně s nějakým časovým 

odstupem, je úkolem importu seskupit (pokud možno automaticky) ta měření, která patří 

k sobě, spočítat průměrné hodnoty a uložit je pro další zpracování. Při tom není možné brát 

ohled na konkrétní číslo bodu a spolehnout se nedá ani na zadaný kód, protože zmýlit se 

může každý. Zapomenout bychom neměli ani na možné výskyty odlehlých měření. 

Program funguje tak, že načte zdrojový protokol (textový soubor) do textového boxu 

(Obr. 41), kde je možné provést poslední úpravy, např. vymazat nežádoucí řádky. Zde je 

nutno doplnit správně rok, protože v protokolu je uveden pouze den a měsíc. Program 

poprvé nabídne aktuální rok, protože se předpokládá průběžné načítání měření, při dalších 

importech nabízí poslední zadaný rok, což umožňuje načítat i starší měření bez nutnosti 

opakovaného zadávání letopočtu. Je-li protokol bez zjevných vad, tlačítkem Načti 

zahájíme načítání. Průběh je indikován progresbarem, který se však díky rychlosti počítačů 

stihne zobrazit jen u rozsáhlejších souborů s větším počtem importovaných řádků. 

 

Obr. 41 – Okno s načteným protokolem pro import 
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Pro roztřídění bodů do skupin se nabízí využít schopností databázového stroje. Díky 

rozptylu v řádech centimetrů a milimetrů by bylo obtížné seskupovat podle souřadnic, 

proto bylo nutno najít jiný způsob, jak jednoznačně najít skupiny bodů o přibližně stejných 

souřadnicích, které se budou průměrovat pro další zpracování. Program načte jednotlivé 

hodnoty do pracovní tabulky (Tab. 8) tak, jak jsou v protokolu, jen u položky Datum 

doplní zadaný rok. Některé hodnoty (sloupce) z protokolu jsou ignorovány, některé jsou 

v programu uloženy jen jako informace a nejsou (v současné době) dále využívány. 

Program si zapamatuje souřadnice prvního načítaného bodu, dopočte vzdálenost každého 

načítaného bodu od tohoto bodu a hodnotu vzdálenosti zaokrouhlenou na celé metry uloží 

spolu s načítaným řádkem. Původní domněnka byla taková, že pravděpodobnost výskytu 

dvou, příp. více stejných vzdáleností mezi různými body v podmínkách pozorovací stanice 

na výsypce je natolik malá, že není třeba hledat sofistikovanější algoritmus, a v případě, že 

by taková situace nastala, dala by se řešit opakovaným načtením části protokolu s jiným 

počátečním bodem. Nicméně při fyzickém načítání měření se zjistilo, že k seskupení 

nesouvisejících bodů jen na základě vzdálenosti od náhodně vybraného bodu (měření 

nezačíná vždy na stejném bodě) dochází poměrně často a potřeba opakovaného načítání se 

stala obtěžující. 

Bylo proto nutné zavést další kritérium pro správné rozhodnutí o zařazení bodu do 

skupiny měření. Byl zvolen směrník spojnice, pro kterou se počítá vzdálenost. Vzhledem 

k rozptylu hodnot jednotlivých měření nelze použít přímo spočtený směr, protože ten by 

byl pro každou vzdálenost jiný. Zvolený postup je následující: Založí se seznam, kde se 

vloží jako výchozí hodnota 0. Vypočte se směrník posuzované spojnice a pro každý směr 

σi ze seznamu se otestuje, zda jeho hodnota je v intervalu (σi – Δ; σi – Δ), kde Δ je 

nastavená tolerance. Tolerance byla s ohledem na předpokládanou minimální vzdálenost 

bodů a rozptyl souřadnic nastavena na 0,5
g
. Pokud se v seznamu nalezne hodnota, pro 

kterou platí uvedený interval, uloží se k danému měření pořadové číslo hodnoty 

v seznamu. Když se nenajde, přidá se aktuální směrník na konec seznamu a uloží se 

pořadové číslo právě přidaného směru. Tímto postupem se zaručí, že případné stejné 

vzdálenosti budou rozlišeny podle různých směrů. 
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Tab. 8 - Struktura tabulky tempImport 

Název Typ Popis 

Mer_Id automatické číslo Primární klíč 

CisloBodu memo Označení bodu 

Y dvojitá přesnost Souřadnice y [m] 

X dvojitá přesnost Souřadnice x [m] 

Z jednoduchá přesnost Souřadnice z [m] 

PresnostXY jednoduchá přesnost Polohová přesnost [m] 

PresnostZ jednoduchá přesnost Přesnost ve výšce [m] 

HDOP jednoduchá přesnost Hodnota HDOP 

VDOP jednoduchá přesnost Hodnota VDOP 

Datum datum a čas Datum zaměření bodu 

Cas memo Čas zaměření 

Kod memo Kód bodu 

Vzd dvojitá přesnost Vzdálenost od 1. bodu (na celé metry) [m] 

Smernik celé číslo Celočíselný kód dle směrníku spojnice s 1. bodem 

 

Po načtení celého protokolu se provede vlastní vytvoření skupin. V datové sadě 

programu se vytvoří tabulka SkupMer, která se naplní SQL příkazem: 

SELECT 

FORMAT(AVG(Y),'### ###.##0') AS PrumY, 

FORMAT(AVG(X),'# ### ###.##0') AS PrumX, 

FORMAT(AVG(Z),'###.##0') AS PrumZ, 

FORMAT(AVG(PresnostXY),'#.##0') AS Prum_mP, 

FORMAT(AVG(PresnostZ),'#.##0') AS Prum_mH, 

Datum, Vzd, Smernik 

FROM tempImport 

GROUP BY Datum, Vzd, Smernik 

 

