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Anotace 

 Diplomová práce byla vyhotovena z důvodu měření poklesů v oblasti 0. kry 

Dolu ČSM a následné tvorby poklesové kotliny v linii. Diplomová práce se skládá 

z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány metody měření, vliv 

poddolování na nadloží a rozbory přesnosti. V praktické části je porovnán modelový 

výpočet se skutečnými poklesy zjišťovanými měřením v terénu. Výsledky jsou jak 

v číselné tak grafické podobě. Pro měření byl použit digitální nivelační přístroj Leica 

DNA 03. 

Klíčová slova 

 poklesy, SUBSCH, nivelace, vliv poddolování, rozbory přesnosti 

Abstract 

 This diploma thesis deals with the measurements of the sinking of the 0th plate 

of the ČSM mine and the resulting formation of a subsidence in line. The diploma 

thesis contains a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the 

measuring methods, the impact of the undermining on the surface, and analyses of 

accuracy. The practical part puts in comparison the figures resulting from the model 

calculation and the real values of the sinkage as measured in terrain. The results 

are presented numerically as well as graphically. The measurements were executed 

with the Leica DNA03 digital levels. 
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Seznam zkratek 

ČSM – Československý svaz mládeže 

VŠB–TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

OKD – Ostravsko–karvinské doly 

km – kilometr 

CCD – zařízení s vázanými náboji (z anglického: charge–coupled device) 

mm – milimetr 

m – metr 

ČSNS – Česká státní nivelační sít 

C – Celsius 
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1. ÚVOD 

 Při dobývání ložisek dochází k vytváření prázdných prostorů. Čím je vyrubaná 

plocha větší, tím větší množství nadložních vrstev se vlivem těchto volných prostor 

propadá, což má vliv i na samotný povrch, kde můžeme zaznamenat změny 

v podobě vytvoření poklesové kotliny. 

 Tyto poklesy lze, vzhledem k dlouhodobému zkoumání, předvídat. Správnými 

postupy a vedení důlních prací lze předcházet škodám způsobených těmito svislými 

posuny. 

 Cílem mé diplomové práce je zjišťování poklesů v oblasti 0. kry Důlního 

závodu 2 vlivem dobývání ve 39. sloji a následná tvorba poklesové kotliny v linii. 

Konkrétně se jedná o poruby: 391000, 391002, 391004, 391006 a 391008. V době 

zadání mé diplomové práce se Důlní závod 2 jmenoval Důl ČSM, ale k 1. 1. 2015 

došlo k jeho přejmenování na již zmiňovaný Důlní závod 2, proto se v mé diplomové 

práci dále nebude pojmenování Důl ČSM objevovat. Byly realizovány dvě měření 

na pozorovací stanici Bludovický přivaděč, první: 12. 12. 2013 a druhé: 1. 3. 2015 

a také byly použity měření, které průběžně provádějí měřiči ze společnosti OKD. 

Všechny tyto měření budou následně zpracovány a výsledky budou porovnány 

s modelovým výpočtem v programu SUBSCH. Výsledky budou zpracovány jak 

do číselné, tak do grafické podoby. 
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2. LOKALITA 

 Lokalita, ve které bylo prováděno měření, se nachází 1,5 km severo–

severovýchodně od severní věže Důlního závodu 2. Na obrázku je vyznačeno, kudy 

pozorovací stanice vede. V důlním závodě 2 dochází především k těžbě černého 

uhlí. Všechny doly OKD jsou hlubinné, což znamená, že se uhlí těží prostřednictvím 

šachet a systému chodeb. V naprosté většině případů se těží mechanizovanými 

postupy za použití kombajnů. 

 

Obrázek č. 1 – Letecký snímek zaměřované oblasti v blízkosti Dúlního závodu 2 

 REKOGNOSKACE 

 Před samotným měřením byla provedena rekognoskace terénu, které se 

účastnili zástupci společnosti OKD a se kterými jsem celou oblast prošel. Vycházet 

budeme z bodu Olše 1, jehož výška je pravidelně připojována z nepoddolovaného 

území. Koncový bod je bod č. 1018 Bludovického přivaděče. 
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 POZOROVACÍ STANICE 

 Jedná se asi o 1,7 km dlouhý úsek podél Bludovického přivaděče od výchozího 

výškového bodu Olše 1, který leží na levém břehu řeky Olše v místě, kde tuto řeku 

protíná již zmiňovaný Bludovický přivaděč, až po poslední bod pozorovací stanice 

číslo 1018. Vzhledem k tomu, že bod Olše 1 je také ještě ovlivněn těžbou, je nutné 

pravidelně jeho výšku přivádět, pomocí připojovacího měření z území, které těžbou 

ovlivněno není. Zaměřovaná pozorovací stanice Bludovický přivaděč tedy začíná u 

řeky Olše. Nejprve stoupá a protíná silnici I. třídy číslo 67, která je hlavním tahem 

mezi městy Karviná a Český Těšín, načež ihned po protnutí cesty klesá zpět do 

nižší výšky.  Táhne se kolem budovy vodárny a dále po místy štěrkové a místy 

hlíněné cestě přes potok, který vtéká do nedalekého Darkovského jezera až ke 

koncovému bodu číslo 1018. 

 

Obrázek č. 2 – Vyznačená zaměřovaná pozorovací stanice – Bludovický přivaděč 

 ZMĚNA PRŮBEHU BLUDOVICKÉHO 

PŘIVADĚČE 

 Když jsme 1. 3. 2015 prováděli 2. vlastní měření, zjistili jsme, že část trasy je 

od původní trasy o několik metrů posunutá. Proto se v grafu měřených poklesů 

budou nacházet mezery z důvodu chybějících dat. 
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3. PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

 Bylo potřeba vhodně zvolit přístroje, tak abych dokázal patřičně zaměřit 

požadované parametry a abych dodržel požadované přesnosti. 

