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Anotace 

 Předmětem diplomové práce je na základě údajů získaných z vrtného průzkumu 

vykreslit mapu reliéfu karbonu. Opravit výšky reliéfu karbonu o poklesy vypočtené pomocí 

teoretického výpočtu vlivů dobýváni a následně provést aktualizaci této mapy. V práci je také 

provedeno grafické posouzení změn výšek reliéfu karbonu z původních a aktualizovaných 

výšek. Teoretický výpočet je konfrontován s výsledky přímých měření výšek bodů 

pozorovací stanice. Poklesy z přímých měření jsou porovnány s teoretickými výpočty poklesů 

z původního reliéfu karbonu a z aktualizovaného reliéfu karbonu. Výsledky srovnání jsou 

vyjádřeny číselně i graficky.      

 Klíčová slova:  

Vlivy dobývání, karbon 

Summary 

The object of the diploma thesis is to project a map of the carbon surface using the 

data obtained from drill survey. Correcting the heights of the carbon surface with declines 

calculated with theoretical calculation of influences by mining and sequentially upgrading this 

map. In the thesis is also carried out graphics processing of the alterations of heights from 

carbon surface from primal and upgraded heights. The theoretical calculation is confronted 

with the results from direct measurement of heights of the observation station points. The 

declines from direct measurement are compared with theoretical calculation of declines from 

primal carbon surface and upgraded carbon surface. The results of the comparison were 

expressed numerically and graphically.   

Keywords:  

Influences by mining, carbon  
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1. Úvod 

V mé práci se věnuji problematice dolu ČSM v dobývacím prostoru Louky. Celková 

výměra zmíněného dobývacího prostoru je 22,102 km
2
 a 17,6 km

2
 z této plochy tvoří 

produktivní karbon. Těženým nerostem je zde černé uhlí. Rozloha ložiska této suroviny 

dosahuje více než 7 000 km
2
 a zařazuje se tak mezi největší černouhelné pánve v Evropě. Až 

2/3 dobývacího prostoru jsou pokryty na reliéfu karbonu detritovým horizontem. 

Od počátku prací, při vlastním budování dolu i později v průběhu samotné těžby 

stěžovali postup prací průvaly detritových vod. Přítoky karbonských a detritových vod do 

důlních děl jsou velmi vysoké a proto vyžadují neustálou pozornost. Dochází k nim například 

když se vlivem dobývání vytvoří v nadložních vrstvách hornin zlomové trhliny jež způsobují 

že se vody doposud kumulovány začínají pohybovat popřípadě může zlom vytvořit zábranu a 

místo pohybu vody nastává její kumulace. Také průzkumnými vrty se narušuje přirozená 

soudržnost nadloží a nejsou-li vrty zality, vytvářejí tyto prázdné prostory rovněž nové cesty 

pro pohyb vod v horninách.  I po tektonických liniích nebo průsakem z hornin s vyšším 

koeficientem filtrace (zejména pískovce) se voda z detritového horizontu dostává do 

vyrubaných prostor, kde se může buď kumulovat ve stařinných prostorách nebo z nich může 

vytékat do činných děl. Kromě přítoků z karbonských a detritových horizontů se nacházejí ve 

stařinných vodách provozní vody, které tvoří často značný podíl.  

Z výše uvedených důvodů se vypracovávají pro všechna projektovaná důlní díla 

projekty odvodnění, které v bezpečnostních opatřeních řeší všechny možné hydrogeologické 

problémy v příslušné oblasti. 

Výsledky povrchových průzkumů, důlních průzkumů a poznatky při vedení vlastních 

hornických prací jsou základem ke zpracování hydrogeologického průzkumu v dobývacím 

prostoru Dolu ČSM, který byl prováděn postupně v letech 1954 až 1961 povrchovými vrty. 

Nebyl ovšem proveden komplexně a kvalitně v důsledku čeho nemohl poskytnout potřebné 

poznatky o hydrogeologii předmětného dobývacího prostoru. V roce 1966 byly uskutečněné 

nové hydrogeologické vrty NP 619, NP 631 a NP 635, které měli zlepšit kvalitu průzkumu. 

Z nich vrty NP 619 a NP 631 dodnes slouží pro sledování změny vodní hladiny severní části 

bludovického výmolu a ve stonavském výmolu. 
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Vzhledem k nedostatečné hydrogeologické prozkoumanosti je dobývací prostor Dolu 

ČSM zařazen ve smyslu vyhlášky 22/1989 Sb. do kategorie dolů s nebezpečím průvalu vod. 

Údaje o podzemní hydraulice získané z provedených vrtů jsou ovšem jenom 

orientační a při otvírce a dobývání slojí je nutno provádět důlní hydrogeologický průzkum 

povrchu karbonu. Rozsah tohoto průzkumu je značný a je jej nemožné nahradit pracemi z 

povrchu. Důlně hydrogeologické práce a pozorování byla prováděna podle výnosu ČBÚ č. 

1/1971, výnosu OBÚ č. 5000/71 a nově pak podle vyhlášky ČBÚ 22/89 Sb., dále dle 

Rozhodnutí OBÚ č.j. 10/1990, které bylo nahrazeno Rozhodnutím S 0300/2008. 

Provedené vrty slouží jako základ pro vytvoření mapy karbonu. Jejím využitím spolu 

s údaji o provedených porubech a aplikací výpočtu vlivů dobývaní na počítači v programu 

Subsch na povrch karbonu, můžu určit teoretické poklesy paleoreliéfu a tak aktualizovat 

stávající mapu reliéfu karbonu. 

Následně jsou porovnány teoretické výpočty poklesů, určených pro body pozorovací 

stanice z původního a z aktualizovaného karbonu pro povrch v programu SUBSCH s poklesy 

určenými vlastním měřením na pozorovací stanici. Výsledné hodnoty jsou vyjádřeny číselně i 

graficky. 
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2. Důl ČSM 

Jak jsem již uvedla, věnuji se v této práci problematice dolu ČSM v dobývacím 

prostoru Louky. Tento dobývací prostor zasahuje do katastru obcí Karviná- Ráj, Darkov, 

Louky nad Olší, Stonava a Albrechtice. Toto území je správně příslušné Magistrátu města 

Karviná, nacházejícího se v moravskoslezském kraji. Dobývací prostor byl vymezen 

rozhodnutím FMPE č.j. 71/1315/84 ze dne 30.20.1984. Dále je dobývací prostor výhradního 

ložiska černého uhlí a metanu evidován v knize dobývacích prostorů na OBÚ v Ostravě folio 

2/044/9. Celková výměra zmíněného dobývacího prostoru je 22,102 km
2
, přičemž až 17,6 

km
2
 z této plochy je tvořen produktivním karbonem. [2] 

2.1. Historie dolu 

V letech 1909 až 1952 byly prováděny první povrchové průzkumné vrty. O něco 

později, v roce 1954 byla zpracována Studie nového důlního pole Stonava-východ. Na 

základě schváleného projektu byl zahájen rozsáhlý vrtný průzkum, který pokračoval po 

etapách až do roku 1965. 

Ministerstvo paliv 4. července 1956 schválilo studii pro exploataci nového důlního 

pole Stonava-východ. V září 1958 byl proveden symbolický výkop stavby dolu, důl byl 

přejmenován na velkodůl Československého svazu mládeže (Sever a Jih) a v říjnu téhož roku 

bylo také zahájeno hloubení výdušné jámy ČSM sever a vtažné jámy ČSM sever. V červenci 

1959 bylo zahájeno hloubení výdušné a vtažné jámy jih. Práce byly přerušeny z důvodu 

erupce vody a písku. Těžba byla obnovena v letech 1960 a 1961, ovšem práce opět zastavil 

průval vody. V roce 1961 byl vytvořen národní podnik Důl ČSM v rámci sdružení OKD. 

V letech 1962- 1965 pokračovalo hloubení výdušných a vtažných jam, ovšem práce 

byly přerušovány průvaly detritových vod. V roce 1968 byl Sever i Jih vybaven provozními 

zařízeními. 

V roce 1969, 1. Ledna byla oficiálně zahájena těžba na Dole ČSM. První miliontá 

tuna uhlí byla vytěžená v roce 1970, o rok později byl zahájen zkušební provoz hrubé úpravny 

uhlí. Rok 1972 byl důležitý ze dvou hledisek, byla ukončená montáž hrubé úpravny uhlí a pak 

bylo zahájeno řízené odvodňování detritového horizontu ve stonavském výmolu. 
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K 31. prosinci 1976 se Důl ČSM stává koncernovým podnikem jako součást 

koncernu OKD Ostrava. O rok na to začali prohlubovací práce na vtažných jámách Sever i 

Jih. 

Dnem 7. června 1999 se Důl ČSM stává odštěpným závodem státního podniku OKD 

Ostrava a od 1. listopadu se Důl ČSM stává samostatným důlním podnikem. 

V roce 1993 vzniká akciová společnost Českomoravské doly spojením Dolu ČSM 

s doly Kladno a Tuchlovice. Důležitým byl i rok 1995, kdy byly do provozu uvedeny 

elektrostatické odlučovače, jedna z nejvýznamnějších staveb ekologického programu. 

V březnu 2004 byli propojeny Důl ČSM a Důl Darkov na úrovni 5. patra (-800 m 

Bpv). [2] 

2.2. Rozdělení dobývacího prostoru na kry 

Důl ČSM dobývá ložisko černého uhlí, které je svrchnokarbonského stáří. Je součástí 

hornoslezské pánve. Se svou rozlohou přes 7 000 km
2
 se řadí mezi největší černouhelné pánve 

v Evropě. Z celkové rozlohy se na českém území nachází méně než jedna čtvrtina a označuje 

se jako „česká část hornoslezské pánve“ (dále ČHP). 

Dobývací prostor Dolu Louky je rozdělen na 8 těžebních ker,  jejichž hranice jsou 

tvořeny významnými tektonickými poruchami, ohradníky jam a dále obrysy dobývacího 

prostoru Louky. 

Tektonická stavba pánve je polytypní a výrazně zonální. Na tektonické stavbě pánve 

se podílí násunovo-vrásový styl a zlomový tektonický styl. Pánev je výrazně asymetrická. 

Vyskytují se zde dva základní systémy poruch SSZ - JJZ a Z – V,  mimo tyto dva základní 

systémy se tu vyskytují větší struktury. Ty jsou k uvedeným systémům diagonální. 

Dobývací prostor Louky Dolu ČSM se člení na kry [2]: 

0. kra - na severu ji ohraničuje porucha „6“, na východě státní hranice s PR, na jihu 

porucha "X" a na západě albrechtická porucha 

1. kra - na severu je ohraničená poruchou "X", částečně i poruchou "Olše", 

na východě státní hranice s PR, na jihu porucha "A" a na západě albrechtická porucha. 

2. kra - sever ohraničuje porucha "A", východ státní hranice s PR, jih porucha "C" a 

západ albrechtická porucha, popřípadě reliéf karbonu. 
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3. kra - na severu ji ohraničuje porucha "C", východě státní hranice s PR, na jihu 

porucha „E1“ případně reliéf karbonu a na západě albrechtická porucha, případně reliéf 

karbonu. 

4. kra - na severu je ohraničená poruchou "X", na východě albrechtickou poruchou, 

na jihu reliéfem karbonu a na západě stonavskou poruchou. Vzhledem k rozsáhlosti je kra 

rozdělena na severní a jižní křídlo a celkově je kra totožná s oblastí tzv. stonavského výmolu. 

5. kra - část důlního pole jižně od poruchy „E1“, na své jižní, východní i západní 

straně ohraničená prudkým srázem reliéfu karbonu od bludovického výmolu. Je nejméně 

prozkoumanou části DP. 