Tímto příkazem se z pracovní importní tabulky vyberou průměry za jednotlivé 

skupiny vytvořené (seskupené) podle data měření, vzdálenosti a směrníku. Z tabulky 

SkupMer se pak naplní položky rozbalovacího seznamu (Obr. 42). Tím, že prvním 

členícím kritériem je datum, je zajištěno, že v rozbalovacím seznamu budou položky 

řazeny podle data, takže lze pohodlně načíst i více etap měření, protože vzestupné řazení 

způsobí, že měření budou nabízena od nejstaršího a etapy se tak vloží ve správném pořadí. 
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Obr. 42 – Načtení více měření (etap) z jednoho souboru 

Po vybrání příslušné položky z rozbalovacího seznamu se načtou z importní tabulky 

řádky s odpovídajícím datem, vzdáleností a „kódem“ směru. Vybrané řádky se zobrazí ve 

spodní části okna a navíc jsou vypočteny odchylky vY, vX a vZ od zprůměrované hodnoty, 

aby se ukázala případná odlehlá měření. Rozdíly větší než 2 cm v poloze a 3 cm ve výšce 

jsou barevně zvýrazněny (Obr. 43), ale je na uživateli, zda je akceptuje či nikoliv. Stejně 

tak vyšší hodnoty DOP. Protože se tyto případy vyskytují poměrně málo, není (zatím) 

implementována možnost vyřadit takové měření zatržením v tabulce, ale je nutno takový 

řádek odstranit před importem a danou skupinu importovat znovu. Toto představuje jisté 

nepohodlí, ale protože lze v rozbalovacím seznamu vybrat jen libovolnou zvolenou 

skupinu, nepředstavuje tento postup nějaký zásadní problém. 

 

Obr. 43 – Ukázka zvýraznění podezřelých hodnot 
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Nad vybranými řádky jsou zobrazeny průměrné souřadnice za vybranou skupinu a 

počet průměrovaných hodnot, vedle je spočtena vzdálenost od bodu, který je aktuálně 

vybrán v rozbalovacím seznamu se seznamem bodů. Vzdálenost není uváděna od 

předchozí etapy měření, ale od výchozí polohy bodu. U stabilních bodů tak vidíme během 

přiřazování rozptyl v určení polohy, pokud dojde k pohybu (Obr. 44), vidíme hned velikost 

změny polohy. 

 

Obr. 44 – Ukázka přiřazení bodu v pohybu 

Výběr bodu, kterému chceme přiřadit etapu měření, můžeme provést také kliknutím 

do příslušného řádku v tabulce v levé horní části formuláře. Výběr v tabulce a 

v rozbalovacím seznamu je vzájemně provázán a v obou případech způsobí zobrazení 

příslušných etap měření a přepočet aktuální vzdálenosti k vybranému bodu. Tímto 

způsobem snadno nalezneme příslušný bod bez zkoumání souřadnic nebo čísel bodů. Pro 

první přiblížení lze využít hodnotu v poli Kód, kdy hned uvidíme, zda je kód správný. 

Pokud ano, vzdálenost se pohybuje řádově v centimetrech, viz Obr. 45 a Obr. 46. 

 

Obr. 45 – Ukázka špatně zadaného kódu při měření 

 

Obr. 46 – Nalezení správného bodu při chybném kódu 

Když najdeme správný bod, tlačítkem Přiřadit vložíme průměrované hodnoty jako 

další etapu do tabulky etap. Po vložení se již použité řádky odstraní z importní tabulky 
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(tempImport) a skupina se vymaže z tabulky skupin (SkupMer). Seznam skupin 

v rozbalovacím seznamu se tak postupně zkracuje, až nakonec zůstane prázdný. Protože 

v importovaných měřeních mohou být i jiné než požadované body, tzn. před importem 

není třeba vstupní soubor dokonale „vypreparovat“, lze kteroukoliv skupinu vymazat bez 

přiřazení, a to tlačítkem s červeným křížkem. Bylo by samozřejmě možné skupinu také 

ignorovat, ale postupným vymazáním použitých i ignorovaných skupin zajistíme, že žádné 

měření nevynecháme. 

Poslední možností je, že vybraná skupina představuje nový bod, který chceme zařadit 

do sledování. V tomto případě zapíšeme označení přidávaného bodu do editačního pole 

rozbalovacího seznamu bodů a tlačítkem Přiřadit založíme nový bod v přehledu bodů. Při 

tom se automaticky vytvoří prázdná tabulka etap pro přidání dalších měření. 

Přiřazování skupin lze kdykoliv ukončit zavřením formuláře nebo přerušit načtením 

dalšího souboru měření. Např. při chybném přiřazení, kdy sice můžeme vždy poslední 

etapu vymazat, ale pro nové (správné) přiřazení již není k dispozici, protože po přiřazení 

(ač chybném) byla skupina odstraněna. 

K odstranění řádku je příkaz v kontextovém menu příslušné tabulky. U etap je to 

Smaž poslední etapu (Obr. 47), u bodů pak Smaž vybraný bod (Obr. 48), který zajistí 

i smazání příslušné tabulky etap. 