DIGITÁLNÍ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ LEICA DNA03 

(viz Obrázek č. 3) 

 Pro měření převýšení mezi jednotlivými body pozorovací stanice – Bludovický 

přivaděč bylo použito digitálního nivelačního přístroje Leica DNA03. Toto měření 

bylo prováděno klasicky, použitím metody: pořadová geometrická nivelace ze 

středu. Tato metoda je charakteristická tím, že se výšky neměří přímo, ale určují se 

nepřímo z měřených převýšení mezi jednotlivými body. Spolu s digitálními 

nivelačními přístroji se nepoužívá klasických nivelačních latí, kde měřič na lati čte 

hodnoty, ale používají se kódové latě s čárkovým kódem, který je po zacílení 

přístroje a stisku tlačítka pro měření automaticky přečten CCD kamerou a následně 

je uložen do paměti přístroje a převeden na klasická data. Pomocí této CCD kamery 

je možné i nepřímo zjišťovat vzdálenost. Přístroj po přečtení kódu CCD kamerou 

dokáže automaticky vzdálenost vypočítat. 

Technické parametry 

Zvětšení – 24 x 

Přesnost měření – invarová lať – 0,3 mm / km 

Přesnost měření – klasická lať – 1,0 mm / km 

Nejkratší zaostřitelná vzdálenost – 0,6 m 

Šířka zorného pole ve 100 m – 3,5 m 

Pracovní rozsah kompenzátoru ± 10' 

Přesnost nastavení kompenzátoru – 0,3" 



Bc. Lukáš RIPKA: Měření poklesů v oblasti 0. kry Dolu ČSM 

2015   5 

  

Obrázek č. 3 – Digitální nivelační přístroj Leica DNA03 

STATIV 

 Teleskopický stativ, s upínacím šroubem, který slouží k přišroubování stroje 

ke stativu. 

KÓDOVÁ LAŤ 

 Invarová kódová lať je při mém měření vhodná z důvodu měření nivelace s 

vyšší přesnosti. Na lati se nachází krabicová libela, pomocí které se lať ustaví do 

svislé polohy. 

NIVELAČNÍ PODLOŽKY 

 Těžká litinová podložka, která má z jedné strany tři hroty, kterými se staví na 

zem a z druhé strany má jeden nebo dva výstupky, na které se staví nivelační lať. 

 Slouží ke krátkodobé stabilizaci přestavového bodu. 
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4. POUŽITÉ METODY 

 GEOMETRICKÁ NIVELACE ZE STŘEDU 

 Nivelace je geodetická metoda, při níž se určují výšky. ČSNS pro výškové 

bodové pole se dělí na základní (dnes už 23 základních nivelačních bodů I. – III. 

řádu) a podrobné (IV. řádu a plošné nivelační sítě). 

PRINCIP GEOMETRICKÉ NIVELACE ZE STŘEDU 

 

Obrázek č. 4 – Princip geometrické nivelace ze středu 

vA … výška bodu A 

vB … výška bodu B 

 vB = vH - P (1) 
vH … výška horizontu přístroje 

 vH = vA + Z (2) 
Z … záměra zpět 

P … záměra vpřed 

vAB… převýšení (relativní svislá vzdálenost mezi dvěma skutečnými horizonty bodů) 

 vAB = Z – P (3) 
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 Úkolem je určit výškový rozdíl mezi body A a B. Doprostřed mezi body A a B 

postavíme stativ s nivelačním přístrojem a přístroj urovnáme do vodorovné polohy 

pomocí stavěcích šroubů. Na bod A postavíme nivelační lať, zacílíme na ni 

dalekohledem a na lati přečteme hodnotu Z – záměra zpět. Přeneseme lať na bod 

B a postupujeme stejným způsobem. Postavíme lať, opět zacílíme dalekohledem a 

přečteme úsek na lati P – záměra vpřed. 

4.1.1CHYBY PŘI NIVELACI 

 Existují dva hlavní druhy chyb. Jsou to chyby hrubé a nevyhnutelné. Hrubé 

chyby nám výrazným negativním způsobem ovlivní měření, kdežto u chyb 

nevyhnutelných je jejich velikost podstatně nižší. 

Hrubé chyby 

 Vznikají nepozorností měřiče (hlavně únavou zraku). Zapomíná se urovnat 

libela, porušení horizontace přístroje, zaměnění výstupků na podložce, přeslechnutí 

zapisovatele, zaměnění nitkového kříže za jiné vodorovné vlákno při čtení.  

 Výsledkem bývá větší hodnota než mezní odchylka. Zamezí se jim jen 

pečlivostí měřiče. Tyto chyby se vždy musí z měření vyloučit. 

Nevyhnutelné chyby 

 Chybám nevyhnutelným se, jak už je z názvu patrno, vyhnout nedokážeme, 

ale můžeme je, volbou vhodné metody, nebo dodržením správných postupů, snížit 

na minimum. Nevyhnutelné chyby se dále dělí na systematické a nahodilé. 

  



Bc. Lukáš RIPKA: Měření poklesů v oblasti 0. kry Dolu ČSM 

2015   8 

 Systematické chyby 

 Mají stejné znaménko a malou hodnotu. Vyloučí se přímo, metodou měření, 

nebo početně. 

• Chyby ze sklonu záměrné přímky (z nerovnoběžnosti záměrné přímky a 

osy nivelační libely). Vyloučit ji můžeme důslednou nivelací ze středu, což 

znamená, že stroj stavíme doprostřed nivelační soustavy. Plně se projeví 

u bočných záměr. 

• Chyby z rozdílu zdánlivého a skutečného horizontu. 

• Z nesvislé polohy latě. Vyloučíme libelou nebo kýváním s latí. 

• Z nesprávné délky latě. Provádí se komparace, kterou provede odborná 

firma. 

• Ze změny výšky latě a přístroje (například propad podložky na špatném 

terénu). 

• Chyba z refrakce – vzniká ze zakřivení záměrné přímky. 

• Chyba z nesvislé polohy latě. 

 Nahodilé chyby 

• chyby v urovnání nivelační libely 

• chyba ze špatného odhadu milimetrů na lati 
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 MĚŘENÍ DÉLEK 

 Délky se už dnes v naprosté většině případů neměří přímo, ale používají se 

metody nepřímého měření. K tomuto účelu se dnes používá takzvaných 

elektronických dálkoměrů. Měření s nimi je velice rychlé a přesné. Z rychlosti šíření 

vlny a z doby, kterou urazí vlna při cestě od stroje k cíli a zpět dokážeme pomocí 

vzorce (4) vypočítat vzdálenost. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně krátký 

časový úsek, počítají se fáze a doměrek 

 2s = v * t (4) 

v … rychlost šíření vlny 

t … doba, kterou vlna urazí od stroje k cíli a zpět 

s … vzdálenost 
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5. POZOROVACÍ STANICE 

 Pozorovací stanice se zřizují z důvodu sledování vlivů poddolování na nadloží. 