V diplomové práci se věnuji 4. kře, proto dále opisuji přesněji jenom poruchy, které 

tvoří její hranici. 

 

 

Obr. 1 Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky [2] 

Stonavská porucha- charakterizuje ji úklon 70°, který směruje na východ. Výška 

zdvihu je pohybuje od 220 do 300m. Tvoří hranici s Dolem Darkov. Podložní část poruchy 

byla ověřena na několika místech důlními díly z Dolu Darkov a nadložní část z Dolu ČSM. 
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Albrechtická porucha- úklon se pohybuje v rozmezí 60° až 65° směrem na západ, 

výška zdvihu se mění od 370 do zhruba 420 m. Dělí se na podložní poruchovou zónu (výška 

zdvihu cca 300m) a nadložní poruchovou zónu (výška zdvihu cca 120 - 150 m). Pro účely 

výpočtu zásob je tento prostor považován za jedno poruchové pásmo. 

Porucha X- charakterizována úklonem 60° až 75°, směruje na jih, výška jejího 

zdvihu se pohybuje od 140 do 300 m. Byla ověřena třemi díly jako poruchové pásmo, slabě 

zvodnělé. Směrem na východ výška zdvihu poruchy narůstá. Vztah této tektoniky k 

albrechtické poruše a těšínskému zlomu není dosud vyjasněn. Podle dosavadních výsledků je 

albrechtická porucha touto tektonikou posunuta na západ přibližně o 150 m a těšínský zlom 

končí na poruše "X". [2] 

2.3. Uložení slojí 

Uložení slojí je subhorizontální a jejich úklon se pohybuje od 6° do 15°. Generelní 

směr úklonu je k VSV, směrem na jih se směr úklonu stáčí k východu a v severní části DP 

jsou vrstvy uloženy nepravidelně tak, že směr vrstev se obloukovitě mění ze směru S - J na V 

– Z, několikrát. V oblasti větších tektonických poruch dochází ke změně směru vrstev a ke 

zvětšení úklonu slojí. 

Ve 4. kře jsou úklony podstatně vyšší a ovlivněny jsou blízkostí stonavské 

a albrechtické poruchy, jak ukazuje obr. č. 1. Dosud zjištěné úklony se zde pohybují převážně 

od 12 – 20°, místně dosahují až 30°. Pásmo nejvyšších úklonů se zde nachází podél 

albrechtické poruchy a těšínského zlomu. [2] 

2.4. Hydrogeologické poměry 

Již od samého počátku provozu Dolu ČSM, byla hydrogeologická problematika 

jedním z nejsledovanějších provozních a bezpečnostních faktorů. Až 2/3 dobývacího prostoru 

jsou pokryty na reliéfu karbonu detritovým horizontem. Vzhledem k nedostatečné 

hydrogeologické prozkoumanosti je dobývací prostor Dolu ČSM zařazen ve smyslu vyhlášky 

22/1989 Sb. do kategorie dolů s nebezpečím průvalu vod. 

V současné době s postupem dobývání do větších hloubek nejsou a do budoucna 

pravděpodobně již nebudou vedena žádná důlní díla bezprostředně pod zvodněným reliéfem 

karbonu v orientačních bezpečnostních celících, přesto však tento zvodněný kolektor značně 

ovlivňuje důlní hydrogeologické poměry. 
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Přítoky karbonských a detritových vod do důlních děl jsou velmi vysoké a neustále 

vyžadují mimořádnou pozornost. Prostřednictvím zálomových trhlin, nelikvidovanými 

průzkumnými vrty, po tektonických liniích nebo průsaků z hornin s vyšším koeficientem 

filtrace (zejména pískovce) se voda z detritového horizontu dostává do vyrubaných prostor, 

kde se může buď kumulovat ve stařinných prostorách nebo z nich může vytékat do činných 

děl. V případě dobrých izolačních vlastností horninového celíku, vytéká voda ze stařinných 

prostor do činných důlních děl přes instalovaná potrubí v uzavíracích hrázích. 

Kromě přítoků z karbonských a detritových horizontů se nacházejí ve stařinných 

vodách provozní vody značného podílu, v mnoha případech dosahuje tento podíl až 50 %. 

Jedná se zejména o úniky vody, které jsou způsobené netěsností technologických zařízení, 

poruchami na vodovodním a odpadním potrubí, značné množství vody pochází z postřiků. 

Z důvodu snižování prašnosti jsou zaváděny nové technologie POP 2010, množství vody 

z postřiků a odlučovačů prachu dosahuje při provozu jednoho porubu až 500 l.min
-1

. 

Nezanedbatelné množství vody ve stařinných prostorách je voda, která pochází z plavení 

popílkových směsí, kdy se na 1 tunu popílku spotřebuje 1.600 až 2.000 l vody. 

Z výše uvedených důvodů jsou pro všechna projektovaná důlní díla zpracovávány 

projekty odvodnění, které zpracovává hydrogeolog a kde jsou v bezpečnostních opatřeních 

řešeny všechny možné hydrogeologické problémy v příslušné oblasti. 

Hydrogeologie se v dobývacím prostoru Dolu ČSM zpracovává na základě výsledků 

povrchového průzkumu, důlního průzkumu a poznatků při vedení vlastních hornických prací. 

Všechny důlní hydrogeologické práce a pozorování se řídí vyhláškou OBÚ č. 22/89 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 415 ČBÚ, Rozhodnutím č. 10/1990 OBÚ 

v Ostravě a Rozhodnutím č. S 0300/2008 OBÚ v Ostravě. [2] 

2.5. Metodika a druh hydrogeologických prací a pozorování 

Hydrogeologický průzkum dobývacího prostoru Dolu ČSM byl prováděn postupně v 

letech 1954 až 1961 povrchovými vrty. Tento průzkum nebyl proveden komplexně a kvalitně, 

proto neposkytl potřebné poznatky o hydrogeologii předmětného dobývacího prostoru. 

V roce 1966 byly proto odvrtány nové hydrogeologické vrty NP 619, NP 631 a NP 

635, přičemž vrty NP 619 a NP 631 dodnes slouží pro sledování změny vodní hladiny severní 

části bludovického výmolu a ve stonavském výmolu. Ostatní hydrogeologické vrty byly 
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zacementovány, protože přestaly sloužit pro pozorování vodní hladiny v detritu. Údaje o 

podzemní hydraulice získané z těchto vrtů jsou ovšem jenom orientační a při otvírce a 

dobývání slojí je nutno provádět důlní hydrogeologický průzkum povrchu karbonu. Rozsah 

tohoto průzkumu je značný a je jej nemožné nahradit pracemi z povrchu. Důlně 

hydrogeologické práce a pozorování byla prováděna podle výnosu ČBÚ č. 1/1971, výnosu 

OBÚ č. 5000/71 a nově pak podle vyhlášky ČBÚ 22/89 Sb., dále dle Rozhodnutí OBÚ č.j. 

10/1990, které bylo nahrazeno Rozhodnutím S 0300/2008. 

Důlní hydrogeologický průzkum se opírá převážně o výsledky maloprůměrových a 

většinou bezjádrových vrtů. Pro bezjádrové vrtání dovrchních vrtů se používájí vrtné průměry 

65 mm, 75 mm, výjimečně i 95 mm. Zabezpečovací dovrchní vrty mají zacementovanou a 

těsnou úvodní kolonu o minimální délce 6 m, a jsou vybaveny zařízením pro měření tlaků a 

přítoků vod. Přítok vody z vrtů je měřen objemovým způsobem, vrtná drť se zkouší na reakci 

zředěnou 5 až 10 % HCl, kdy tato reakce na karbonáty slouží jako pomocný údaj o navrtání 

miocénu. Z vrtu se odebírá vzorek vody pro chemický rozbor a měří se koncentrace plynů při 

vrtání. Chemické složení podzemních vod umožňuje stanovit zdroj přítoků vod a tím i 

případný stupeň ohrožení pracujících v dole. Tyto vrty se po odvrtání buď zlikvidují nebo 

uzavřou pro režimní pozorování, nebo mohou být popřípadě používány pro odvodňování. 

Cílem hydrogeologického průzkumu v dole, pokud jde o práce pod detritovým 

horizontem, je ověření mocnosti izolační vrstvy karbonských hornin nad důlními díly a 

zjištění základní charakteristiky zvodněného kolektoru. V případě prací v blízkosti 

zvodněných stařinných důlních děl je cílem průzkumu ověření hranice zvodnění dříve 

vydobytých prostorů a stanovení množství vody v zatopených stařinách. Metodika průzkumu 

závisí na postupu otvírky uhelného ložiska, přístupnosti důlních děl a době efektivního využití 

důlních vrtů. 

Přípravná díla jsou v souladu s platnými předpisy ražená v orientačním 

bezpečnostním celíku (OBC) a zajišťována vrty. Pro veškeré razicí a dobývací hornické práce 

se zpracovávají projekty odvodnění, které jsou schvalovány závodním dolu a jsou součástí 

technologických postupů. V OBC jsou v případě hornických prací projekty odvodnění 

součástí plánu otvírky přípravy a dobývání (POPD). Na základě výsledků získaných z 

provedených zajišťovacích vrtů v OBC, se stanovuje ochranný celík vůči nebezpečným 

horizontům. Mocnost OBC je minimálně 40 m a pro konkrétní oblasti nebo sloje je přiměřeně 
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zvětšován. Projekt ochranného celíku (OC) schvaluje na návrh organizace OBÚ v Ostravě. V 

takto stanoveném OC následně nesmí probíhat žádné hornické práce.  

Metodicky posuzují problematiku hydrogeologie a bezpečnosti práce v blízkosti 

zvodněných horizontů odborní pracovníci organizace Green-Gas, DPB Paskov, a.s.. [2] 
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3. Základní pojmy problematiky vlivů dobývání 

Při hlubinném dobývání ložisek nerostných surovin, nevyhnutelně dochází ke vzniku 

prázdných prostor, jež musí odolávat značnému tlaku nadložních vrstev hornin. Tyto prázdné 

prostory se buď hned po vytěžení nerostu zaplní úlomky různých velikostí nadložních hornin, 

nebo se tak stane až po uplynutí nějaké doby. 

3.1. Činitele ovlivňující pohyb hornin 

K pohybům nadloží dochází převážně po určitém čase, kdy tlak působící na horniny 

je tak silný, že mu již horniny nemůžou dále odolávat a dochází k deformacím a zlomům. Čas, 

který jsou horniny schopné odolávat tlakům, záleží na jejich stavbě. Mnohem déle vydrží 

odolávat pevné horniny jako je pískovec než nesourodé a plastické horniny, například slíny. 

Rovněž má veliký vliv faktor, jsou-li horniny pórovité, suché, vlhké a jiné. Můžeme tedy říci, 

že pohyby nadložních vrstev závisí na mnohých činitelích a podle nich potom ovlivní i 

povrch. [1] 

3.1.1. Mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin 

Vlastnosti jednotlivých typů hornin byli již přezkoumány v laboratorních 

podmínkách, avšak tyto poznatky není možné využít pro aplikaci v terénu. Způsobuje to fakt, 

že jejich mechanické vlastnosti jsou značně složité a proměnlivé ve směru do hloubky i po 

vrstvách, a vlivem tektoniky vytvářejí nehomogenní prostředí. V takovém prostředí je obtížné 

určit zákonitosti pohybů. Hloubka uložení horniny má na horniny zásadní vliv. Vzrůstajícím 

napětím v horském masívu se totiž může hornina změnit z křehké na pevnou nebo plastickou. 