 

Obr. 47 – Odstranění poslední přidané etapy 
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Obr. 48 – Odstranění měřického bodu (vč. etap) 

7.2.6 Elipsa chyb 

Elipsa chyb se používá jako úplná charakteristika přesnosti polohy. V tomto případě 

je ale využita k jinému účelu. Myšlenka je následující: Zaměřené souřadnice polohy 

v jednotlivých etapách mají centimetrovou přesnost, řádově ± 2 cm. Směr aktuálně 

vypočteného „posunu“ – nemusí se jednat o posun, ale jen o rozptyl v mezích přesnosti 

měření – se může změnit až o 200
g
, což není dostatečně vypovídající hodnota. Parametry 

elipsy chyb jsou vypočteny ze souřadnic jednotlivých etap, jako by se jednalo o opakované 

určení bodu bez ohledu na jeho pohyby. Výpočet je proveden podle vzorců: 

2 2

21

2

xy

x y

m
arctg

m m
 


  (7-6) 

2 2 2 2cos sin 2 sinx xy ya m m m       (7-7) 

2 2 2 2sin sin 2 cosx xy yb m m m       (7-8) 

kde  xm  je výběrová střední chyba souřadnice X, 

 ym  výběrová střední chyba souřadnice Y, 

 xym  kovariance.  
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Pokud je bod stabilní, vyjadřuje elipsa rozložení přesnosti polohy daného bodu. Je-li 

bod v pohybu, bude se elipsa protahovat ve směru největší nejistoty, takže směr velké 

poloosy by měl být směrem pohybu bodu. Cílem je zjistit nejpravděpodobnější směr 

pohybu a také zachytit vlastní pohyb bodu dříve, než je díky řádově centimetrovým 

rozdílům mezi etapami měření dostatečně zřejmý. 

Rozdíl směru vyjádřený elipsou a aktuálním posunem je patrný z obrázku Obr. 49. 

  
Obr. 49 – Srovnání směru aktuálního posunu a směru elipsy 

 

7.2.7 Grafické zobrazení 

Základní grafické zobrazení je v hlavním okně programu. Pro lepší představu 

o situaci je v levém dolním rohu okna zobrazeno grafické měřítko. Zobrazeny jsou zvolené 

body a vrty, volitelně je možno zobrazit aktuální celkové posuny, průběh posunů a elipsy 

chyb. Pro posuny a elipsy je možno nastavit různé zvětšení dle potřeby. Elipsa se zobrazuje 

jen u bodů, kde to má smysl. Tam, kde již není o pohybu pochyb, je její zobrazení 

zbytečné, naopak by působilo spíše rušivě. Pro názornost je možno zobrazit také 

připojenou ortofotomapu. Pro připojení jsou využity georeferenční informace uložené 

v samostatném souboru, který náleží k souboru s ortofotomapou. Vlastní načtení parametrů 

však není v této fázi řešeno, hodnoty jsou zadány přímo v kódu programu. Popisovaný 

program je pouze prostředkem pro zpracování měření, a ne cílem práce, proto získání a 

usazení ortofotomapy nepovažuji nyní za podstatné. Do budoucna považuji za elegantní 

přidat možnost získat podklad také prostřednictvím veřejné WMS služby. 
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Další grafické výstupy jsou zpřístupněny pod položkou menu Grafy. 

Jedná se o: 

 posuny bodů a vrtů, 

 zdvih, příp. pokles bodů, 

 rychlost pohybů bodů a vrtů (má smysl, pokud dojde k pohybům), 

 deformace vrtů. 

Pro vykreslení je využita open source knihovna ZedGraph [23]. Všechny grafy tak 

mají některé společné vlastnosti – mají možnost zvětšení, posunu, uložení do souboru jako 

obrázek v několika grafických formátech nebo tisk na zvolené systémové tiskárně.  

Posuny bodů a vrtů 

Prostý čárový graf zobrazuje vývoj celkových posunů v čase. Zobrazují se vrty 

i body v jednom grafu, viz Obr. 50. Cílem bylo pokusit se najít shodu mezi posuny vrtů a 

bodů. V grafu je možné zobrazit libovolný výběr vrtů i bodů. Jako výchozí jsou zobrazeny 

všechny body a vrty. Pro usnadnění výběru je přidáno zaškrtávací políčko pro zatržení 

všech, příp. zrušení všech zatržení, aby nebylo nutné při požadavku zobrazení malého 

výběru vypínat všechny ostatní. 

 

 

Obr. 50 – Graf posunů vybraných bodů a vrtů 
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Zdvih/pokles bodů 

Graf (Obr. 51) zobrazuje změny výšky bodů v čase. Změna ve výšce může naznačit, 

zda podezřelé posuny na hranici přesnosti měření mohou být již počínajícím pohybem. 

Samozřejmě lze zvolit, které body budou zobrazeny. Stejně jako u posunů je i zde 

zaškrtávací políčko pro zaškrtnutí (zrušení) všech položek. 

 

Obr. 51 – Graf výškových změn bodů 

Rychlost pohybů 

Graf (Obr. 52) ukazuje rychlost pohybů. Pokud již k pohybům dojde, pomůže vidět, 

zda pohyb zpomaluje (ustává) nebo ne. Z rozdílů mezi etapami to nemusí být hned zřejmé, 

pokud je měřeno v nestejných intervalech. Protože ve většině případů se předpokládají 

minimální posuny, jako výchozí není zobrazen žádný bod ani vrt s tím, že je jednodušší 

zapnout zobrazení několika bodů, které nás zajímají, než vypínat ty, které se nepohybují. 