Probíhá periodické pozorování poklesů jednotlivých bodů, díky kterému po 

vyhodnocení dat dostaneme informace o poklesech povrchových bodů. [4] 

 TVARY POZOROVACÍCH STANIC 

 Tvar pozorovací stanice závisí na velikosti poklesové kotliny. Pokud ložisko 

není hodně hluboké a rozsahem je malé, volí se pozorovací stanice tak, aby na její 

krajní body nepůsobil vliv poddolování. Existují dva druhy pozorovacích stanic. 

Stanice liniové (ve tvaru měřické přímky, několika profilů, osového kříže, lomených 

přímek, nebo trojúhelníkových řetězců) a stanice plošné (ve tvaru čtvercové nebo 

trojúhelníkové sítě, případně jako síť roztroušených bodů). [4] 

LINIOVÉ POZOROVACÍ STANICE 

 Liniové pozorovací stanice se zřizují zpravidla tak, aby byl zachycen střed 

poklesové kotliny a její okraje. Nevýhodou je ovšem fakt, že naměřené hodnoty 

deformací jako je naklonění, křivost, nebo vodorovné přetvoření, platí ve směru linie 

a nemusí být vždy hodnotami maximálními. [4] 

 

Obrázek č. 5 – Liniová pozorovací stanice 
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PLOŠNÉ POZOROVACÍ STANICE 

 Vytvořením plošné pozorovací stanice lze hodnoty deformací a jejích směr 

zachytit daleko spolehlivěji, než v případě liniových pozorovacích stanic. Jejich 

nevýhodou je příliš velký rozsah a vyšší finanční a pracnost, než v předchozím 

případě. [4] 

 

Obrázek č. 6 – Plošná pozorovací stanice 
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6. VLIV PODDOLOVÁNÍ NA NADLOŽÍ 

 Při dobývání dostatečně velkých podzemních prostor, dochází po určité době 

ke změnám na povrchu v podobě poklesů krajiny. Takovéto změny obecně 

nazýváme poklesovou kotlinou. Velikost, tvar a rozměr této poklesové kotliny závisí 

na mnoha faktorech. [5] 

 MEZNÝ ÚHEL VLIVU 

 Mezný úhel vlivu je svislý úhel, který svírá vodorovná rovina vedená hranou 

vyrubaného prostoru se spojnicí hrany vyrubaného prostoru a bodem na povrchu, 

kde ještě alespoň minimálním způsobem působí deformace na krajinu nebo objekty. 

 Je to hlavní činitel působící v problematice vlivu poddolování na nadloží, který 

využíváme spíše při teoretických výpočtech poklesů a úvahách o tvaru a rozměrech 

zkoumaného území. V České republice není hodnota minimálního poklesu 

ukotvena v žádném právním předpisu, proto se často jako hodnota minimálního 

poklesu udává 10 mm. [5] 

 

Obrázek č. 7 – Mezný úhel vlivu 
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 Mezný úhel vlivu je veličina, jejíž velikost závisí především na činitelích jako: 

o geologické vlastnosti hornin 

o úklon ložiska 

o hloubka dobývání 

o způsob dobývání 

o tektonické poměry 

o hydrologické poměry 

 V ostravsko–karvinském revíru byl na základě dlouhodobého pozorování 

stanoven mezný úhel vlivu: 

• pro karbonské vrstvy µ = 65° 

• pro terciérní pokryv µ = 55° 

 Jestliže dobývaný prostor leží v pohoří, které je složeno z karbonských i 

pokryvových vrstev musíme vypočítat průměrný mezný úhel vlivu μp  ze vztahu: 

 μp =  (5) 
… mezný úhel vlivu v pokryvných horninách 

… mezný úhel vlivu v produktivních horninách 

… mocnost pokryvu 

… mocnost produktivních hornin 
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 PLNÁ ÚČINNÁ PLOCHA 

 Po vyrubání určité plochy porubu dochází vlivem poklesů horninového masivu 

k projevům, které jsou patrné i na zemském povrchu. Jakmile vyrubaná plocha 

dosáhne určité velikosti, dojde na povrchu k maximálním poklesům, které se se 

zvětšující vyrubanou plochou dále nezvětšují. Takovéto vyrubané ploše, která 

způsobuje na povrchu maximální poklesy, říkáme plná účinná plocha. Oblast plné 

účinné plochy je vždy větší, než plocha, kde jsou poklesy maximální. Plná účinná 

plocha má pro každý jednotlivý maximální pokles kruhový tvar. [5] 

 

Obrázek č. 8 – Tvar plné účinné plochy pro vodorovná ložiska 

 

 Poloměr plné účinné plochy r  se vypočítá pomocí vzorce: 

 r = H * cotg μ (6) 

 MOCNOST LOŽISKA 

 Platí přímá úměra mezi mocností ložiska a pohybem v nadloží po vyrubání. 

Čím větší je vydobytá mocnost, tím větší je pokles. U vodorovných a plochých 

ložisek platí, že mocnost je nejkratší vzdálenost mezi stropem a počvou. [5] 
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 HLOUBKA ULOŽENÍ LOŽISKA 

 S rostoucí hloubkou roste i rozloha poklesové kotliny. V důsledku toho, se ale 

veškeré hodnoty naklonění, křivosti i vodorovných deformací zmenšují. Při dosažení 

určité hloubky dobývání už vyrubaný prostor prakticky nemá vliv na objekty a 

zařízení na povrchu. Takovouto hloubku nazýváme bezpečnou (neškodnou) 

hloubkou. [5] 