Z hlediska mechanických vlastností rozdělujeme horniny do 4 základních skupin: 

a.) Tvrdé, pevné horniny- v oblasti OKR jsou zastoupeny slepencem a pískovcem; 

vlivem hornických prací se lámou na velké kusy až bloky, v bezprostředně vyrubaném 

prostoru tak mají schopnost vytvářet závaly s početnými volnými prostorami, v důsledku čeho 

snadno zaplňují stařiny rovněž i zálomové stropní prostory- táto jejich vlastnost je důležitá 

z hlediska ochrany nadložních objektů- nakypření. Při metodách dobývání chodbicováním 

vykazují odolnost vůči deformacím, které se neprojeví na povrchu. Problém nastane, probíhá-

li těžba ve velkých plochách. V tomto případě dochází k prolomení stropních vrstev, tím 

k pohybům nadložních vrstev co vede k deformacím na povrchu.  Zalomením těchto vrstev u 
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porubů v nehlubokých ložiskách dochází k vytváření trhlin, schodovitých deformací na 

povrchu, a u povrchových objektů dochází k často velké destrukci. 

b.) Plastické horniny- snadno podléhají deformacím, ale díky svým plastickým 

vlastnostem vykazují odolnost vůči zlomům, nevytvářejí se trhliny. Pokud tvoří bezprostřední 

nadloží ložiska dobývaného ve velkých plochách, ve stařinách se strop postupně přibližuje k 

počvě, a tyto pohyby se přenášejí směrem k povrchu. Pohyby jsou plynulé a vytváří se tak 

lepší podmínky pro ochranu podrubávaných povrchových zařízení, než za podmínek které 

mohou poskytnout tvrdé horniny. 

Plastické a poloplastické vlastnosti mohou mít za jistých podmínek i některé pevné 

horniny, pokud se nacházejí v dostatečně veliké hloubce, zpravidla větší než 500m, a mají-li 

dostatek času ke změně tvaru. 

c.) Sypké horniny- pozorujeme u nich dvojí působení: 

- Příznivé působení- v některých případech působí tak, že se místní deformace ovlivněné 

oblasti může rozšířit na větší plochu, čím se sníží nepříznivé působení na objekty na únosnou 

míru. 

- Nepříznivé působení- dostanou-li se sypké horniny trhlinami přímo do důlních děl nebo stařin, 

jejich přítomnost potom vede k vytvoření dutiny, které polohu ani velikost nemusíme znát. 

Jejím zavalením se nadložní vrstvy nad dobývacím prostorem protrhnou, zavalování 

postupuje směrem na povrch, kde se náhle vytvoří trhlina nebo nálevková propadlina. Toto 

zavalení ohrožuje bezpečnost pracovníku v dolu a také objekty na povrchu, které se nacházejí 

v její blízkosti. 

d.) Tekoucí horniny- v oblasti OKR jsou zastoupeny detrity, tekutými písky; mají 

velmi nepříznivé a nebezpečné působení na povrch. Ve všeobecnosti sem patří převážně 

vodonosné písky. Je to kašovitá hmota, složená z velmi jemných částeček písku, s podílem 

zrn hlíny a z vody. Její tekutost závisí od velikosti zrnek písku a na množství podílu hlinitých 

zrn. Dochází k průvalům tekutých hornin, častokrát náhlým. Ohrožují bezpečnost prací 

v dole. Po průvalech vznikají v nadloží prázdné a mnohdy rozsáhlé dutiny, kterých polohu 

neznáme, protože trhliny kterými se tekoucí horniny pohybují, mohou být někdy značně 

dlouhé, i víc než 500m. 
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Fyzikálně mechanické vlastnosti hornin se v oblasti dobývání můžou celkem rychle 

změnit, například pevné horniny se mohou změnit na plastické. Dále například, při pohybu 

nadložních vrstev se narušují přirozené cesty podzemních vod, zanikají nebo vznikají nové a 

voda se tak dostává do nových míst, kde může narazit na sypké horniny, které se pak promění 

v tekuté. Tyto různé důvody způsobují, že vlastnosti hornin nemůžeme považovat za stálé a 

ani prostředí vystavené vlivům poddolování za homogenní. Protože se nevyskytují oblasti se 

stejnými charakteristikami, a ani nepodléhají stejným podmínkám, nemůžeme využívat 

znalosti z jedné oblasti při předvídání vlivů dobývání v jiné oblasti, i když můžou mít obě 

podobné podmínky. Získané znalosti můžeme uplatnit v obdobných podmínkách jenom do 

jisté míry, a to jen na základě místních měření a pozorování. [1] 

3.1.2. Geologické podmínky uložení 

Projevy vlivu dobývání závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska 

stratigrafického, tektonického a hydrologického. Dobré znalosti těchto podmínek spolu 

s mechanickými vlastnostmi hornin, nám poskytují podklady pro odhady charakteru a 

velikostí pohybů. 

Na výslednou velikost a směr pohybů nadloží má podstatný vliv úklon ložiska a 

okolního souvrství, tedy jeho uložení, které můžeme charakterizovat několika skupinami: 

- vodorovné α=0° 

- ploché 0°-22° 

- ukloněné 22°-45° 

- polostrmé 45°-70° 

- strmé 70°-85° 

- svislé 85°-90° 

Vodorovné a ploše uložené ložiska charakterizují souměrné pohyby v celé oblasti 

vlivu dobývání, svislá složka (poklesy, označení s) převládá nad vodorovnou (posuny 

označení v) a při dostatečně hluboko uloženém ložisku klesá povrch bez trhlin a výrazných 

deformací. 

Vliv ukloněného ložiska má nesouměrný tvar. U pohybů nadloží převládá vodorovná 

složka, která způsobuje velké deformace na povrchové objekty. [1] 
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3.1.3. Mocnost ložiska 

Pokud budeme za stejných podmínek dobývat různě mocná ložiska, zjistíme, že se 

zvyšujíci se mocností, se zvýši i pohyby v bezprostředném nadloží, které se budou odtud šířit 

na povrch. Výsledný vliv dobývání na povrch tak bude větší. 

Pokles (s) vypočteme podle vztahu 

                                                               (1) 

kde k je konstanta úměrnosti a M je normální mocnost, měřená mezi stropem a 

počvou ložiska. Při výpočtech vlivu poddolování se normální mocnost liší od skutečné 

mocnosti ložiska, je to tzv. realizovaná mocnost, například u ložisek kde je pracovní výška 

menší než skutečná mocnost ložiska, nebo u nízkých ložisek kde je pro vlastní těžební práce 

potřebné strop zvýšit. [1] 

3.1.4. Mezný úhel vlivu 

Pohyby nadloží rozrušeného dobývacími pracemi se šíří k povrchu v šikmých 

plochách, jejichž odklon od vodorovné roviny je dán úhlem vlivu (obr. 2). 

Zjednodušeně jde o uhel, který umožňuje určit charakter vlivu porubu na sledovaný 

objekt na povrchu.  Pokud si představíme vodorovnou rovinu v určité hloubce pod povrchem, 

ve které postupuje porub, bod na okraji tohoto postupujícího porubu a bod na povrchu ve 

kterém sledujeme vlivy dobývání, potom úhel vlivu je úhel který svírá vodorovná rovina se 

spojnicí okrajového bodu porubu a sledovaného povrchového bodu. 

 

Obr. 2 Úhel vlivu 
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Určitým druhem úhlu vlivu je zálomový úhel. Je to úhel od vodorovné roviny, jehož 

strmé rameno se klade od hrany porubu do plochy, ve které docházelo k zlomům vrstev. Na 

povrchu se jeho účinek projevoval vytvořením trhlin, zálomů, a tím i destrukcí. 

Z hlediska posuzování vlivů dobývání na povrch má význam tzv. mezný úhel vlivu. 

Je to svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji porubu s bodem 

nacházejícím se na povrchu, ve kterém se pohyb nebo deformace vlivem dobývání rovnají 

nule nebo minimální hodnotě, která má za následek ještě přípustné deformace sledovaných 

objektů. 

Mezný úhel vlivu je základ teoretických a praktických úvah o tvaru a velikosti 

poklesové kotliny. Slouží jako základ výpočtů předběžných hodnot poklesů a deformací 

povrchu a objektů na povrchu. Využívá se také při stanovení rozsahu vlivu dobývání na 

důlních dílech v nadloží porubu. 

V důsledku vlivů, které nezpůsobilo dobývání, např. klimatických změn, dochází 

k neustálým malým pohybům, a proto je velmi obtížné zjistit místa s nulovým poklesem. 

Proto se ke stanovení mezního úhlu vlivu v praxi používá to místo, u kterého byly zjištěny 

minimální poklesy, které mají za následek ještě přípustné deformace na objekty na povrchu. 

Mezné úhly stanovené tímto způsobem mají přiměřeně větší hodnotu. 

Velikost mezního úhlu vlivu ovlivňují druh, skladba a pevnost nadložních vrstev 

hornin. Velikost úhlu závisí také na skutečnosti, bylo-li nadložní souvrství předešlým 

dobýváním narušeno, nebo se ještě nachází v původním stavu. 

Vliv na velikost mezných úhlu mají i mechanické vlastnosti hornin. Čím větší je 

pevnost nadložních hornin, tím větší je mezný úhel, a naopak čím menší je pevnost hornin, 

tím je úhel menší. Přímým měřením v terénu je možné určit tyto úhly, ale jejich všeobecné 

využití není možné, protože by vyžadovalo homogenní prostředí a takých případů je v terénu 

velmi málo. [1] 

3.1.5. Plošný rozsah vlivu dobývacích prací na povrch- plná účinná plocha 

Plocha, která byla v ložisku vyrubána, přímo ovlivňuje velikost plochy na povrchu, 

která je ovlivněná dobýváním. Velikost této oblasti na povrchu je vždy větší než velikost 

plochy vyrubaného ložiska a tvarem jejího obrysu se podobá tvaru obrysu plochy ložiska. 
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Velikost vyrubané plochy závisí na hloubce ložiska a na mezném úhlu vlivu. 

Překročí-li určitou rozlohu, dosáhne pokles s, svoje maximum smax a tato hodnota se při 

zvětšováním plochy porubů nemění. Tato plocha se označuje jako plná účinná plocha. 

Velikost plné účinné plochy vychází z úvahy: 

 

Obr. 3 náčrt k odvození pojmu plné účinné plochy 

Na obr. 3 vidíme postup porubní fronty směrem k bodu P, který se nachází na 

povrchu. Když se porubní fronta přiblíží z pravé strany k bodu 1, z levé strany k bodu 2, do 

úrovně vodorovně uloženého ložiska, mezní úhel určí šikmé rameno, které na povrchu 

prochází bodem P. Tento povrchový bod P se nachází mimo oblasti vlivu dobývání, pokles je 

nulový (s=0). Kolem bodu P vytvoří hranice ploch vyrubaného ložiska kruh o poloměru 

                                                              (2) 

ve kterém nebylo dobýváno a proto v bodě P nepozorujeme žádný pokles. 

Plně účinnou plochu  můžeme definovat i jako plochu v ložisku, kterou musíme 

vyrubat aby pokles uvažovaného bodu P v nadloží nebo na povrchu byl největší. Poloměr r 

pak charakterizuje velikost plné účinné plochy. 
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U ukloněných a strmých slojů se liší podmínky k vytváření poklesové kotliny, které 

charakterizuje různost mezných úhlů, čeho důsledkem je, že tvar plně účinné plochy se 

podobá elipse. [1] 

3.1.6. Ohraničení poklesové kotliny 

Tvar hranice poklesové kotliny je dán u vodorovně uložených ložisek tvarem 

vyrubané plochy, hloubkou ložiska pod povrchem a mezným úhlem vlivu. 