Deformace vrtů 

Tato část je, dá se říci, „navíc“. Sledování průběhu a deformací vrtu není v této práci 

cílem vyhodnocení. Protože však k získání polohy ústí vrtu bylo třeba se k poloze 

propočítat po celé délce vrtu, jsou data o tvaru vrtu k dispozici. Jejich zobrazení tak 

nepředstavuje zásadní problém. 

Graf má dvě části, jednu pro zobrazení ve směru osy Y, druhou pro směr osy X. Také 

je možné přepnout mezi zobrazením tvaru vrtu (absolutní zobrazení) viz Obr. 53 a posunů 

ve vrtu (relativní zobrazení) viz Obr. 54. 
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Obr. 52 – Graf rychlosti posunů 

 

Obr. 53 – Absolutní zobrazení vrtu 
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Obr. 54 – Relativní zobrazení posunů ve vrtech 

Větší vypovídací schopnost má samozřejmě relativní zobrazení, které ukazuje 

posuny vzhledem k 0. etapě a je tak možné vidět hloubku, ve které vzniká nebo již vznikla 

kluzná plocha sesuvu. Na Obr. 54 je to hloubka kolem 4 m. 

 

7.3 Shrnutí výsledků 

Na úvod zmíním na ukázku záludnosti nejen krátkých observací při metodě RTK, ale 

obecně při využívání technologie GNSS. Drobné odchylky se vyskytly během zpracování 

ve více případech, vybírám však dvě nejmarkantnější. Potvrzuje se, že požadavek 

Vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb. na opakované určení souřadnic technologií GNSS není 

samoúčelný a má své opodstatnění, stejně tak důraz, který je (zdá se až přehnaně) kladen 

na určení výšky antény při předávání protokolu o určení souřadnic technologií GNSS. 
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Případ 1: 

V tabulce etap měření u bodu MB 7 ze dne 23. 3. 2009 (Obr. 55) byla zjištěna změna 

výšky o –8,75 m, přestože před i po tomto měření jsou rozdíly do 2 cm. 

 

Obr. 55 – Ukázka nesrovnalostí ve změřené výšce bodu 

Při pohledu na jednotlivé observace v protokolu nebylo na první pohled nic podezřelého, 

co by mohlo upozornit na chybu (výběr z protokolu v Tab. 9). 

Tab. 9 – Porovnání jednotlivých RTK observací 

23.3.2009 30.3.2009 

Z VDOP Sat Čas Z VDOP Sat Čas 
217.661 1.71 8 10:01 226.427 2.09 8 10:07 

217.670 1.70 8 10:02 226.435 2.09 8 10:07 

217.671 1.70 8 10:02 226.428 2.08 8 10:08 

217.671 1.70 8 10:02 226.424 2.08 8 10:08 

217.647 1.69 8 10:02 226.422 2.08 8 10:08 

217.630 1.69 8 10:03 226.425 2.07 8 10:08 

217.629 1.69 8 10:03 226.416 2.07 8 10:09 

 

Zdánlivá záhada je vyřešena při důkladnějším zkoumání protokolu, kdy byla 

nalezena hodnota výšky antény 9 m, přestože předcházející i následující observace měly 

správně uvedeno 0,22 m. Problém je, že taková skutečnost („zrada“) uživatele při rutinním 

zpracování měření nenapadne. 

Případ 2: 

 

Obr. 56 – Příklad odlehlého RTK měření  
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Jedná se o výskyt odlehlého měření (Obr. 56), přestože podle údajů o kvalitě pozice 

i výšky, jakož i hodnoty DOP není na observaci nic podezřelého. Opět je málo 

pravděpodobné, že při rutinním zpracování si uživatel všimne, protože to jednoduše 

neočekává. Kontrolou původního „ručního“ vyhodnocení, jak je zmíněno v kap. 7.1, bylo 

ověřeno, že skutečně byl v Excelu mechanicky zkopírován (vytvořen) vzorec pro 

zprůměrování skupiny souřadnic a toto odlehlé měření tak bylo zahrnuto do průměru. 

Proto jsou ve vytvořeném programu počítány odchylky od průměru a podezřelé 

hodnoty podbarveny, protože bez podbarvení je možné i odlehlé měření přehlédnout. 

7.3.1 Porovnání měření bodů a posunů vrtů 

Toto porovnání vyvolávalo největší očekávání, protože představuje hlavní část cílů. 

Srovnání jednotlivých dvojic bod-vrt je vidět na následujících obrázcích: 

 

Obr. 57 – Porovnání posunů dvojice MB 1 – HK 406 

Problémem tohoto srovnání je, že byla dlouhá prodleva v inklinometrii, konkrétně od 

4. 12. 2008 do 2. 3. 2009, takže v době, kdy došlo k zahájení posunů, není inklinometrie 

k dispozici. Navíc poslední inklinometrické měření je nevěrohodné. Není reálné, aby se vrt 

„srovnal“ proti pohybu o téměř 40 cm, navíc během 3 dnů. Důvody tohoto výsledku lze jen 

odhadovat. 
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Obr. 58 – Porovnání posunů dvojice MB 4 – HK 402 

 

Obr. 59 – Detail porovnání posunů dvojice MB 4 – HK 402 

Z detailu společného období měření se zdá, že měření na bodě indikuje sesuv dříve 

než pohyb vrtu. Jak je ale vidět na Obr. 20, bod MB 4 je blíže (o 7,3 m) vrcholu oblouku 

svahu, takže vzhledem ke směru sesuvu (Obr. 27) má nevýhodnější polohu (více ve vlivu). 
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Obr. 60 – Porovnání posunů dvojice MB 5 – HK 403 

 

Obr. 61 – Detail porovnání posunů dvojice MB 5 – HK 403 

U této dvojice je v detailu zřejmé, že posuny bodu v podstatě kopírují pohyby vrtu. 