 VELIKOST A SMĚR POHYBU 

 Jedná se o velice složitý pohyb. Poklesy nejsou ve všech místech poklesové 

kotliny stejné. Body ovlivněné poklesem směřují do těžiště pohybu. Dle původních 

úvah se předpokládalo, že se toto těžiště nachází v úrovni dobývané sloje. Díky 

pozdějším výsledkům měření se však zjistilo, že se nachází v nadloží nad středem 

porubu. Výšku nelze přesně prokázat, na základě měření se však předpokládá, že 

leží ve výšce pod polovinou výšky nadloží. Dle (Obrázku. č. 9) si můžeme všimnout, 

že body 1 a 13 ležící na okraji poklesové kotliny, nejsou ovlivněny, tudíž je pokles 

nulový. Naopak na bodě č. 7 je pokles největší. Zajímavostí je to, že body č. 4 a 10, 

ležící nad hranou porubu jsou ovlivněny poklesem, který se rovná polovině 

maximálního poklesu. [5] 

 

Obrázek č. 9 – Velikost a směr pohybu povrchových bodů 
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 ÚKLON LOŽISKA 

 Úklon ložiska má vliv jak na velikost pohybu na povrchu, tak na jeho směr. Nad 

hlubší částí dobývaného prostoru budou pohyby i deformace menší, než nad plytší 

částí.[5] 

• Vodorovné ..... 0° 

• Ploché ........... 0 – 22° 

• Ukloněné ....... 22 – 45° 

• Polostrmé ...... 45 – 70° 

• Strmé ............. 70 – 85° 

• Svislé ............. 85 – 90° 

 

Obrázek č. 10 – Tvar plné účinné plochy pro ukloněná ložiska 

 POKLESOVÁ KOTLINA 

 Díky dobývání určité plochy dojde k poklesům nadloží, čímž vznikne poklesová 

kotlina. V případě, že nebude vyrubán celý obsah plné účinné plochy, nebudou ani 

poklesy maximální, tím pádem nebude docházet k tvorbě dna. V opačném případě, 

kdy bude vyrubaná plocha větší než plná účinná plocha, dojde k maximálním 

poklesům většího množství bodů, čímž ke tvorbě dna poklesové kotliny dojde. [5] 
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 PŘÍKLADY VZHLEDU POKLESOVÉ KOTLINY 

• rovná–li se vyrubaná plocha plné účinné 

 

Obrázek č. 11 – Příklady vzhledu poklesové kotliny – vyrubaná plocha se rovná plné učinné 

• je–li vyrubaná plocha menší než plná účinná 

 

Obrázek č. 12 – Příklady vzhledu poklesové kotliny – vyrubaná plocha je menší než plná účinná 

• je–li vyrubaná plocha, větší než plná účinná 

 

Obrázek č. 13 – Příklady vzhledu poklesové kotliny – vyrubaná plocha je větší než plná účinná 
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7. INFORMACE O PORUBECH 

Poruby se nachází ve 39. sloji 0. kry Důlního závodu 2 v hloubce od - 730 m do 

- 860 m s dobývanou mocností od 2,0 do 3,2 m. Bylo dobýváno v období od 1. 3. 

2012 do 31. 7. 2014. metodou směrného stěnování na řízený zával.  

Porub 390006 

Dobývaná mocnost: ± 2,6 m 

Šířka porubu: 140 m 

Délka porubu: 320m 

Průměrná hloubka: -760 m 

Počátek dobývání: 1. 3. 2012 

Porub 390000 

Dobývaná mocnost: ± 2,9 m 

Šířka porubu: 140 m 

Délka porubu: 180m 

Průměrná hloubka: -750 m 

Počátek dobývání: 1. 6. 2012 

Porub 390002 

Dobývaná mocnost: ± 2,4 m 

Šířka porubu: 70 – 160 m 

Délka porubu: 550 m 

Průměrná hloubka: -800 m 

Počátek dobývání: 1. 1. 2013 
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Porub 390008 

Dobývaná mocnost: ± 2,8 m 

Šířka porubu: 160 m 

Délka porubu: 100m 

Průměrná hloubka: -800 m 

Počátek dobývání: 1. 8. 2013 

Porub 390004 

Dobývaná mocnost: ± 2,3 m 

Šířka porubu: 160 m 

Délka porubu: 260 m 

Průměrná hloubka: -840 m 

Počátek dobývání: 1. 2. 2014 

  



Bc. Lukáš RIPKA: Měření poklesů v oblasti 0. kry Dolu ČSM 

2015   20 

8. ROZBORY PŘESNOSTI A VYROVNÁNÍ 

 ROZBORY PŘESNOSTI 

Empirická střední kilometrová chyba jednoho měření 

 Charakterizuje nivelační pořad a vypočítá se podle vzorce: 

 m  (7) 
n … počet oddílů 

d … rozdíl mezi převýšením tam a zpět v jednotlivých oddílech 

s … délka oddílu 

Mezní empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

libovolné měřické dvojice 

 Řídíme se vyhláškou č. 31/1995 Sb. 

 m = 1,00 + ,
√  (8) 

nr … počet oddílů 

Mezní odchylka dvou měření 

 Δh = 5√L  (9) 
L … délka nivelačního pořadu 
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Přesnost určení poklesu 

 Spočítá se pomocí empirické střední kilometrové chyby aritmetického průměru 

libovolné měřické dvojice pomocí následujícího vzorce: 

 m = m + m  (10) 
m0x … empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné měřické dvojice 

 Abychom konkrétní pokles dokázali s určitostí prokázat, používá se takzvaný 

test statistické hypotézy, pomocí kterého zjišťujeme, jestli se skutečně jedná o 

pokles, nebo pouze o důsledek nepřesnosti měření. K tomuto zjišťování používáme 

konfidenční interval. 