Při pohledu shora, u vyrubané plochy, která má přímé čáry, je hranice kotliny dána 

obalovou křivkou kružnic, kterých středy jsou body vyrubané plochy, a velikost jednotlivých 

kružnic odpovídá poloměru plně účinné plochy. 

Vyrubaná plocha s křivými nepravidelnými čárami, bude i poklesová kotlina mít 

nepravidelný tvar, který je také obalovou křivkou kružnic se středy v lomových bodech 

nepravidelné vyrubané plochy, a velikostí jednotlivých kružnic daných poloměry plně účinné 

plochy. 

Při pohledu z profilu, hovoříme o kuželích, kterých podstava se nachází na povrchu, 

vrchol leží v průmětu povrchového bodu do ložiska, a výška kužele je daná hloubkou 

dobývaného ložiska. [1] 

3.1.7. Hloubka uložení ložiska 

Velmi podstatný vliv dobývání na povrch, na rozsah a intenzitu deformací na 

povrchové objekty i na objekty v oblasti vlivu dobývání, má hloubka ložiska pod povrchem. 

Těžba mocnějšího ložiska, které se nachází v blízkosti povrchu (20-30 m) a jehož 

nadloží je nepevné, způsobuje dobývání velké škody na povrch. Nadloží se prolomí a vznikají 

propadliny. Velikost propadlin odpovídá mocnosti vyrubaného ložiska, objekty na místech 

propadlin jsou demolovány a dochází k značným deformacím například dopravním tras, jejich 

přerušení, kdy vlivem dobývání je znemožněno jejich využívání. Často je vytvářejí nálevkové 

propadliny. 

Při větších hloubkách v závislosti na stavbě nadložních vrstev, na jejich pevnosti, 

vznikají trhliny a schodové deformace povrchu. Jejich šířka a hloubka jsou závislé na hloubce 

dobývaného ložiska a také na mocnosti dobývaného ložiska. Můžeme říci, že se to týká 
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dobývání v hloubce 30-200 m, při kterých je vytvořená celkem pravidelná kotlina přerušovaná 

trhlinami a schodovitými deformacemi. 

Při dobývání v hloubkách větších než 200 m pod povrchem, má výsledná poklesová 

kotlina plynulý tvar, bez větších deformací. Se zvětšující se hloubkou je i rozměr poklesové 

kotliny větší, ale vyrubaná plocha zůstává stejná. 

Hloubka dobývání pod povrchem ovlivňuje vlivy dobývání na povrch hlavně tím, že 

rychlost pohybů nadložních vrstev je ve větších hloubkách nižší a umožňuje plynulé a klidné 

sedání nadložních vrstev. [1] 

3.1.8. Metody dobývání nerostu 

Na velikost poklesů vplývá i metoda dobývání, například zvolením rozsahu dobývání 

(plně nebo z části- výrubnost ložiska), nebo na rychlosti postupu porubů, apod. Tyto 

podmínky se vyjadřují dobývacím faktorem a. Například [1]:  

a.) u stěnování na zával az=0,85-0,95 

b.) stěnování pro částečnou základku az=0,65-0,75 

c.) pro ruční základku az=0,55-0,65 

d.) pro foukanou základku az=0,45-0,55 

e.) pro plavenou základku az=0,25-0,35 

f.) pro speciální základku az=0,10-0,15    

3.1.9. Časový faktor 

Vlivy dobývání se projevují pohybem nadložních vrstev ke středu vyrubaného 

prostoru. Neprojeví se hned po zavalení, ale vlivem pevnosti nadložních hornin, rozlohy 

plochy a mocnosti nadloží, dochází ke zpoždění projevů těchto pohybů na povrchu. Taktéž 

pohyby neustávají hned, ale k dosažení rovnovážného stavu v nadložních vrstvách, který byl 

dobýváním porušen, potřebují jistý čas, i několik let. 

Vliv času na velikost pohybu, tedy časový faktor závisí na mechanických a 

petrografických vlastnostech nadloží, na pevnosti horninových vrstev, jest-li je nadloží 

celistvé nebo vrstevnaté, nebo také bylo-li již nadloží dotčeno dřívějším dobýváním. [1] 
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4. Pozorovací stanice pro měření pohybů v poklesové 
kotlině 

Za účelem sledování vlivů poddolování, které vznikají v důsledku dobývaní 

nerostných surovin, se zřizují pozorovací stanice. Tvoří je stabilizované body, kterých poloha 

se kontroluje periodickým měřením. Údaje, které z těchto měření získáváme, nám umožňují 

zpřesnit zákonitosti změn s ohledem na průběh dobývacích prací. 

Pozorovací stanice složí k určování parametrů: 

a.) Rozsah poklesové kotliny- rozsah území, který je vlivy poddolování dotčený, 

určují ho mezné úhly vlivů 

b.) Svislé poklesy s 

c.) Vodorovné posuny v 

d.) Naklonění, přetvoření- je možné je získat z přímých měření nebo je odvodit 

z měřených poklesů a posunů. [3] 

4.1. Typy pozorovacích stanic 

Na základě pozorovaných parametrů rozeznáváme [3]: 

a.) Pozorovací stanice pro pozorování poklesů 

b.) Pozorovací stanice pro pozorování posunů 

c.) Pozorovací stanice pro pozorování vodorovných přetvoření 

d.) Pozorovací stanice pro pozorování naklonění 

e.) Pozorovací stanice víceúčelové, smíšené 

Nejčastěji se využívají pozorovací stanice ke sledování poklesů. Poklesy se určují 

metodami výškového měření. Ke sledování ostatních parametrů poklesové kotliny se 

využívají smíšené pozorovací stanice. Sledují se na nich kromě poklesů i jiné parametry. 

Účel a rozsah pozorovacích stanic určuje způsob stabilizace jejich pevných bodů. Při 

stabilizaci bodů pro určení svislých poklesů, se tyto body zřizují jako čepové značky na zdech 

objektů. V extravilánu se nejčastěji stabilizují svorníky zabetonovanými ve vrtu hlubokém 1m 

a o průměru15- 20cm. Mohou sloužit i k pozorování vodorovných pohybů. Důležité je 
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stabilizovat pevné body v terénu tak, aby se zajistila jejich stabilita zejména proti vymrzání. 

Vzdálenost mezi jednotlivými body pozorovací stanice udává především účel měření. [3] 

4.2. Tvary pozorovacích stanic 

Velikost poklesové kotliny určuje tvar pozorovací stanice. Krajní body pozorovací 

stanice u nehlubokých a rozsahem malých ložisek, by měli ležet mimo vlivy poddolování. 

Tvary pozorovacích stanic [3]: 

a.) Líniové pozorovací stanice- měli by zachytit střed poklesové kotliny a její 

okraje. Nevýhodou tohoto tvaru stanice je, že naměřené parametry krom poklesů, platí jenom 

ve směru linie a nemusí tak být hodnotami maximálními. Tento problém řeší trojuhelníkové 

řetězce, které umožňují určit směry maximálních deformací. Poznáme líniové pozorovací 

stanice ve tvaru: 

-měřické přímky 

-osového kříže 

-několika profilů 

-zalomených přímek 

-trojúhelníkových řetězců 

b.) Plošná pozorovací stanice nejspolehlivěji zachycuje hodnoty deformací a 

jejich směr v poklesové kotlině. To má velký význam především při zpřesňování parametrů 

funkcí pro prognózní výpočty deformací v poklesové kotlině. Nevýhodou tohoto tvaru je 

příliš velký rozsah, s tím spojené finanční náklady a pracnost měření. Z tohoto důvodu se 

zřizují obvykle jenom pro sledování vlivů poddolování na důležitý areál stavebních objektů, 

nikoliv pro celou poklesovou kotlinu. Rozeznáváme plošné pozorovací stanice ve tvaru: 

-čtvercové sítě 

-trojuhelnikové sítě 

-sítě roztroušených bodů 

Při větší hloubce ložiska a velkém rozsahu dobývání se zřizují pozorovací stanice pro 

sledování omezené části poklesové kotliny, proto se musí připojit z nepoddolovaného území. 

Připojení vztažných bodů pozorovací stanice pro sledování poklesů se uskutečňuje pomocí 
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geometrické nivelace. Pro měření posunů můžeme připojení provést pomocí triangulační sítě, 

případně řetězců nebo i GPS. [3] 

4.3. Vzdálenost pevných bodů pozorovací stanice 

Vzdálenost bodů na pozorovací stanici je dán účelem stanice. Vzdálenost bodů 

stanice je pro požadovanou přesnost v určení mezného úhlu ±mµ přímo úměrná hloubce 

uložené dobývané plochy h a nepřímo úměrná velikosti mezného úhlu µ a člen závislý na 

chybě v určení hloubky je nezávislý na hloubce uložení. 

                                           (4) 

kde  je přibližná hodnota mezného úhlu vlivu, kterou známe z dřívějších 

pozorování, h je hloubka dobývané plochy,  nejistota v určení  a   nejistota v určení h, 

střední chyba v určení poloměru plné účinné plochy . 

Vzdálenost pozorovacích bodů stanice l musí být rovna nebo menší než hodnota , 

                                                                    (5) 
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5. Výpočet vlivů poddolování na počítači- program Subsch 

Ve třetí kapitole mé práce jsem se věnovala popisu faktorů, které ovlivňují projevy 

dobývání na povrch a povrchové objekty. Byly to: mechanické vlastnosti nadložních i 

okolních hornin, geologické podmínky uložení, mocnost ložiska, mezný úhel vlivu, plošný 

rozsah vlivu dobývacích prací, hloubka ložiska pod povrchem, způsoby dobývání užitkového 

nerostu, časový průběh a délka trvání pohybů. Pro zpracování mé práce jsou důležité výpočty 

poklesy, proto se podrobněji věnuji jenom poklesům. [1] 

Svislý pohyb, tedy pokles s, je funkcí faktoru a koeficientů, na kterých závisí 

                                                   (34) 

kde M je mocnost sloje, a je dobývací faktor, e součinitel účinnosti, z časový faktor. 

Jejich hodnoty jsou proměnlivé a pro každý bod povrchu se stanovují zvlášť. Výraz 

                                                    (35) 

je zjednodušená rovnice pro pokles. 

Zjednodušená rovnice pro pokles je základem pro většinu metod předběžného 

výpočtu a využívá jej i program Subsch. Velikost poklesu za stejných podmínek dobývání 

závisí na poloze daného místa na povrchu vůči dobývané ploše. Mluvíme o součiniteli 

účinnosti e. [4] 

5.1. Výpočet účinkového součinitele trojúhelníkovou metodou 
podle Hradila 

Máme zadanou vyrubanou vodorovnou plochu o vrcholech A, B, C, D a bod P 

nacházející se na povrchu. Pro pokles platí vztah 

                                               (36) 

Výraz v závorce je Knotheho rozdělovací funkce vlivu, kde x je střední příčka 

trojúhelníku, obr. 4. Celkový součet jednotlivých dílčích poklesů dává pokles z celé vyrubané 

plochy. Přesnost výpočtu je určená velikostí Δσ, čím menší bude středový úhel dílčího 

trojúhelníku tím přesnější je i výpočet. [4] 
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Obr. 4 Princip trojúhelníkové metody podle Hradila 

Při této metodě uvažujeme ovšem jenom vodorovně uložená ložiska. Za 

předpokladu, že v prostoru omezeném rotační kuželovou plochou účinnosti, přičemž vrchol 

rotačního kužele leží v povrchovém bodě P, mají sloje stejné mocnosti a dobývané stejným 

způsobem shodný vliv na bod, bez ohledu na hloubku uložení ložiska nebo jeho úklon. Tento 

postup zavedl Bräuner a umožňuje provádět výpočty u vodorovně i šikmě uloženého sloje. [4] 

5.2. SUBSCH- výpočetní program vlivů poddolování 

Program SUBSCH umožňuje vypočítat vlivy poddolování, tedy pohyb povrchu. 