Po podzimní oscilaci velikosti posunu kolem 2–3 cm nelze na začátku roku 2009 

jednoznačný sesuv indikovat. 
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Obr. 62 – Porovnání posunů dvojice MB 2 – HK 400 

Zde je patrný dříve avizovaný větší rozptyl souřadnic bodu MB 2 díky zhoršeným 

observačním podmínkám. Vzestupný trend svým průběhem odpovídá hodnotám z vrtu. 

 

Obr. 63 – Porovnání posunů dvojice MB 6 – HK 404 
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U bodu MB 6, který se nachází za hranou svahu nad MB 2 je hodnocení obdobné 

jako u MB 2, jen rozptyl souřadnic je menší. 

 

Obr. 64 – Porovnání posunů dvojice MB 7 – HK 405 

 

Obr. 65 – Porovnání posunů dvojice MB 3 – HK 401 
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U bodů MB 7 a MB 3 je situace podobná. Bod MB 3 u paty svahu má horší 

observační podmínky (jen mírně lepší než MB 2), takže rozptyl souřadnic je větší. Trend 

posunů se blíží rovnoběžce s časovou osou, což odpovídá stabilnímu svahu. U vedlejšího 

profilu (MB 2 – MB 6) je patrný mírně vzestupný trend (posun 5–10 cm), což 

koresponduje s menší vzdáleností od sesuvu. 

Zajímavá skutečnost je však patrná u většiny vrtů a je zobrazena ve společném grafu 

(Obr. 66). U měření na přelomu roku se u vrtů HK 401 až HK 405 objevuje výrazný posun 

z hodnot 2–3 cm na řádově 6–8 cm, u HK 405 dokonce 14 cm, který se v další etapě opět 

vrátí téměř na původní hodnoty. Protože je nepravděpodobné takto pružné chování tělesa 

výsypky, šlo zřejmě o nějaký problém s měřící sondou. 

 

Obr. 66 – Společný detail posunů vrtů HK 401 – HK 405 

 

Předchozí srovnání posunů bralo v úvahu jen velikost. Pokud jde o směr, můžeme na 

Obr. 67 vidět, že také ve směru je shoda mezi jednotlivými body a vrty. Menší velikosti 

šipek u HK 402, HK 406 a částečně také HK 403 jsou dány tím, že z vrtů je k dispozici 

měření za kratší dobu. Zvláštní chování vykazuje bod MB 14, u kterého je posun 65 cm, 

ovšem ve směru 284
g
, což je téměř kolmo ke směru sesuvu. Všechny výsledky viz Tab. 11. 
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Obr. 67 – Srovnání směrů celkových posunů 

U malých posunů (v řádu přesnosti RTK) nelze brát spočtený směr příliš vážně. 

Tab. 10 – Porovnání směrů posunů ve dvojicích vrt–bod 

HK 
σ 
[g] 

v 
[cm] 

MB 
σ 
[g] 

v 
[cm] 

K datu 
Vzdálenost 

[m] 

400 369,9 0,3 2 386,6 5,7 22. 3. 09 3,1 

401 383,2 20,1 3 250,0 3,1 22. 3. 09 7,1 

402 366,7 109,6 4 378,2 316,5 24. 3. 09 7,3 

403 362,1 3,1 5 388,9 19,0 10. 4. 09 9,7 

404 365,9 0,7 6 3,5 5,4 23. 3. 09 3,0 

405 205,4 2,7 7 393,0 1,8 22. 3. 09 9,5 

406 382,8 40,6 1 370,5 222,0 2. 3. 09 3,5 

 

Pokud jde o výškové změny bodů, situace odpovídá očekávání. Průběh výšek u paty 

výsypky (Obr. 68) ukazuje minimální hodnoty zdvihu (do 2 cm) u bodů MB 2 a MB 3 ve 

stabilní části výsypky. Bod MB 1 byl zprvu zatlačen vlivem přitížení asi o 15 cm a pak, po 

aktivaci sesuvu, vyzdvižen přibližně o 45 cm, než došlo k jeho zničení vlivem sanačních 

opatření. U bodů při patě svahu na ploše 2 (Obr. 69) je bod MB 24 mírně zatlačen, body 

MB 22 a MB 23 lehce vyzdviženy (do 8 cm) a bod MB 21 na okraji aktivního sesuvu je 

logicky vytlačován o ~30 cm. 
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Obr. 68 – Výškové změny bodů při patě výsypky 

 

Obr. 69 – Výškové změny bodů při patě svahu na ploše 2 

Další zvláštností je náhlá změna výšky bodů podél horní hrany svahu při měření dne 

20. 11. 2008, kdy body MB 4, MB 8, MB 5, MB 9 a MB 10 vykazují změnu výšky asi 

o 10 cm, která se však při příští etapě vrátila na původní hodnoty (Obr. 70). Jelikož 
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podobně „podivné“ změny nastaly toho dne i u posunů, lze usuzovat na nějakou blíže 

nespecifikovanou anomálii při určování souřadnic metodou RTK. 

 

Obr. 70 – Skoková změna výšky na hraně svahu 20. 11. 2008 

 

Pro úplnost je přiložen také graf vývoje pórových tlaků (převzato od GeoTec-GS). 