• s < ms … pokles nemůžeme prokázat 

• ms < s < 2ms … pokles je podezřelý 

• s > 2ms … pokles můžeme s 95% pravděpodobností prokázat 

 VYROVNÁNÍ MĚŘENÍ PŘÍMÝCH NESTEJNÉ 

PŘESNOSTI 

Kontrolní výpočet vyrovnaného výškového rozdílu 

 Δh′ =  (11) 

Kontrola 

 d = l’ - l’’  (12) 
 dd = (d+1)2]-2[d]-n (13) 
 [pdd]=[ ] (14) 
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Výpočet empirické střední kilometrové chyby jednoho měření 

 m = ±  (15) 

Výpočet empirické střední kilometrové chyby aritmetického 

průměru libovolné měřické dvojice 

 m = ±  (16) 

Výpočet empirické střední kilometrové chyby vyrovnaného 

výškového rozdílu celého nivelačního pořadu 

 mΔ = m √s (17) 

Převýšení ± střední chyba vyrovnaného výškového rozdílu 

nivelačního pořadu 

 Δh′ ± Δ  (18) 
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9. METODY VÝPOČTŮ POHYBŮ BODŮ 

 TEORETICKÝ VÝPOČET 

 Teoretický výpočet byl prováděn ve výpočetním programu SUBSCH, jehož 

autorem je prof. Ing. Jan SCHENK, CSc. Na základě známých parametrů, nám tento 

software, dokáže vypočítat teoretické poklesy. 

K následným výpočtům bylo potřeba vypočítat průměrný mezný úhel vlivu. Výpočet 

se provádí pomocí vzorce: 

 μp =  = 59,3° (19) 

 

Obrázek č. 14 – Úvodní okno výpočetního programu SUBSCH 

 Základní vzorec pro výpočet poklesů je 

 s = M*a*e*z (20) 
s … pokles bodu 

M … vydobytá mocnost 

a … součinitel použité metody dobývání 

e … součinitel účinnosti 

z … časový součinitel 
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9.1.1PŘÍPRAVA 

 Nejprve si vytvoříme tři textové soubory, které obsahují veškeré parametry 

nutné k výpočtu poklesů. 

Textový soubor č. 1 

 Textový soubor číslo 1 obsahuje parametry pohoří. Tento soubor má 5 řádků. 

Na prvním řádku je název oblasti, na druhém název sloje, třetí řádek obsahuje počet 

parametrů. Čtvrtý, nejdůležitější řádek tohoto souboru obsahuje 5 parametrů. Vnější 

mezný úhel vlivu, vnitřní mezný úhel vlivu, posun vnitřní hrany porubu, doba dílčího 

poklesu a nakonec doba, za kterou se pokles projeví na povrchu. V posledním 

pátém řádku, se už nachází pouze jediný parametr a to koeficient přepočtu posunu. 

 

Obrázek č. 15 – Textový soubor s informacemi o pohoří 
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Textový soubor č. 2 

 Textový soubor číslo 2 obsahuje informace o porubech. Tento soubor už má 

podstatně více řádků. Počet řádků závisí hlavně na počtu porubů. Ke každému 

jednotlivému porubu je potřeba napsat všechny parametry v tomto pořadí. Na 

prvním řádku je číslo porubu, na druhém řádku je popsán začátek a konec těžby, 

mocnost vyrubaného prostoru, koeficient dobývání, směr spádnice, úklon spádnice, 

odklon kužele, typ pohoří a nakonec počet vrcholů porubu. Následující řádky už 

obsahují Y a X souřadnici všech lomových bodů porubu, výšku porubu a typ 

posunutí hrany. Výšku píšeme pouze u prvního bodu. V neposlední řadě je nutné 

zdůraznit, že všechny body je nutné uvádět ve směru hodinových ručiček. Další 

řádek obsahuje opět číslo porubu a všechny ostatní již zmíněné parametry. 

 

Obrázek č. 16 – Textový soubor s informacemi o porubech 
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Textový soubor č. 3 

 Textový soubor číslo 3 obsahuje informace o povrchových bodech, u kterých 

chceme zjistit poklesy. Na každém řádku je uveden název bodu, Y souřadnice, X 

souřadnice a Z souřadnice. 

 

Obrázek č. 17 – Textový soubor s informacemi o bodech pozorovací stanice 
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9.1.2VÝPOČET 

 Výpočet se skládá z několika kroků. Nejprve musíme do programu vložit 3 

zmiňované vstupní soubory. Dále zadáváme data, ke kterým chceme znát 

teoretické poklesy. Je nutné zvolit formu výstupů tohoto programu a nakonec 

přistupujeme k samotnému výpočtu. Výstupní soubor je stejně jako ty vstupní 

v textovém souboru. Pro lepší přehlednost jsem tento výstup zpracoval do tabulky 

(Tabulka č. 1) a následně jsem vytvořil graf teoretických poklesů (Obrázek č. 19). 

 

 

Obrázek č. 18 – Výpočet poklesů v programu SUBSCH 
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Tabulka č. 1 – Teoretické poklesy 

NÁZEV 
BODU 

1. výpočet k 
10/2013 

2. výpočet k 
12.12.2013 

Teoretický 
pokles 2. - 1. 

3. výpočet k 
4/2014 

Teoretický 
pokles 3. - 1. 

4. výpočet k 
10/2014 

Teoretický 
pokles 4. - 1. 

5. výpočet k 
1.3.2015 

Teoretický 
pokles 5. - 1. 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

OLŠE1 233,576 233,576 0,000 233,560 -0,016 233,541 -0,035 233,539 -0,037 
1031 234,102 234,102 0,000 234,082 -0,020 234,058 -0,044 234,056 -0,046 
1030 234,815 234,815 0,000 234,790 -0,025 234,758 -0,057 234,755 -0,060 
1029 235,065 235,065 0,000 235,034 -0,031 234,994 -0,071 234,991 -0,074 
M2 239,379 239,379 0,000 239,342 -0,037 239,293 -0,086 239,289 -0,090 
M1 239,178 239,178 0,000 239,139 -0,039 239,086 -0,092 239,082 -0,096 