Pohyb povrchu má obecný směr, obr. 5. Dělíme jej na svislý projevující se poklesy bodů na 

povrchu a vodorovný, projevující se posuny. Z těchto pohybů se dají odvodit další druhy 

deformací povrchu (naklonění, poloměry zakřivení a vodorovná přetvoření).  

 

Obr. 5 Složky celkového pohybu bodu 
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Pro aktualizaci mapy reliéfu karbonu jsou důležité poklesy, proto se věnuji jenom 

jejich výpočtům. 

Po spuštění souboru SUBSCH.EXE se zobrazí okno programu. Na hlavní liště 

vidíme karty Vstupní data, Výpočet poddolování, Informace a Konec. 

Karta Vstupní data umožňuje vytvořit nový soubor pro zadání parametrů pohoří, dat 

o porubech a dat o povrchu. Tyto vstupní soubory jsou textové.  

Soubor dat pohoří obsahuje základní údaje o zájmové oblasti, hlavním údajem je tu 

mezní úhel vlivu. 

Soubor porubů obsahuje názvy dobývaných ploch, datum začátku a konce dobývaní, 

mocnost dobývaní, koeficient dobývaní, údaje o šikmých ložiskách, typu pohoří, počet 

vrcholů zadané plochy, rovněž x a y souřadnice vrcholových bodů zadávané plochy. Je nutné 

zadávat body plochy ve směru postupu porubu a v pravotočivém směru. První bod plochy má 

také souřadnici z. Porub musí být vyjádřen minimálně čtyřmi souřadnicemi a maximální počet 

vrcholů porubu je 12 bodů. 

Soubor povrchových bodů obsahuje čísla a souřadnice povrchových bodů, ve kterých 

sledujeme pohyby. 

Všechny vstupní soubory do programu SUBSCH se nacházejí v příloze č. 6 na CD.  

Karta Výpočet poddolování vyžaduje zadání názvu složky, do které program uloží 

výsledky provedených výpočtů. Následně v okně programu vybereme vstupní soubory Data 

pohoří, Data porubů a Data povrchu. Také zde můžeme zvolit výstupní soubory, kromě 

předvolených textových souborů, program umožňuje zvolit i výstupy pro další zpracování 

v programech Surfer, MacroGeo nebo Excell. Po zadání vstupních souborů můžeme začít 

samotný výpočet. 

Nabídka Informace slouží k prohlížení vstupních a výstupních souborů. Tyto údaje 

můžeme editovat, zrušit nebo vytisknout. 
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6. Nivelace 

Podle přesnosti se nivelace dělí do čtyř základních skupin [9]: 

-technická nivelace (TN) 

- přesná nivelace (PN) 

- velmi přesná nivelace (VPN) 

- zvlášť přesná nivelace (ZPN) 

Pro zpracování mé práce jsem na zaměření použila přesnou nivelaci a technickou 

nivelaci, proto se dále věnuji popisu těchto metod. 

6.1. Přesná nivelace (PN) 

Přesná nivelace je používána k určování výšek ve výškovém bodovém poli 

v nivelačních pořadech III., IV. řádu, v PNS a také v případech, kde se požaduje vyšší 

přesnost. Používají se pevné stativy, těžké litinové nivelační podložky, popřípadě hřeby. 

Zvětšení dalekohledu je alespoň 24 násobné a citlivost nivelační libely 20,6" nebo se může 

využít kompenzátor odpovídající přesnosti. 

Každý pořad se vždy niveluje dvakrát (tam a zpět) v jinou denní dobu. Při použití 

dvou latí musí mít pořad sudý počet sestav. Záměry se rozměřují s přesností na 0,1 m 

pásmem. 

a.) V nivelačních pořadech III. řádu musí být používané latě vybaveny invarovými 

stupnicemi, opatřeny krabicovou libelou a opěrkami. K měření se můžou použít libelové, 

kompenzátorové a elektronické přístroje. Při vlastním měření se přístroj chrání deštníkem. 

Záměry nesmí překročit délky 40 m, výšky záměr nad terénem nesmí klesnout pod 80 cm 

přičemž ve svažitém terénu se záměrami kratšími než 20 m, nesmí výška záměr klesnout pod 

40cm. Mezí rozdíl ve čtení dvou stupnic od konstanty nesmí být u jedné záměry větší než 

0,1mm. Připojovací a kontrolní měření se provádí minimálně na dva nejbližší body, které jsou 

vzdálené minimálně 1 km. 

Základním kriteriem přesnosti je mezní odchylka mezi nivelovanými převýšením 

tam a zpět, dána 

                                                       (6) 
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kde R je délka nivelačního oddílu v km. 

Pro nivelační úsek je mezní odchylka 

                                                              (7) 

kde L představuje délku nivelačních sestav v km. 

Pro ověřovací měření mezi dvěma výškově známými body platí vztahy 

 resp.                         (8) 

Dané převýšení se porovná s aritmetickým průměrem měřených převýšení, který 

vyhovuje současně oběma posledním vztahům. 

b.) V nivelačních pořadech IV. řádu a v PNS musí být latě celistvé, 

dvoustupnicové a vybavené krabicovou libelou. Přístroj musí být vybaven optickým 

mikrometrem. Délky záměr nesmí překročit 50 m, výška záměry nad terénem nesmí klesnout 

pod 50cm, ve svažitém terénu kde jsou záměry kratší než 20 m, nesmí klesnout pod 25 cm. 

Připojovací a kontrolní měření se provádí na dva nejbližší body. Jejich vzdálenost není 

obmezená. 

Základním kriteriem přesnosti je mezní odchylka mezi měřením tam a zpět 

                                                          (9) 

kde R je opět délka nivelačního oddílu v km. 

Pro nivelační úsek je mezní odchylka 

                                                       (10) 

kde L je délka nivelačního úseku v km. 

Pro ověřovaní měření mezi dvěma výškově známými body  platí 

 resp.                   (11) 

Stejně jako v předchozím případe se dané převýšení porovná s aritmetickým 

průměrem měřených převýšení, který musí vyhovovat oběma vztahům pro ověřovaní měření 

mezi dvěma výškově známými body. [9] 
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6.2. Technická nivelace (TN) 

Nejběžnějším druhem nivelace používané pro běžné technické práce je technická 

nivelace. Pro technickou nivelaci nesmí střední chyba na 1 km obousměrné nivelace 

přesáhnout hodnotu 5 mm. 

Rozlišujeme dva druhy TN [9]: 

- TN základní přesnosti- používá se pro běžné technické práce (nižší nároky na 

přesnost) 

- TN zvýšené přesnosti- používá se při pracích se zvýšenými nároky na přesnost 

6.2.1. TN základní přesnosti 

Při této nivelaci se mohou použít latě dlouhé 2 - 4 m (celistvé, rozkládací, zasouvací, 

sklápěcí), které nemusí být vybaveny krabicovou libelou, ta může být nahrazená kýváním. 

Délka záměr může dosahovat nanejvýš 120 m a záměry se krokují. Rozdíl délek záměr vzad a 

vpřed nesmí být velký, aby nevyžadoval přeostření dalekohledu. Vložené a uzavřené pořady 

se měří jedenkrát, volné pořady je nutno měřit dvakrát. 

Základní kriterium přesnosti je dáno vtahem 

                                               (12) 

kde je mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením a R je délka 

nivelačního pořadu v km. V případě dvakrát měřeného převýšení se postupuje tak, že je-li 

splněno kritérium 

                                          (13) 

vypočte se výškový rozdíl aritmetickým průměrem z obou převýšení (tam a zpět) a poté se 

takto vypočtené převýšení porovná ze základním kritériem přesnosti. [9] 

6.2.2. TN zvýšené přesnosti 

U technické nivelace zvýšené přesnosti je používají celistvé 2-3 m latě, které se 

urovnávají do svislice pomocí krabicové libely umístěné na lati. Pokud se použijí dvě latě, 

musí mít měření sudý počet sestav. Délka záměr by měla ideálně dosahovat 40-50 m, 

maximálně do 80 m. Výška záměry by neměla nad terénem klesnout pod 30 cm. Nivelační 

pořad se měří dvakrát- tam a zpět. 
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Základní kriterium přesnosti je dáno matematickým vztahem 

                                            (14) 

kde   je mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením, která musí 

vyhovovat také mezní odchylce mezi dvakrát měřeným převýšením [9]: 

                                      (15) 

6.3. Nivelační přístroje 

Nivelační přístroje lze dělit podle různých hledisek: 

1.) Podle realizace vodorovné roviny: 

a.) libelové nivelační přístroje, 

b.) kompenzátorové nivelační přístroje. 

2.) Podle zdroje světla: 

a.) optické nivelační přístroje, 

b.) laserové nivelační přístroje. 

3.) Podle způsobu odečítání: 

a.) vizuální nivelační přístroje, 

b.) automatické nivelační přístroje. 

4.) Podle přesnosti (střední jednotkové kilometrové chyby obousměrné 

nivelace m0): 

a.) velmi přesné nivelační přístroje (VPN) 

                                                           (16) 

b.) přesné nivelační přístroje (PN) 

                                                (17) 

c.) technické nivelační přístroje (TN) 
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                                                    (18) 

d.) nivelační přístroje s nižší přesností (NP) 

                                                              (19) 

K zaměření nivelačního pořadu pro potřeby mé práce jsem použila kompenzátorovy 

nivelační přístroj, proto se podrobněji věnuji tomuto typu nivelačních přístrojů. 

6.3.1. Kompenzátorové nivelační přístroje 

Kompenzátorové nivelační přístroje jsou vybaveny kompenzátorem, který po hrubém 

urovnání přístroje podle krabicové libely automaticky nastaví záměrnou přímku do vodorovné 

polohy. Činnost kompenzátoru využívá principu zemské tíže. Proto odpadá nutnost urovnávat 

přístroj podle nivelační libely [14]. 

6.3.1.1.Princip automatického urovnání 

Pokud je záměrná přímka vodorovná, prochází hlavní paprsek, který přichází z latě 

středem objektivu a středem nitkového kříže S, obr. 6 a. Pokud se ale optická osa dalekohledu 

odkloní o malý úhel α, hlavní paprsek protne rovinu nitkového kříže v bodě S0, který je 

posunut o hodnotu 

                                                                      (20) 

pod nebo nad střed S. 

Abychom i v této poloze dalekohledu mohli odečíst na lati správnou hodnotu, je 

potřeba: 

1. střed S nitkového kříže dostat do polohy S0, obr. 6 b 

2. průběh hlavního vodorovného paprsku v bodě B zalomit, aby protínal střed, 

obr. 6 c 

3. průběh hlavního vodorovného paprsku v bodě B rovnoběžně posunout tak, aby 

směřoval do středu nitkového kříže, který se nachází mimo horizont, obr. 6 d. 
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U kompenzátorových nivelačních přístrojů probíhá vše automaticky, pomocí 

optického nebo optickomechanického zařízení [14]. 

 

Obr. 6 Princip automatického urovnání záměry [14] 

6.3.2. Zkoušky a rektifikace kompenzátorového nivelačního přístroje 

Osové podmínky [14]: 

1. osa pomocné krabicové libely L´ musí být kolmá k vertikální ose (ose 

alhidády) V…… 

                                                              (21) 

2. vodorovné vlákno nitkového kříže H musí být kolmé k vertikální ose (ose 

alhidády) V.... 