Průběh také odpovídá vývoji situace na výsypce. Je vidět (Obr. 71), že od začátku prosince 

2008, kdy se zakládání chýlilo ke konci, začínají narůstat hodnoty pórových tlaků zejména 

pod plochou 3, kde se nejvíce projevilo přitížení jak vlastním zakládáním na této ploše, tak 

přísypem k patě svahu na ploše 2. U čidla MPT4 bylo maximum 5. ledna s následným 

lehkým poklesem, MPT5 bylo již nefunkční. Dne 27. ledna bylo maximum také u MPT6 a 

od tohoto data začíná u MPT6 i MPT3 poměrně výrazný pokles, což signalizuje, že 

„někde“ v tělese výsypky došlo k uvolnění napětí. V polovině února je již sesuv 

prokazatelně zaznamenán měřením na bodech pozorovací stanice. 
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Obr. 71 – Vývoj pórových tlaků 

Dílčí závěr: 

Bohužel je třeba uznat, že očekávané zjištění přímé souvislosti mezi pohybem vrtu a 

povrchově měřeného bodu se nepotvrdilo, resp. ne s očekávanou přesvědčivostí. 

Vzdálenost bodů a vrtů ve zkoumaných dvojicích je od 3 m do 10 m, což může zkoumaný 

vztah ovlivnit. Také je otázka, jak se chová bod reprezentovaný vrcholem železné pažnice 

ve výšce asi 1,3 m nad zemí vůči ústí vrtu ve výšce řádově 0,5 m v dané vzdálenosti od 

pažnice. 

Pro zajímavost bylo provedeno také porovnání skutečně změřených pohybů 

s teoretickým výpočtem. 

7.3.2 Porovnání měření s teoretickým výpočtem 

Pro potřebu porovnání byl na profilu „Jímka“ proveden stabilitní výpočet MKP. 

Výpočet provedl geotechnik společnosti Severočeské Doly, a.s. - Ing. & Ing. Milan 

Větrovský, Ph.D. v softwaru PLAXIS  7.2 na Katedře geotechniky stavební fakulty  

VŠB-TU Ostrava. Pro výpočet byl předán řez tělesem v profil Jímka před zakládáním 
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(srpen 2008), po zakládání (prosinec 2008) a po sanaci sesuvu (duben 2009), viz Obr. 72. 

Před výpočtem byly zpracovatelem doplněny ještě charakteristiky podloží. 

 

Obr. 72 – Řez výsypkou v profilu Jímka 

 

Pro porovnání uvádím Tab. 11 s celkovými výsledky měření na sledovaných bodech. 

Tab. 11 – Tabulka celkových vodorovných a svislých pohybů  

Označení mP mH Posun Směr dZ a b fi 

MB 1 0,019 0,031 2,220 370,51 0,28 0,668 0,020 369,97 

MB 10 0,013 0,020 0,280 375,99 -0,04 0,079 0,009 372,72 

MB 11 0,012 0,021 0,033 43,25 0,03 0,014 0,010 10,94 

MB 12 0,013 0,023 0,020 393,65 0,02 0,013 0,008 399,88 

MB 13 0,013 0,019 0,198 340,65 -0,05 0,017 0,049 45,02 

MB 14 0,027 0,028 0,655 283,98 -0,09 0,009 0,155 385,83 

MB 15 0,013 0,019 0,815 377,17 -0,21 0,349 0,015 377,69 

MB 16 0,018 0,022 1,285 376,96 -0,19 0,471 0,022 377,22 

MB 2 0,013 0,019 0,129 378,89 -0,04 0,034 0,013 387,04 

MB 21 0,012 0,019 4,468 379,50 0,27 1,770 0,016 379,36 

MB 22 0,013 0,021 2,414 377,60 -0,03 0,906 0,014 377,10 

MB 23 0,017 0,022 1,531 374,00 0,12 0,494 0,012 373,53 

MB 24 0,010 0,019 0,035 383,53 -0,06 0,020 0,007 13,19 

MB 3 0,013 0,020 0,023 308,26 0,05 0,023 0,011 7,79 

MB 4 0,011 0,018 6,292 379,73 0,45 2,500 0,030 379,23 

MB 5 0,012 0,020 1,977 377,06 -0,16 0,717 0,021 376,79 

MB 6 0,012 0,018 0,142 381,79 0,02 0,038 0,011 373,96 

MB 7 0,013 0,020 0,041 19,00 -0,01 0,017 0,012 396,57 

MB 8 0,011 0,018 3,438 374,09 0,30 1,295 0,014 373,74 

MB 9 0,013 0,021 0,735 378,83 0,00 0,238 0,009 376,59 
 

Výstupy výpočtu dokládají následující obrázky. 
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Základní zatěžovací stav před zakládáním konečné etáže výsypky: 

 

Obr. 73 – Výchozí stav modelu 

Na Obr. 73 jsou vidět jednotlivé části modelu: 

2 Původní (částečně konsolidované) těleso výsypky 

3 Podloží – jíly, jílovce 

4 Naplaveniny – štěrky 

 

 

Obr. 74 – Rozložení normálového napětí před zatížením 
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Obr. 75 – Rozložení relativního smykového napětí před zatížením 

Obr. 74 a Obr. 75 znázorňují rozložení normálového a smykového napětí v klidovém 

stavu před zahájením dalšího zakládání. 

 

Stav po založení výsypkou: 

Do modelu byly přidány plochy s označením „1“, představující novou část výsypky. 

Obr. 76 ukazuje přepokládané pohyby po zatížení. 