1028 234,875 234,875 0,000 234,834 -0,041 234,779 -0,096 234,774 -0,101 
1027 234,680 234,679 -0,001 234,636 -0,044 234,576 -0,104 234,571 -0,109 
1026 234,729 234,728 -0,001 234,681 -0,048 234,613 -0,116 234,607 -0,122 
1025 234,873 234,872 -0,001 234,825 -0,048 234,755 -0,118 234,750 -0,123 
1001 234,881 234,880 -0,001 234,831 -0,050 234,757 -0,124 234,751 -0,130 
1002 234,907 234,906 -0,001 234,852 -0,055 234,770 -0,137 234,763 -0,144 
1003 234,475 234,473 -0,002 234,411 -0,064 234,310 -0,165 234,302 -0,173 
1004 233,765 233,763 -0,002 233,698 -0,067 233,588 -0,177 233,579 -0,186 
1005 232,973 232,970 -0,003 232,912 -0,061 232,808 -0,165 232,799 -0,174 
1006 232,362 232,359 -0,003 232,307 -0,055 232,208 -0,154 232,199 -0,163 
1007 234,095 234,091 -0,004 234,048 -0,047 233,961 -0,134 233,953 -0,142 
1008 234,475 234,470 -0,005 234,432 -0,043 234,353 -0,122 234,346 -0,129 
1009 234,968 234,962 -0,006 234,929 -0,039 234,860 -0,108 234,854 -0,114 
1011 235,261 235,254 -0,007 235,229 -0,032 235,182 -0,079 235,178 -0,083 
1012 235,420 235,412 -0,008 235,392 -0,028 235,360 -0,060 235,357 -0,063 
1013 235,538 235,528 -0,010 235,511 -0,027 235,490 -0,048 235,488 -0,050 
1014 235,603 235,590 -0,013 235,573 -0,030 235,561 -0,042 235,560 -0,043 
1015 235,634 235,619 -0,015 235,601 -0,033 235,594 -0,040 235,593 -0,041 
1016 235,630 235,615 -0,015 235,598 -0,032 235,593 -0,037 235,593 -0,037 
1017 235,640 235,627 -0,013 235,613 -0,027 235,610 -0,030 235,609 -0,031 
1018 235,630 235,621 -0,009 235,610 -0,020 235,608 -0,022 235,608 -0,022 
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Obrázek č. 19 – Graf teoretických poklesů 



Bc. Lukáš RIPKA: Měření poklesů v oblasti 0. kry Dolu ČSM 

2015   30 

 PŘÍMÉ URČOVÁNÍ POKLESŮ 

 Vlastní měření bylo prováděno ve dvou etapách. První měření 12. 12. 2013 a 

druhé 1. 3. 2015. Obě měření probíhaly bez komplikací a byly při nich dodrženy 

veškeré mezní odchylky pro nivelaci IV. řádu. 

 Byla vypočtena střední chyba poklesů mezi prvním a druhým vlastním 

měřením 

 m = m + m = 	1,54	mm (21)	

a dále byl vypočten konfidenční interval, který je dvojnásobkem střední chyby 

poklesů, se kterým se poklesy porovnávají. 

 2m 	3,08	mm (22)	
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9.2.1MĚŘENÍ 12. 12. 2013 

 První měření bylo realizováno 12. 12. 2013. Počasí bylo optimální, polojasno, 

mírný vítr, teplota okolo 5°C. Měření proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Nivelační 

zápisník (viz Příloha č. 1). 

 Byly dodrženy veškeré mezní odchylky pro přesnou nivelaci IV. Řádu. Měření 

bylo vyrovnáno podle teorie vyrovnávacího počtu jako měřické dvojice nestejné 

přesnosti. 

Interpolace výchozí výšky 

 Vzhledem k tomu, že i výchozí bod je ovlivněn dobýváním, což zapříčiňuje 

svislé pohyby, je potřeba tuto výšku pravidelně připojovat z nepoddolovaného 

území. Toto připojení provádějí měřiči OKD, pravidelně 2x ročně. Protože mé 

měření nebylo prováděno v době těchto připojovacích měření, bylo potřeba výchozí 

výšku k datu mého měření vyinterpolovat, což se provádí pomocí vzorce (23). [4] 

 V V + ∗ t − t 233,569 m (23) 
Vtj … výška určovaná 

Vti … výška k určitému časovému období 

tj … doba určování výšky 

ti … určité časové období 
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VÝPOČTY 

 Empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné měřické 

dvojice 

 m = ± = 1,05	mm	 (24)	

Mezní empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné 

měřické dvojice 

	 m ( ) 	 	1,00 + ,
√ = 	1,89	mm	 (25)	

Odchylka měření TAM a ZPĚT 

 Δh l + l 5,0	mm (26)	
Mezní odchylka měření TAM a ZPĚT 

	 Δh( ) 	 	5√L 	=	7,1	mm	 (27)	
Tabulka č. 2 – 1. vlastní měření 12. 12. 2013, vyrovnání nivelačního pořadu 

úsek 
TAM l' 

[m] 
ZPĚT l'' 

[m] 
délka oddílu 

s [km] 
průměr x 

[m] 
rozdíl d 
[mm] 

váha 
p 

dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

OLŠE1 - 4123 1,6365 -1,6327 0,343 1,6346 1,8 2,92 3,24 2,8 7,84 9,4461 9,4461 

4123-1006 -2,8644 2,8628 0,335 2,8636 0,4 2,99 0,16 1,4 1,96 0,4776 0,4776 

1006-1011 2,8941 -2,8932 0,398 2,8937 0,9 2,51 0,81 1,9 3,61 2,0352 2,0352 

1011-1018 0,3668 -0,3649 0,621 0,3658 1,9 1,61 3,61 2,9 8,41 5,8132 5,8132 

Σ 2,0330 -2,0280 1,697 7,7577 5,0 - 7,82 - 21,82 17,7721 17,7721 

 

m0x 1,05 mm m0x(mez) 1,89 mm m0 1,49 mm mΔh 1,37 mm Δh 5,0 mm Δh(mez) 7,1 mm 
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Tabulka č. 3 – Výpočet výšek 1. vlasního měření 12. 12. 2013 

NÁZEV 

BODU 

TAM             

l' [m] 

ZPĚT         

l'' [m] 

PRŮMĚR     

x [m] 

OLŠE1 233,5690 233,5690 233,5690 

1031 234,0956 234,0938 234,0947 

1030 234,8077 234,8058 234,8068 

1029 235,0565 235,0550 235,0558 

1028 234,8711 234,8671 234,8691 

1027 234,6755 234,6713 234,6734 

1026 234,7247 234,7209 234,7228 

1025 234,8642 234,8657 234,8650 

4123 235,2055 235,2017 235,2036 

1001 234,8760 234,8722 234,8741 

1002 234,9011 234,8975 234,8993 

1003 234,4699 234,4644 234,4672 

1004 233,7513 233,7487 233,7500 

1005 232,9555 232,9531 232,9543 

1006 232,3411 232,3389 232,3400 

1007 234,0728 234,0711 234,0720 

1008 234,4505 234,4485 234,4495 

1009 234,9440 234,9415 234,9428 

1011 235,2352 235,2321 235,2337 

1012 235,3930 235,3897 235,3914 

1013 235,5099 235,5064 235,5082 

1014 235,5746 235,5709 235,5728 

1015 235,6050 235,6013 235,6032 

1016 235,6004 235,5966 235,5985 

1017 235,6107 235,6054 235,6081 

1018 235,6020 235,5970 235,5995 
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9.2.2MĚŘENÍ 1. 3. 2015 