                                                             (22) 

3. kompenzátor má působit tak, aby vodorovná přímka procházela přesně středem 

nitkového kříže – podmínka kompenzátoru. 
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Zkoušky osových podmínek [14]: 

1.) Zkouška  se provádí lehkým poklepáním na dalekohled. Sleduje se 

nitkový kříž. Pokud nereaguje na poklep kýváním, sklon záměrné přímky v důsledku 

nesplnění podmínky přesáhl kompenzační interval a kompenzátor zůstává neúčinným. Pak je 

třeba provést horizontaci nivelačního přístroje pomocí nivelační libely. Přístroj se horizontuje 

ve dvou na sebe kolmých směrech stavěcími šrouby a poté přístrojem otočíme o 180°. Pokud 

se bublina libely nevychýlí, je přístroj horizontován. Pokud tomu tak není, opraví se polovina 

výchylky stavěcími šrouby a druhá polovina elevačním šroubem. Po urovnání nivelační libely 

musíme opravit výchylku bubliny pomocné krabicové libely jejími rektifikačními šroubky. 

2.) Zkouška  - levým okrajem nivelační rysky dalekohledu zaměříme na 

zřetelný bod. Vodorovnou ustanovkou posunujeme dalekohled směrem k pravému okraji 

nivelační rysky. Odchýlí se-li ryska od zvoleného bodu, je třeba provést rektifikaci. Tá se 

provede pootočením clonky nitkového kříže. 

3.) Podmínka kompenzátoru: Zkouška se provádí v mírně svažitém terénu, kde se 

ve vzdálenosti 40 až 60 m zvolí dva dobře výškově zajištěné (nivelačními podložkami) body 

A a B, jejichž převýšení nepřesahuje 2 m. Na tyto body se následně postaví nivelační latě. 

Doprostřed mezi oba body se postaví nivelační přístroj, kterým se odečtou na nivelačních 

latích hodnoty 
1
z

t 
a 

1
p

t
 . Z těchto hodnot získáme správný výškový rozdíl Δ

1
HAB . Přístroj je 

umístěn uprostřed mezi latěmi, přičemž jsou čtení ovlivněna o stejnou hodnotu 
1
Δ . Platí 

                                   (23) 

Rektifikace se provede buď svislým posunem nitkového kříže rektifikačními šroubky 

nebo pootočením rektifikačního zařízení. 

6.4. Nivelační pomůcky 

6.4.1. Nivelační latě 

Nivelační latě mohou být vyrobeny ze dřeva, z lehkého kovu nebo z kombinace 

dřeva a invarového pásku. Délka latí může být 1,7; 2; 3; 4 m a jejich šířka kolem 10 cm. Dále 

jsou latě buď celistvé nebo sklápěcí, popř. se mohou teleskopicky zasouvat. Bývají opatřeny 

buď jedním nebo dvěma držadly, příp. opěrkami pro snazší udržení ve svislé poloze, do které 
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se umísťují pomocí kruhové libely. Na latích je vyznačena délková stupnice vhodného dělení. 

Latě mohou mít jedno nebo dvojí číslování (pro kontrolu). Dělení stupnice je nejčastěji 

centimetrové, pro přesnější práce se používá půlcentimetrové dělení nebo čárkový kód. Na 

stupnicích se číslují převážně decimetrové dílky výjimečně se mohou číslovat i centimetrové 

dílky. Úprava dělení stupnic je různá. Dílky jsou vyznačené silnějšími čárkami (čárkové 

stupnice), nebo černými resp. červenými a bílými políčky šachovnicového tvaru 

(šachovnicové stupnice) nebo tvaru písmene E („očkové“ stupnice) [14]. 

6.4.2. Nivelační podložky 

Nivelační podložky jsou buď ploché či hřebové. Ploché podložky mají 

trojúhelníkový nebo kruhový tvar, jsou ze silného plechu (popř. litiny), mají jeden nebo dva 

nahoře zakulacené výstupky a bývají opatřeny držadlem. Pro přesnější práce se používají 

hřebové podložky, které mají polokulovitý výčnělek, prstenec a kuželovitý či jehlanovitý dřík. 

Na zamezení poškození vrchlíku slouží objímka a k zatlučení do země se používá palice. Hřeb 

se potom vytahuje pomocí kovového oka [14]. 

6.5. Chyby nivelace 

Při měření vznikají chyby, které dělíme na hrubé, systematické a nahodilé. 

6.5.1. Hrubé chyby[6] 

Působení hrubých chyb (omylů) se zjišťuje z výsledků minimálně dvou nezávislých 

měření, nebo můžeme použít podmínku, které má vyhovovat výsledek zaměřeného 

výškového rozdílu, např. pro uzavřený nivelační pořad 

                                                     (24) 

6.5.2. Systematické chyby[6] 

a.) Chyba ze sklonu záměrné přímky- závisí na délce záměry, vyloučit se dá 

nivelací ze středu. 

                                                        (25) 

b.) Chyba z rozdílu výšky zdánlivého a skutečného horizontu na lati (zdvižení 

zdánlivého horizontu)- závisí na délce záměry a její vliv se vyloučí geometrickou nivelací ze 

středu 
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                                                               (26) 

c.) Chyba z refrakce- závisí na délce záměry, vyloučí se geometrickou nivelací ze 

středu. 

                                               (27) 

kde                                                                                                               (28) 

Vliv chyby ze zdvižení zdánlivého horizontu a chyby z refrakce vyjadřujeme 

společně matematickým vztahem 

                                          (29) 

d.) Chyba z odklonu nivelační latě od svislice- má systematický charakter i když 

původ nahodilý. Minimalizovat se dá u latí s libelou dodržováním podmínek ustavení latě, u 

latí pro technickou nivelaci pomocí kývání. 

e.) Chyba z nepřesného dělení stupnice latě- zjišťuje se kalibrací lati. 

f.) Chyba ze zapadání přístroje nebo latě v průběhu měření- u velmi přesné 

nivelace ji můžeme odstranit vhodně voleným plynulým měřickým postupem. Pokud 

používáme dvě latě, čteme 

vzad→vpřed→opakovaně vzad→opakovaně vpřed 

a výsledné převýšení je dáno aritmetickým průměrem z obou čtení vpřed a vzad. 

6.5.3. Nahodilé chyby[6] 

Nahodilými chybami jsou: nepřesnost v určení části nejmenšího dílku dělené 

stupnice latě, nepřesnost čtení na lati v důsledku jejího odklonu od svislice a jiných 

zbytkových chyb, které vyplývají z neúplného odstranění systematických chyb. 

Podle zákona o hromadění chyb narůstá vliv nahodilých chyb s druhou mocninou 

délky nivelačního pořadu L. Vliv nahodilých chyb vyjadřujeme jednotkovou střední chybou 

m0. 

Střední chyba výškového rozdílu, který byl určen jedním měřením je 

                                                              (30) 
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Střední chyba výškového rozdílu určeným nivelačním měřením tam a zpět je 

                                                           (31) 

Kilometrová střední chyba jednoduché nivelace: 

                                                                (32) 

Kilometrová střední chyba převýšení dvojité nivelace: 

                                                               (33) 

Tab. 1 Dovolené odchylky 

Nivelační pořady Na povrchu v dole 

velmi přesná měření (VPM)   

přesná měření (PM)   

technická měření (TM)   

hrubá měření (HM)   

 

kde L je délka nivelačního pořadu v km a D je dovolená odchylka v mm. 

6.6. Nivelační přístroj Leica DNA 03 

Jedná se o digitální nivelační přístroj švýcarské firmy Leica. S možností ukládání dat 

do interní paměti přístroje nebo na paměťovou kartu. Přístroj lze propojit s počítačem přes 

USB-kabel pomocí program u Leica Geo Office Tools, nebo exportem dat z vnitřní paměti na 

paměťovou kartu.  

TECHNICKÁ DATA [5]: 

Střední kilometrová chyba při měření na standardní lať:     1,0 mm 

Střední kilometrová chyba při měření na invarovou lať:       0,3 mm 

Zvětšení:   24x 

Dosah na standardní lať:   1,8 – 110 m 

Dosah na invarovou lať:     1,8 – 60 m 

Stupeň rozlišení hodnot čtení na lati:   0,01 mm 

Typická doba měření:   3 vteřiny 
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Měřické programy: Systémové měření, Čtení na lati/vzdálenost, ZP, aZP, ZPPZ, aZPPZ  

Interní paměť: 6000 měření nebo 1650 přestav (ZP) 

Zálohování dat: Karta PCMCIA (ATA-Flash/SRAM) 

Zdroj: NiMH baterie GEB111/GEB121 (kapacita 12h / 24h) 

Displej: LCD, 8 řádků, 24 znaků 

Výstup dat při online režimu : Formát GSI přes rozhraní RS232 

Výstup dat při následném zpracování : GSI8/GSI16/XML/flexibilní formáty  

 

Obr. 7 Leica DNA03 [5] 

6.7. Vlastní měření 

Měření probíhalo 24. března 2012 od 9 hodin dopoledne do 18 hodiny večer v oblasti 

Stonava v okrese Karviná.  

Samotné měření se skládalo z ověření totožnosti a neměnnosti připojovacích 

nivelačních bodů Ge1-8.2 a Ge1-9. Tyto body jsou součástí nivelačního pořadu Ge1 Louky – 

Nová Bělá. Stálost a neměnnost bodů nivelačního pořadu IV. řádu se určí ze vzorce daného 

vyhláškou č.31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

                                                         (34), 

 kde R je délka nivelačního oddílu v km a výsledná hodnota Δ je v mm.  
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Následovalo připojovací měření pomocí nivelačního pořadu vedeného k bodu 33 

metodou přesné nivelace. Jde o nivelační pořad připojený pouze na počátečním bodě Ge1-8.2. 

Výška bodu 33 se potom určí z průměru převýšení tam a zpět. Při měření byla zapnuta 

kontrola dodržení přesnosti. V případě nedodržení odchylky byla nivelační sestava změřena 

hned znovu.  

Na výšku bodu č. 33 určené přesnou nivelací, se navázalo technickou nivelaci, ta byla 

vedena přes liniovou pozorovací stanici, která zde byla zřízená z důvodu sledování vlivu 

poddolování. Pozorovací stanice se dělí na podélnou a příčnou přímku. Podélná přímka o 

délce přibližně 1 km původně obsahovala body L1, L2, L3,…, L22, celkem tedy 22 bodů. 

Z důsledku vyfrézování silnice však došlo ke zničení bodu L18, L19, L20, L21 a L22. Měření 

tedy bylo zakončeno na bodě L17. Příčná přímka pozorovací stanice původně obsahovala 

body P1, P2, P3,…, P17, celkem 17 bodů. I zde ale došlo ke zničení jednoho bodu a to bodu 

P17. Délka této přímky je zhruba 0,6 km.  

6.7.1. Ověření totožnosti a neměnnosti výchozího bodu 

 

Stálost a neměnnost bodů nivelačního pořadu IV. řádu se určí ze vzorce daného 

vyhláškou č.31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

                                                         (34), 

 kde R je délka nivelačního oddílu v km a výsledná hodnota Δ je v mm.  