 

Obr. 76 – Vektory pohybů v rovině řezu 
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Obr. 77 – Znázornění velikostí teoretických pohybů 

 

 

Obr. 78 – Znázornění vodorovných posunů 

 

Z obrázků odečteme hodnoty dle barevné stupnice nebo izolinií a porovnáme 

s měřenými hodnotami pro vodorovný i svislý směr u bodů přiléhajících profilu (Tab. 12).  

Tab. 12 – Porovnání měřených a vypočtených pohybů 

Bod 
Posun 

[m] 
Posun (MKP) 

[m] 
ΔZ 
[m] 

ΔZ (MKP) 
[m] 

Poznámka 

MB 1 2,22 2,50 0,28 0,30 U paty výsypky 

MB 4 6,29 

3,20 

0,45 

–0,20 Na ploše 2 MB 8 3,44 0,30 

MB 21 4,47 0,27 
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Obr. 79 – Velikosti vodorovných posunů – izolinie 

 

 

Obr. 80 – Velikosti vodorovných posunů – barevná škála 
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Obr. 81 – Znázornění svislých pohybů 

 

 

Obr. 82 – Velikosti svislých pohybů – barevná škála 
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Na Obr. 83 a Obr. 84 můžeme vidět rozdíly v rozložení napětí oproti stavu před 

zatížením (Obr. 74 a Obr. 75). 

 

Obr. 83 – Průběh efektivních normálových napětí po zatížení 

 

 

Obr. 84 – Průběh relativních smykových napětí po zatížení 
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Pevnostní a deformační parametry prostředí zjištěné zpětným výpočtem MKP: 

Vrstvy modelu: 

1 Výsypka nově založená 

2 Výsypka konsolidovaná 

3 Jíly, jílovce 

4 Štěrkopísek 

Tab. 13 – Parametry zjištěné výpočtem 

Vrstva 1 2 3 4 

úhel vnitřního tření φ [°] 14 14 18 28 

soudržnost C  [kPa] 10 10 70 5 

objemová hmotnost γ  [kN m-3] 17,5 18,5 19,5 20,5 

poissonovo číslo   0,42 0,45 0,40 0,30 

Edef   [MPa] 4 6 10 40 
 

 

Pro srovnání uvádím dle [3] tabulku známých parametrů použitých pro předběžný výpočet. 

 

Tab. 14 – Parametry použité pro posouzení stability před zakládáním 

Vrstva 1 2 3 4 

úhel vnitřního tření φef [°] 15 14 21 6 

soudržnost Cef  [kPa] 6 5 8 2 

objemová hmotnost γ  [kN m-3] 18,0 18,5 20,3 18,5 
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7.3.3 Srovnání generálních obrysů svahů 

Generální obrys svahu výsypky je definován dle § 45 vyhlášky [11], jako „spojnice 

paty nejspodnějšího výsypkového stupně a horních hran všech dalších výsypkových stupňů 

(etáží) v posuzovaném profilu.“ Musí být určen s ohledem na nejnepříznivější stabilitní 

podmínky a další technicko-provozní hlediska. 

Pro definování křivky spojující předepsané body profilu se používá empiricky 

ověřený vztah: 

nvkd    (7-9) 

 kde d je vzdálenost půdorysného průmětu hran od paty svahu, 

  v výška hrany nad rovinou procházející patou svahu, 

  k, n konstanty určené pro konkrétní svah. 

 

Pro určení konstant k a n využijeme regresní analýzu profilů tělesa výsypky. Protože 

funkční vztah neumožňuje lineární regresi, upravíme jej linearizací do použitelného tvaru. 

Platí: 

vnkd logloglog    (7-10) 

Po aplikaci metody nejmenších čtverců obdržíme dle [8] soustavu lineárních rovnic: 

)log(loglogloglog

logloglog

2 
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 (7-11) 

Pro snadnější výpočet na počítači převedeme soustavu do maticového tvaru: 

bAx    (7-12) 
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Řešení pak získáme dle obecného vzorce [26]: 

  bAAAx
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   (7-13) 
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Pro posouzení „kvality“ výsledné funkce spočteme dle [25] index korelace, což je 

obdoba koeficientu korelace, ale pro nelineární závislost. 














N

i

i

N

i

i

d

d
vd

dd

dd

s

s
I

1

2

1

2

2

2

)(

)(

  (7-14) 

 

Ukázka řešení jednoho profilu: 

Jako vzor výpočtu uvádím profil P5, protože jako jeden ze dvou stabilních profilů je 

příznivěji situován než nejstabilnější profil P6. Profil P6 je veden okrajem výsypky, kde 

jednotlivé výsypkové stupně nejsou jednoznačně rozeznatelné. 

 

Obr. 85 – Profil P5 s vykresleným generálním obrysem svahu 

Z profilu byly odsunuty vzdálenosti od paty d a výšky v nad rovinou paty (Tab. 15). 

Tab. 15 – Určení prvků soustavy rovnic 

d v 
 

log d log v log2 v log d * log v 

0,01 0,01 
 

-2 -2 4 4 

51,30 14,51 
 

1,7101174 1,161667 1,349471 1,98658761 

139,94 24,60 
 

2,1459419 1,390935 1,934700 2,98486588 

181,36 30,74 
 

2,2585415 1,487704 2,213263 3,36004093 

306,19 46,61 
 

2,4859910 1,668479 2,783823 4,14782404 

451,95 55,70 
 

2,6550904 1,745855 3,048010 4,63540335 

  

S 9,2556821 5,454641 15,32927 21,1147218 
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Aby bylo možné určit logaritmy, byly hodnoty počátečního bodu nastaveny na 1 cm, 

což v poměrech na výsypce je prakticky totéž co nula. 