 Druhé měření bylo realizováno 1. 3. 2015. Podmínky pro měření nebyly na 

začátku měření ideální, z důvodu mírné mlhy, ale nakonec se počasí umoudřilo a 

mlha opadla. Opět byl mírný vítr, polojasno a teplota okolo 10°C. Měření proběhlo 

bez jakýchkoliv problémů. Nivelační zápisník (viz Příloha č. 2). 

 Byly dodrženy veškeré mezní odchylky pro přesnou nivelaci IV. Řádu. Měření 

bylo vyrovnáno podle teorie vyrovnávacího počtu jako měřické dvojice nestejné 

přesnosti. 

Extrapolace výchozí výšky 

 Stejně tak jako u interpolace je ze stejných důvodů potřeba postupovat 

podobně i u extrapolace. Protože nebyla k dispozici výška výchozího bodu po mém 

měření ze dne 1. 3. 2015, bylo potřeba si výchozí výšku vyextrapolovat pomocí 

vzorce (28). [4] 

V V + ∗ + ∗ t − t 233,535m 
 (28) 

Vtj … výška určovaná 

Vti … výška k určitému časovému období 

tj … doba určování výšky 

ti … určité časové období 
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VÝPOČTY 

 Empirické střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné měřické 

dvojice: 

 m = ± = 1,13	mm	 (29)	
Mezní empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné 

měřické dvojice: 

	 m0x(mez)	=	1,00+ ,
√ = 1,89	mm	 (30)	

Odchylka dvou měření: 

 Δh = l + l = 3,6	mm (31)	
Mezní odchylka dvou měření: 

	 Δh(mez)	=	5√L = 7,1	mm	 (32)	
Tabulka č. 4 – 2. vlastní měření 1. 3. 2015, vyrovnání nivelačního pořadu 

úsek 
TAM l' 

[m] 
ZPĚT l'' 

[m] 
délka oddílu 

s [km] 
průměr 

x [m] 
rozdíl d 
[mm] 

váha 
p 

dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

OLŠE1 - 4123 1,6032 -1,6016 0,343 1,6024 1,6 2,92 2,56 2,6 6,76 7,4636 7,4636 

4123-2006 -1,2333 1,2350 0,307 1,2342 1,7 3,26 2,89 2,7 7,29 9,4137 9,4137 

2006-1011 1,1728 -1,1736 0,387 1,1732 -0,8 2,58 0,64 0,2 0,04 1,6537 1,6537 

1011-1018 0,4079 -0,4068 0,621 0,4074 1,1 1,61 1,21 2,1 4,41 1,9485 1,9485 

Σ 1,9506 -1,9470 1,6580 4,4171 3,6 - 7,30 - 18,50 20,4795 20,4795 

 

m0x 1,13 mm m0x(mez) 1,89 mm m0 1,60 mm mΔh 1,48 mm Δh 3,6 mm Δh(mez) 7,1 mm 
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Tabulka č. 5 – Výpočet výšek z 2. vlastního měření 1. 3. 2015 

NÁZEV 

BODU 
TAM l' [m] ZPĚT l'' [m] 

PRŮMĚR  x 

[m] 

OLŠE1 233,5350 233,5350 233,5350 

1031 234,0561 234,0521 234,0541 

1030 234,7638 234,7588 234,7613 

1029 235,0084 235,0051 235,0068 

M2 239,3121 239,3062 239,3092 

M1 239,1145 239,1086 239,1116 

1028 234,8177 234,8082 234,8130 

1027 234,6206 234,6098 234,6152 

1026 234,6661 234,6555 234,6608 

1025 234,8081 234,7984 234,8033 

4123 235,1382 235,1336 235,1359 

1001 234,8116 234,8023 234,8070 

2001 234,7665 234,7617 234,7641 

2002 234,5874 234,5820 234,5847 

2003 234,4182 234,4115 234,4149 

2004 234,2121 234,2065 234,2093 

2005 234,0600 234,0554 234,0577 

2006 233,9049 233,8996 233,9023 

2007 233,8679 233,8640 233,8660 

2008 234,0168 234,0132 234,0150 

1008 234,2511 234,2477 234,2494 

1009 234,7584 234,7559 234,7572 

1011 235,0777 235,0752 235,0765 

1012 235,2446 235,2421 235,2434 

1013 235,3626 235,3596 235,3611 

1014 235,4298 235,4275 235,4287 

1015 235,4670 235,4650 235,4660 

1016 235,4655 235,4639 235,4647 

1017 235,4821 235,4791 235,4806 

1018 235,4856 235,4820 235,4838 
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Zpracování měření 

 Do zpracování měření byly zahrnuty jak měření vlastní, tak měření převzaté. 

Byly zpracovány do přehledné tabulky a byl vyhotoven graf měřených poklesů 

(Obrázek č. 19). Tyto data a data teoretických poklesů byly nakonec zpracovány do 

přehledného grafu porovnání teoretických a naměřených poklesů (Obrázek č. 20). 

 

Tabulka č. 6 – Porovnání měřených výšek 

NÁZEV 
BODU 

1. měření 
10/2013 

2. měření 
12. 12. 2013 

Pokles 2. - 1. 
3. měření 

4/2014 
Pokles 3. - 1. 