Tab. 2 Ověření výšky výchozího bodu 

Ověření totožnosti a neměnnosti zajišťovacích nivelačních bodů 

Č. bodu 

Výchozí body Naměřené hodnoty převýšení Délka 
pořadu    

Rozdíl 
převýšení  

Mezní 
odchylka 
převýšení 

Závěr  

Výška Převýšení 1.měření 2. měření průměr 

[m] [m] [m] [m] [m] [km] [mm] [mm]   

Ge1-9 252,661 
-5,541 5,5371 5,538 5,53755 0,157 3,4 4,0 vyhovuje 

Ge1-8.2 258,202 

 

  



Hedviga Ježíková : Deformace paleoreliéfu v dobývacím prostoru Dolu ČSM vlivem hornické činnosti 
 

2012  43 
 

6.7.2. Vyhodnocení přesnosti připojovacího měření 

 

Připojovací měření sloužilo k určení výšky bodu č. 33. Připojovací měření bylo 

vedeno z bodu Ge1-8.2. Délka nivelačního pořadu je 1,55 km, přičemž je pořad rozdělen na 

dva oddíly. Z naměřených hodnot byl proveden rozbor charakteristik přesnosti a určeny 

střední kilometrová chyba m0, střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné 

dvojice m0x a střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu celého pořadu mΔh. 

                           Tab. 3 Porovnání převýšení připojovacího pořadu 

Použité niv. Body 
Délka L 

Převýšení 
tam 

Převýšení 
zpět 

Mezní 
odchylka 

Naměřená 
odchylka 

km m m mm mm 

Ge1-8.2 33 1,6 -11,2294 11,2304 6,8 1,0 

Tab. 4 Vyrovnání a rozbor charakteristik přesnosti 

střední kilometrová chyba 

                                                         (35) 

střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné dvojice 

                                                   (36) 

střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu celého pořadu  

                                                      (37) 

 

Oddíl Body 

Převýšení Průměr 
převýšení 

s p d dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 
Tam Zpět 

m m m km km mm mm mm mm mm mm 

1 
Ge1-8.2-

1001 -10,2053 10,2045 -10,2049 1,1 0,9 0,8 0,6 1,8 3,2 0,6 0,6 

2 1001-33 -1,0241 1,0258 -1,02495 0,45 2,2 1,7 2,9 2,7 7,3 6,4 6,4 

Suma   -11,2294 11,2303 -11,22985 1,55   2,5 3,5 4,5 10,5 7,0 7,0 
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Tab. 5 Střední chyby 

m0 1,3 mm 

m0x 0,9 mm 

mΔh 1,2 mm 

6.7.1. Vyhodnocení měření na pozorovací stanici 

Výpočet výšek bodů a zpracování nivelačního zápisníků bylo kompletně provedeno 

v Microsoft Excel 2007 a jsou v příloze č. 7 na CD.  

                                    Tab. 6 Výšky bodů 33 - L17 

Nivelační pořad 33 - L17 

Bod Převýšení - 
TAM 

Převýšení - 
ZPĚT 

Průměrné 
převýšení 

Výsledné 
výšky 

  m m m m 

33       246,972 

L1 -2,760 -2,765 -2,762 244,210 

L2 -0,463 -0,463 -0,463 243,747 

L3 -0,304 -0,305 -0,304 243,443 

L4 -0,500 -0,498 -0,499 242,943 

L5 -0,197 -0,197 -0,197 242,746 

L6 -0,578 -0,577 -0,577 242,169 

L7 -0,485 -0,485 -0,485 241,684 

L8 -1,018 -1,017 -1,017 240,667 

L9 -0,807 -0,807 -0,807 239,860 

L10 -0,856 -0,855 -0,855 239,004 

L11 -0,303 -0,303 -0,303 238,702 

L12 0,316 0,316 0,316 239,018 

L13 0,618 0,619 0,618 239,636 

L14 0,881 0,882 0,881 240,518 

L15 0,362 0,363 0,362 240,880 

L16 0,250 0,250 0,250 241,130 

L17 0,110 0,111 0,111 241,241 
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                                  Tab. 7 Výšky bodů L15 - 326 

Nivelační pořad L15 - 326 

Bod Převýšení - 
TAM 

Převýšení - 
ZPĚT 

Průměrné 
převýšení 

Výsledné 
výšky 

  m m m m 

L15       240,880 

P8 -0,667 -0,666 -0,666 240,214 

P7 0,799 0,799 0,799 241,012 

P6 0,978 0,977 0,977 241,990 

P5 1,012 1,011 1,012 243,001 

P4 1,818 1,818 1,818 244,819 

P3 2,343 2,343 2,343 247,163 

P2 0,176 0,176 0,176 247,339 

P1 -0,036 -0,036 -0,036 247,303 

326 1,5682 1,5682 1,568 248,871 

 

                                      Tab. 8 Výšky bodů L15 - P16 

Nivelační pořad L15 - P16 

Bod Převýšení - 
TAM 

Převýšení - 
ZPĚT 

Průměrné 
převýšení 

Výsledné 
výšky 

  m m m m 

L15       240,880 

P9 -0,890 -0,890 -0,890 239,990 

P10 -0,427 -0,427 -0,427 239,563 

P11 -0,395 -0,395 -0,395 239,168 

P12 0,266 0,266 0,266 239,434 

P13 -0,021 -0,021 -0,021 239,413 

P14 -0,623 -0,623 -0,623 238,790 

P15 0,132 0,133 0,132 238,923 

P16 0,246 0,246 0,246 239,169 

 

  



Hedviga Ježíková : Deformace paleoreliéfu v dobývacím prostoru Dolu ČSM vlivem hornické činnosti 
 

2012  46 
 

7. Vyhodnocení 

7.1. Aktualizace mapy paleoreliéfu 

Průměrná hloubka, ve které se nachází 4. kra paleofeliéfu (v části zvolené pro 

zpracování mé diplomové práce) v dobývacím prostoru ČSM Louky je -373 m. K určení vlivů 

dobývání na povrch karbonu není možné použít povrchová měření.  

Tab. 9 Lomové body části zvolené pro zpracování diplomové práce 

Lomové body 

Y X 

452200 1105500 

453400 1105500 

452200 1106500 

453400 1106500 

Pro určení průběhu paleoreliéfu jsem použila koeficient dobývání, přirazený metodě 

dobývání používané v slojích č. 28, 29, 30 v Dolu ČSM Louky. Je to hodnota a=0,95. Obr. 8, 

9 a obr. 10, zobrazují rozložení porubů pro jednotlivé sloje zvlášť. 
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Obr. 8 Uložení porubů sloje č. 28 
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Obr. 9 Uložení porubů sloje č. 29 
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Obr. 10 Uložení porubů sloje č. 30 

 

 

Pro lepší představu je v následujícím obrázku ukázáno umístění jednotlivých porubů 

pro všechny sloje vůči sobě navzájem. 
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Obr. 11 Uložení porubů slojí č. 28, 29, 30 

Ze zadaných souřadnic vrtů jsem vytvořila mapu původního karbonu. 
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Obr. 12 Původní reliéf karbonu 

Obrázek slouží jen pro přehled, byl vytvořen v programu Surfer. Skutečná mapa 

původního karbonu se nachází v příloze č. 1 a byla vytvořena v programu Atlas. Další 

zobrazení původní mapy karbonu: 
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Obr. 13 Drátový model původního reliéfu karbonu v programu Surfer 

 

Obr. 14 Model původního reliéfu karbonu s povrchovou strukturou  v programu Surfer 

Vytvořila jsem si síť bodů, pro které jsem z vytvořené původní mapy karbonu 

odečetla výšky bodů pro průběh reliéfu karbonu. Údaje o postupech porubů sloužili jako 

základ pro výpočet vlivu poddolování. Pomocí programu SUBSCH jsem spočetla teoretické 

poklesy, které vychází ze zadaných údajů o těžených porubech, o jejich směrech postupu a 
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velikosti podle zadaných souřadnic lomových bodů porubů, o dobývané mocnosti. Vstupní 

soubory pro výpočet ve zmíněném programu jsou uvedeny v příloze č. 6 na CD. 

Výsledné teoretické poklesy bodů reliéfu karbonu jsou čitelně seřazeny v tabulce 

v příloze č. 7 na CD. 

Původní výšky bodů výpočetní sítě jsem opravila o spočtené teoretické poklesy a 

vytvořila aktualizovanou mapu karbonu. 

 

Obr. 15 Aktualizovaný reliéf karbonu 

Obrázky slouží opět jen pro přehled, vlastní mapa aktualizovaného karbonu se 

nachází v příloze č. 2. 
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Obr. 16 Drátový model aktualizovaného reliéfu karbonu v programu Surfer 

 

Obr. 17 Model aktualizovaného reliéfu karbonu s povrchovou strukturou v programu Surfer 

Porovnání původní a aktualizované mapy karbonu je zobrazeno na následujícím 

obrázku. 
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Obr. 18 Porovnání původního a aktualizovaného reliéfu karbonu 



Hedviga Ježíková : Deformace paleoreliéfu v dobývacím prostoru Dolu ČSM vlivem hornické činnosti 
 

2012  56 
 

 

Obr. 19 Porovnání původního a aktualizovaného reliéfu karbonu s polohou porubů 

Modrou barvou je vykreslený průběh paleoreliéfu před zahájením těžby, červenou je 

aktualizovaný průběh karbonu ovlivněného těžbou. Pro posouzení změn v teoretických 

výpočtech před a po aktualizaci mapy reliéfu karbonu jsem porovnávala výšky karbonu před 

dobýváním s výškami tohoto karbonu opravenými o poklesy vypočtené v programu 

SUBSCH. Následující obrázek zobrazuje izokatabázy spočtených rozdílů. Spočtené rozdíly 

jsou seřazeny v tabulce v příloze č. 7 na CD, grafické zobrazení je také v příloze č. 8 rovněž 

na CD.  
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Obr. 20 Zobrazení změn před a po aktualizaci reliéfu karbonu v programu Surfer 
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Obr. 21 Zobrazení rozdílů před a po aktualizaci  reliéfu karbonu- barevná škála 

7.2. Porovnání teoretického výpočtu s výsledky přímých 
měření výšek povrchových bodů pozorovacích stanic 

Poklesy získané ze dvou přímých měření, prvního provedeného před zahájením 

dobývaní porubů 300402, 300404 a 300404/1, měření bylo provedeno 19. 03. 2009 a druhého 

měření uskutečněného 24. 03. 2012, jsem porovnávala s teoretickými poklesy spočtenými 

v programu SUBSCH.  

Pro výpočet bylo potřebné vypočíst mezní úhel vlivu podle vztahu 

                                                              (38) 

kde Hk je mocnost karbonu, Hp je mocnost pokryvu, µk je mezní úhel vlivu pro karbon (v 

OKR je µk= 65°) a µp je mezný úhel vlivu pro pokryv (v OKR je µk =55°). V naledujíci 

tabulce jsou uvedeny hodnoty používané pro výpočet µ. 
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Tab.  10 Mezné úhly vlivu na povrch 

č. porubu 
Hp Hk µ 

m m ° 

300402 600 192 57,4 

300404 540 301 58,6 

300404/1 560 550 60,0 

7.2.1. Určení skutečných hodnot součinitele dobývání 

Skutečnou hodnotu součinitele dobývání lze odvodit ze vztahů: 

           (z=1)                                          (39) 

kde m je dobývaná mocnost,  

a(1) je součinitel dobývání se zvolenou hodnotou a=1,  

e je součinitel účinnosti,  

sv je pokles vypočtený statickým výpočtem pro časový součinitel z=1. 

                                                    (40) 

kde m je dobývaná mocnost,  

a(skut) je součinitel dobývání se zvolenou hodnotou a=1,  

e je součinitel účinnosti,  

směř je hodnota naměřeného poklesu na konci etapy. 