Naplněním matic dle vztahu 7-12 dostaneme: 











32927,15454641,5

454641,56
A  










1147218,21

255682,9
b  a ze vztahu 7-13 získáme: 

2247,1

6870,210

224668,1

42926,0 42926,0















n

k
x  

Hledaná rovnice náhradní funkce je tedy: 

225,1687,2' vd 
 

Spočteme vzdálenosti d‘ podle získané funkce a vypočteme opravy od průměru pro 

stanovení rozptylů, které vstupují do určení indexu korelace (Tab. 16), a dosadíme do 7-14. 

Tab. 16 – Výpočet čtverců oprav pro stanovení indexu korelace 

d v 
 

d‘ d-d‘ d-avg(d) ^2 d‘-avg(d) ^2 

0,01 0,01 
 

0,01 0,00 -188,45 35512,7743 -188,45 35512,94 

51,30 14,51 
 

71,11 -19,81 -137,16 18812,4084 -117,35 13771,17 

139,94 24,60 
 

135,74 4,20 -48,52 2354,02867 -52,72 2779,696 

181,36 30,74 
 

178,32 3,04 -7,10 50,3863361 -10,14 102,7605 

306,19 46,61 
 

296,89 9,30 117,73 13860,7453 108,43 11757,01 

451,95 55,70 
 

369,28 82,67 263,49 69427,8584 180,82 32695,56 

188,46 
 

S 

  
0 140018,2015 -79,41 96619,1370 

8307,0
2015,140018

1370,96619
vdI  

 

Obr. 86 – Srovnání daných bodů a regresní křivky 
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Uvedeným postupem byly spočteny profily P6, P5, Jímka (před sesuvem i po sanaci) 

a navíc ještě doplňkový profil „Sesuv“ vedený ve směru sesuvu (Obr. 87, Obr. 27). 

 

Obr. 87 – Linie doplňkového profilu Sesuv 

Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tab. 17 – Výsledky regrese a korelace na profilech 

Profil P6 P5 Jímka_před Jímka_po Sesuv 

k 2,46 2,69 2,67 2,39 2,54 

n 1,23 1,22 1,22 1,22 1,21 

Ivd 0,81 0,83 0,78 0,69 0,80 

 

Z Tab. 17 je vidět, že není výrazných rozdílů mezi koeficienty vypočtenými 

z jednotlivých profilů. Váženým průměrem stabilních profilů získáme koeficienty 

k = 2,58; n = 1,22. Výpočtem d pro výšku horní hrany přísypu v profilu Jímka (před 

sesuvem) dostaneme hodnotu o 5,3 m nižší, než vychází dle rovnice stanovené pro profil 

Jímka, tzn. že profil má ještě „rezervu“. Při aplikaci na profil v linii sesuvu vychází délka 

o 2,3 m vyšší, což při indexu korelace 0,80 nepovažuji za přesvědčivě významnou 

hodnotu. Také skutečný průběh spojnice hran v porovnání s regresní funkcí na Obr. 88 a 

Obr. 89 vypadá méně příznivě pro profil Jímka, přesto k sesuvu došlo v jiném směru. 

Vzhledem k těmto zjištěním si dovolím tvrdit, že nelze jednoznačně říci, zda 

geometrie svahu byla či nebyla tím, co mělo nepříznivý vliv na sesuv. 
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Obr. 88 – Srovnání se skutečným průběhem v profilu Jímka 

Křivka „d“ je skutečný generální obrys svahu, „d(reg)“ pak průběh regresní funkce. 

 

 

Obr. 89 – Srovnání se skutečným průběhem v linii sesuvu 
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8 Závěr 

Tato práce měla za cíl provést analýzu dat získaných měřickým a geotechnickým 

monitoringem na části výsypky Pokrok Dolu Bílina a ověřit, zda by bylo možné za 

určitých předpokladů vystačit si jen s využitím geodetických metod. Za tímto účelem byl 

vytvořen počítačový program, který zpracuje a uchová výsledky jednotlivých měření a 

umožní jejich grafické zobrazení a vzájemné porovnání s minimalizací tzv. ruční práce 

s výsledky měření. Bohužel nutno přiznat, že výsledky nejsou natolik přesvědčivé, jak se 

očekávalo. S čistým svědomím nelze říci, že pouze povrchová měření by byla dostatečná 

pro signalizaci nestabilních stavů zeminových svahů. 

Také otázka tvaru svahu ve zkoumaných profilech nenašla jednoznačnou odpověď. 

Žádný z profilů se výrazně neodlišuje od ostatních, takže z geometrického hlediska nejde 

poukázat na skutečnost, která by stabilitu ohrozila. Všechny profily měly být dle výpočtů 

stabilní, ale nebyly. Další (hlubší) zkoumání důvodů je dle mého názoru nad rámec 

možností a úkolů důlního měřiče. 

Porovnány byly také skutečně naměřené hodnoty posunů s teoretickými hodnotami 

získanými použitím MKP. Shoda byla jen částečná, a to spíše v poloze než ve výšce, což 

by mohlo být způsobeno nehomogenitou výsypkového materiálu, kterou model může jen 

těžko zohlednit. 

Na závěr přikládám Obr. 90 – pohled na plochu 2 před a po přísypu. Pro představu, šířka 

svahu zobrazená v panoramatu je přes 700 m a viditelný rozdíl (krom počasí) představuje 

přibližně 820 000 m
3
. 

 

Obr. 90 – Panoramatický pohled na plochu č. 2 před a po přísypu 
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