4. měření 
10/2014 

Pokles 4. - 1. 
 5. měření  
1. 3. 2015 

Pokles 5. - 1. 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

OLŠE1 233,576 233,569 -0,007 233,556 -0,020 233,545 -0,031 233,535 -0,041 
1031 234,102 234,095 -0,007 234,078 -0,024 234,067 -0,035 234,054 -0,048 
1030 234,815 234,807 -0,008 234,790 -0,025 234,777 -0,038 234,761 -0,054 
1029 235,065 235,056 -0,009 235,038 -0,027 235,022 -0,043 235,007 -0,058 
M2 239,379 - - 239,351 -0,028 239,335 -0,044 239,309 -0,070 
M1 239,178 - - 239,150 -0,028 239,134 -0,044 239,112 -0,066 

1028 234,875 234,869 -0,006 234,846 -0,029 234,830 -0,045 234,813 -0,062 
1027 234,680 234,673 -0,007 234,650 -0,030 234,633 -0,047 234,615 -0,065 
1026 234,729 234,723 -0,006 234,697 -0,032 234,691 -0,038 234,661 -0,068 
1025 234,873 234,865 -0,008 234,843 -0,030 234,835 -0,038 234,803 -0,070 
1001 234,881 234,874 -0,007 234,848 -0,033 234,840 -0,041 234,807 -0,074 
1002 234,907 234,899 -0,008 234,872 -0,035 234,863 -0,044 - - 
1003 234,475 234,467 -0,008 234,429 -0,046 234,405 -0,070 - - 
1004 233,765 233,750 -0,015 233,694 -0,071 233,644 -0,121 - - 
1005 232,973 232,954 -0,019 232,892 -0,081 232,843 -0,130 - - 
1006 232,362 232,340 -0,022 232,276 -0,086 232,226 -0,136 - - 
1007 234,095 234,072 -0,023 234,007 -0,088 233,954 -0,141 - - 
1008 234,475 234,450 -0,025 234,386 -0,089 234,334 -0,141 234,249 -0,226 
1009 234,968 234,943 -0,025 234,881 -0,087 234,833 -0,135 234,757 -0,211 
1011 235,261 235,234 -0,027 235,176 -0,085 235,139 -0,122 235,076 -0,185 
1012 235,420 235,391 -0,029 235,337 -0,083 235,305 -0,115 235,243 -0,177 
1013 235,538 235,508 -0,030 235,454 -0,084 235,422 -0,116 235,361 -0,177 
1014 235,603 235,573 -0,030 235,516 -0,087 235,486 -0,117 235,429 -0,174 
1015 235,634 235,603 -0,031 235,551 -0,083 235,522 -0,112 235,466 -0,168 
1016 235,630 235,599 -0,031 235,548 -0,082 235,521 -0,109 235,465 -0,165 
1017 235,640 235,608 -0,032 235,560 -0,080 235,534 -0,106 235,481 -0,159 
1018 235,630 235,600 -0,031 235,553 -0,077 235,533 -0,097 235,484 -0,146 
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Obrázek č. 20 – Graf naměřených poklesů 
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Obrázek č. 21 – Graf porovnání naměřených a teoretických poklesů 
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10. ZÁVĚR 

 V mé diplomové práci jsem se zabýval svislými posuny v Důlním závodě 2, 

konkrétně na pozorovací stanici Bludovický přivaděč, na kterou působí vliv dobývání 

ve 39. sloji. Konkrétně se jedná o poruby 391000, 391002, 391004, 391006 a 

391008. 

 Pro vyhodnocení bylo použito 5 měření. Z toho 2 měření vlastní (12. 12. 2013 

a 1. 3. 2015) a 3 měření převzatá od společnosti OKD, která průběžně zjišťuje 

poklesy bodů pozorovací stanice Bludovický přivaděč. (říjen 2013, duben 2014 a 

říjen 2014). 

 Měření bylo prováděno za použití metody geometrické nivelace ze středu, 

pomocí volného nivelačního pořadu, ve kterém byl jako výchozí bod použit bod Olše 

1. Součástí měření, která provádí měřiči OKD, je připojení nivelační sítě 

poddolovaného území na území nepoddolované. Vzhledem k tomu, že vlastní 

měření nebylo prováděno v dobách těchto měření, bylo nutné provést interpolaci 

výchozí výšky bodu Olše 1 ke dni 12. 12. 2013 (233,569 m) a extrapolaci výchozí 

výšky bodu Olše 1 ke dni 1. 3. 2015 (233,535 m). 

 Při prvním vlastním měření bylo dosaženo empirické střední kilometrové chyby 

vyrovnaného výškového rozdílu celého nivelačního pořadu m∆h = ± 1,37 mm a 

empirické střední kilometrové chyby aritmetického průměru libovolné měřické 

dvojice m0x = 1,05 mm a při druhém vlastním měření m∆h = ± 1,48 mm a 

m0x = 1,13 mm. Z hodnot m0x byla vypočtena střední chyba poklesů, která je dána 

střední chybou ms = ± 1,54 mm. Abychom mohli s určitostí prokázat pokles, bylo 

potřeba použít takzvaný test statistické hypotézy, pomocí kterého zjišťujeme, jestli 

byl zvolenou metodou měření pokles prokázán, nebo prokázán nebyl. Vzhledem 

k tomu, že všechny naměřené poklesy jsou větší, než určený konfidenční interval, 

který je dvojnásobkem střední chyby poklesů, znamená to, že na všech měřených 

povrchových bodech byl pokles prokázán. Výsledky měření byly zpracovány do 

přehledné tabulky (Tabulka č. 4) a grafu (Obrázek č. 20). 

  



Bc. Lukáš RIPKA: Měření poklesů v oblasti 0. kry Dolu ČSM 

2015   41 

V neposlední řadě je nutné zmínit odchylku měření TAM a ZPĚT, jejíž mezní 

hodnota je ∆h(mez) = ± 7,1 mm. Při prvním měření bylo dosaženo hodnoty 

∆h = ± 5,0 mm a při druhém měření ∆h = ± 3,6 mm. 

 Dále byl v mé práci proveden teoretický výpočet poklesů pomocí výpočetního 

programu SUBSCH, jehož autorem je prof. Ing. Jan SCHENK, CSc., který byl 

následně zpracován a výsledky jsou uvedeny ve formě grafu (Obrázek č. 19) a 

tabulky (Tabulka č. 1). Zmíněný graf byl nakonec porovnán s grafem skutečných 

poklesů a byl vytvořen graf porovnání teoretických a naměřených poklesů (Obrázek 

č. 21). 
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