Řešením soustavy těhto dvou rovnic dostaneme pro a vztah 

                                                        (41) 

Protože a(1)=1,  můžeme vztah zjednodušeně vyjádřit ve tvaru 

                                                        (42) 

Aby bylo možné provádět výpočet podle vztahu (42), museli se nejprve určit hodnoty 

statických poklesů sv pro z=1, a=1 na konci každé etapy. Statické poklesy se počítali 

v programu SUBSCH. 
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7.2.1.1.Podélná pozorovací stanice 

                   Tab.  11 Výpočet teoretických poklesů z původního karbonu 

Výpočet teor. poklesů bodů pozorovací stanice na povrchu z původního karbonu 

Číslo bodu 
Y X směř steoretický a=1 steoretický a=1,5 

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

33 453234,735 1106435,060 -0,035 -0,045 -0,030 

L1 453160,318 1106411,962 -0,032 -0,069 -0,046 

L2 453155,966 1106375,171 -0,053 -0,099 -0,066 

L3 453147,540 1106331,510 -0,070 -0,146 -0,098 

L4 453142,270 1106274,609 -0,094 -0,229 -0,153 

L5 453139,893 1106251,166 -0,121 -0,271 -0,181 

L6 453137,431 1106201,904 -0,248 -0,369 -0,247 

L7 453136,202 1106170,314 -0,446 -0,440 -0,294 

L8 453136,376 1106128,460 -0,813 -0,538 -0,360 

L9 453136,630 1106094,059 -1,125 -0,618 -0,414 

L10 453139,209 1106046,466 -1,396 -0,728 -0,487 

L11 453143,237 1105995,130 -1,433 -0,829 -0,555 

L12 453149,382 1105944,405 -1,340 -0,905 -0,606 

L13 453154,009 1105910,045 -1,086 -0,938 -0,628 

L14 453163,035 1105861,289 -0,679 -0,959 -0,643 

L15 453171,547 1105820,747 -0,448 -0,952 -0,638 

L16 453186,646 1105759,527 -0,226 -0,900 -0,603 

L17 453194,986 1105729,397 -0,163 -0,858 -0,575 

 

V tabulce jsou seřazeny poklesy získané z přímých měření (sloupec směř) a 

teoretického výpočtu poklesů z karbonu, vypočtené pro a=1 (sloupec steoretický a=1). Určila jsem 

maximální pokles z přímého měření a z teoretického výpočtu. Jejich hodnoty jsem dosadila 

do vztahu (37) a vypočetla skutečnou hodnotu koeficientu dobývání.   

                                                   (43) 

V tab. 11 jsou ve sloupci steoretický a=1,5 seřazené výsledky teoretického výpočtu pro 

skutečný koeficient dobývání, pro a=1,5. 

Pro teoretický výpočet poklesů z aktualizovaného karbonu jsem odečetla největší 

poklesy nad poruby 300402, 300404 a 300404/1. O tyto poklesy jsem opravila odpovídající 
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mocnosti karbonu nad příslušnými poruby. Z výsledných hodnot jsem vypočetla nové úhly 

vlivu na povrch, pro výpočet poklesů z aktualizovaného karbonu. 

Tab.  12 Hodnoty pro výpočet µ- původní a aktualizovaný karbon 

č. porubu 

původní karbon aktualizovaný karbon 

Hp Hk µ Hp Hk µ 

m m ° m m ° 

300402 600 192 57,4 600 187 57,4 

300404 540 301 58,6 540 299 58,6 

300404/1 560 550 60,0 560 547 59,9 

V tabulce je vidět se že hodnoty pro mocnosti liší o malé hodnoty a proto i výsledné 

mezné úhly vlivu na povrch se téměř neliší. Stejným postupem teoretického výpočtu poklesů, 

jež byl použitý pro výpočty poklesů z karbonu, se vypočtou teoretické poklesy i 

z aktualizovaného karbonu. Výsledné poklesy pro původní a aktualizovaný karbon jsou 

seřazeny v následující tabulce. 

Tab. 13 Porovnání teoretických výpočtů poklesů z původního a aktualizovaného karbonu 

Porovnání teoretických výpočtů poklesů z původního a aktualizovaného 
karbonu 

Číslo bodu 
Y X skarbon saktualiz. karbon 

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

33 453234,735 1106435,060 -0,030 -0,030 

L1 453160,318 1106411,962 -0,046 -0,046 

L2 453155,966 1106375,171 -0,066 -0,066 

L3 453147,540 1106331,510 -0,098 -0,098 

L4 453142,270 1106274,609 -0,153 -0,153 

L5 453139,893 1106251,166 -0,181 -0,181 

L6 453137,431 1106201,904 -0,247 -0,247 

L7 453136,202 1106170,314 -0,294 -0,294 

L8 453136,376 1106128,460 -0,360 -0,360 

L9 453136,630 1106094,059 -0,414 -0,414 

L10 453139,209 1106046,466 -0,487 -0,487 

L11 453143,237 1105995,130 -0,555 -0,555 

L12 453149,382 1105944,405 -0,606 -0,606 

L13 453154,009 1105910,045 -0,628 -0,628 

L14 453163,035 1105861,289 -0,643 -0,643 

L15 453171,547 1105820,747 -0,638 -0,638 

L16 453186,646 1105759,527 -0,603 -0,603 

L17 453194,986 1105729,397 -0,575 -0,575 
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Jak je jasně vidět, v důsledku nepatrných rozdílu v mezných úhlech vlivu 

z původního a aktualizovaného karbonu na povrch, nejsou mezi spočtenými poklesy žádné 

rozdíly. V grafu jsou znázorněny poklesy určené přímým měřením a teoretickým výpočtem. 

Protože se hodnoty teoretických výpočtu z původního a aktualizovaného karbonu neliší, jsou 

v grafu znázorněny pouze poklesy z přímého měření a jednoho teoretického výpočtu. 

Graf 1 Srovnání výsledků podélné pozorovací stanice 

 

Rozdíl mezi průběhem křivky skutečných poklesů a teoretických poklesů se projevil 

v posunu dna poklesové kotliny.  

7.2.1.2.Příčná pozorovací stanice 

Pro příčnou pozorovací stanici byly provedeny stejné výpočty jako u podélné 

pozorovací stanice. Výsledky jsou vyjádřeny opět číselně v tabulkách a graficky pomocí 

grafu. 
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          Tab. 14 Výpočet teoretických poklesů z původního karbonu 

Výpočet teoretických poklesů bodů pozorovací stanice na povrchu z 
původního karbonu 

Číslo bodu 
Y X směř steoretický a=1 steoretický a=0,46 

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

326 453326,608 1106027,216 -0,181 -0,441 -0,203 

P1 453307,922 1105989,823 -0,328 -0,530 -0,244 

P2 453334,236 1105940,854 -0,163 -0,518 -0,238 

P3 453360,633 1105895,400 -0,098 -0,480 -0,221 

P4 453328,624 1105881,710 -0,338 -0,094 -0,143 

P5 453284,913 1105863,826 -0,205 -0,696 -0,320 

P6 453251,863 1105853,342 -0,286 -0,785 -0,361 

P7 453221,689 1105844,042 -0,366 -0,858 -0,395 

P8 453191,140 1105834,056 -0,438 -0,921 -0,424 

P9 453153,322 1105819,907 -0,465 -0,978 -0,450 

P10 453124,068 1105809,454 -0,442 -1,001 -0,460 

P11 453092,245 1105797,728 -0,441 -1,007 -0,463 

P12 453060,277 1105787,945 -0,412 -0,991 -0,456 

P13 453026,078 1105782,199 -0,397 -0,955 -0,440 

P14 452995,013 1105776,299 -0,341 -0,907 -0,417 

P15 452963,092 1105772,059 -0,305 -0,843 -0,388 

P16 452938,313 1105768,551 -0,269 -0,785 -0,361 

 

Tab. 15 Maximální poklesy 

maximální poklesy 

směř steoretický a=1 

[m] [m] 

-0,465 -1,007 

 

Největší poklesy z přímého měření a z teoretického výpočtu (pro a=1), jsem dosadila 

do vztahu (42). Vypočetla jsem skutečnou hodnotu koeficientu dobývání pro příčnou 

pozorovací stanici: 

                                                   (44) 
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Tab. 16 Porovnání teoretických výpočtů poklesů z původního a aktualizovaného karbonu 

Porovnání teoretických výpočtů poklesů z původního a aktualizovaného 
karbonu 

Číslo bodu 
Y X spůvodní karbon a=0,46 saktualiz. karbon a=0,46 

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

326 453326,608 1106027,216 -0,203 -0,203 

P1 453307,922 1105989,823 -0,244 -0,244 

P2 453334,236 1105940,854 -0,238 -0,238 

P3 453360,633 1105895,400 -0,221 -0,221 

P4 453328,624 1105881,710 -0,143 -0,143 

P5 453284,913 1105863,826 -0,320 -0,320 

P6 453251,863 1105853,342 -0,361 -0,361 

P7 453221,689 1105844,042 -0,395 -0,395 

P8 453191,140 1105834,056 -0,424 -0,424 

P9 453153,322 1105819,907 -0,450 -0,450 

P10 453124,068 1105809,454 -0,460 -0,460 

P11 453092,245 1105797,728 -0,463 -0,463 

P12 453060,277 1105787,945 -0,456 -0,456 

P13 453026,078 1105782,199 -0,440 -0,440 

P14 452995,013 1105776,299 -0,417 -0,417 

P15 452963,092 1105772,059 -0,388 -0,388 

P16 452938,313 1105768,551 -0,361 -0,361 

V grafu jsou znázorněny poklesy určené přímým měřením a teoretickým výpočtem 

pro příčnou pozorovací stanici. Protože se hodnoty teoretických výpočtu z původního a 

aktualizovaného karbonu neliší, jsou v grafu znázorněny pouze poklesy z přímého měření a 

jednoho teoretického výpočtu. 
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Graf 2 Srovnání výsledků přímých měření s teoretickým výpočtem- příčná pozorovací stanice 

 

Rozdíl mezi průběhem křivky skutečných poklesů a teoretických poklesů se opět 

projevil v posunu dna poklesové kotliny.  
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8. Závěr 

V diplomové práci jsem popsala základní údaje o Dolu ČSM v dobývacím prostoru 

Louky. Z údajů získaných z vrtného průzkumu jsem vytvořila mapu reliéfu karbonu, příloha 

č. 1. Vytvořila jsem si síť bodů, pro které jsem prováděla teoretické výpočty poklesů v 

programu SUBSCH. Výsledky výpočtů jsou vyjádřeny číselně v příloze č. 7 na CD. Grafické 

vyjádření je obsaženo v 7. kapitole, a také v příloze č. 8 na CD. Vypočtené poklesy jsem 

odečetla od výšek z původní mapy karbonu a následně jsem z opravených hodnot vykreslila 

novou aktualizovanou mapu reliéfu karbonu, příloha č. 2. Výsledky výpočtu jsou opět 

vyjádřeny číselně v příloze č. 7 a graficky v 7. kapitole, a také v příloze č. 8 (obě přílohy se 

nacházejí na CD). 

Na základě přímého měření na pozorovací stanici jsem vyhodnotila skutečné poklesy 

bodů pozorovací stanice. Pro její body jsem následně provedla také teoretický výpočet 

poklesů v programu Subsch. A to pro reliéf původního karbonu a pro aktualizovaný reliéf 

karbonu. Z výsledků jsem vypočetla skutečný koeficient dobývání pro podélnou a příčnou 

pozorovací stanici. Ukázka výsledků výpočtů jsou obsaženy v kapitole 7, všechny výsledky 

jsou pak číselně vyjádřené v příloze č. 7, i graficky v příloze č. 8 (obě na CD). 
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