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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá deformacemi zemského povrchu a jeho poklesy 

v závislosti na důlní činnosti. Tedy zjištění poklesů stávající pozorovací stanice v oblasti 2. 

kry Dolu Darkov, provedení rozboru přesnosti tohoto měření a následné grafické 

zpracování. Porovnáním periodického měření modelujeme utváření poklesové kotliny této 

oblasti. 

 

Klíčová slova: pozorovací stanice, rozbor přesnosti, poklesová kotlina 

 

 

ANNOTATION 

Bachelor thesis is focused on the Earth´s surace deformations and it´s decreases 

depending on mining activities, so detected of decreases existing  observaion station in the 

area of the second Block of the Darkov Mine, accomplishment analys of accuracy this 

measurement and subsequent grafic treatment. By observation of regular measurement we 

model the formation of decreased basin in this area. 

 

Keywords: Observation station, analys of accuracy, decreased basin. 
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1 ÚVOD 

Mnou vyhotovená bakalářská práce má název Periodické měření výšek a 

modelování poklesové kotliny v oblasti 2. kry Dolu Darkov. 

Důl Darkov se nachází v oblasti Ostravsko-karvinského revíru, kde hlubinné 

dobývání černého uhlí sahá až do 19. století.  Oblast, ve které probíhalo periodické měření 

výšek, se nachází mezi obcemi Horní Suchá a Stonava (viz. obrázek 1). Pozorovací stanice 

na cestě mezi těmito obcemi byla již vybudována a několikrát výškově zaměřena a to pro 

účely pozorování postupných poklesů a deformací vlivem dobývání jednotlivých slojí Dolu 

Darkov. Hodnoty, vycházející z měření v březnu roku 2007, byly výchozí pro určování 

rozdílů s naměřenými daty. 

Zaměření pozorovací stanice proběhlo ve dvou etapách s časovým rozmezím pěti 

měsíců a bylo provedeno geometrickou nivelací ze středu s přesností pro technickou 

nivelaci zvýšené přesnosti. Připojovací měření pozorovací stanice bylo zaměřeno přesnou 

nivelací s požadavkem na splnění odchylek pro měření v nivelačních sítích IV. řádu. 

Výchozí bod připojovacího měření byl ověřen pro totožnost a neměnnost nivelačních 

údajů. 

Výsledkem bakalářské práce bylo zjištění nadmořských výšek stávající 

pozorovací stanice, zpracování zjištěných hodnot a získání informací o deformacích, 

poklesech a naklonění této měřické přímky. Nedílnou součástí bakalářské práce bylo 

vytvoření grafů a modelace poklesové kotliny. 
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Obrázek 1: Mapa nivelačního pořadu 



Jarmila Hronzová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny 

 

2012  3 

 

2 VÝŠKOVÁ MĚŘENÍ 

Rozlišujeme dvě výšky bodu a to výšku absolutní a relativní. Absolutní výška 

bodu na zemském povrchu je vzdálenost určovaná ve svislém směru od nulové hladinové 

plochy k tomuto bodu. Výška relativní je tatáž výška, určovaná od jiné než nulové 

hladinové plochy. Nulová hladinová plocha je určena jako střední hladina moří pomyslně 

protažených i pod pevninami. Tato referenční plocha se nazývá Geoid. V praxi se nejvíce 

využívá zjišťování převýšení mezi dvěma body, což je rozdíl dvou výšek vztažených k téže 

hladinové ploše. Pro tuto práci jsem se zabývala zjišťováním absolutních výšek pro 

modelování poklesů povrchu na měřické přímce. 

2.1 Výškové základy v ČR 

Výškové základy jsou tvořeny výškovým bodovým polem. Na území České 

republiky je tvoří bývalá Československá jednotná nivelační síť(ČSJNS). Tyto body mají 

určenou nadmořskou výšku a tím jsou podkladem pro další výšková měření. 

Toto bodové pole můžeme dělit na: 

Základní výškové bodové pole (ZVBP) 

a)  Základní nivelační body 

- Na území České republiky je 12 základních nivelačních bodů. Body jsou 

stabilizovány vytesaným křížkem ve skále na geologicky neměnném místě a 

chráněny pomníkem, čímž je zajištěna přesnost nivelačních sítí. Označují se 

římskými číslicemi s přidruženým sídlem v jeho okolí. 

b)  Body České státní nivelační sítě I. až III. řádu (závazná zkratka ČSNS) 

- Body ČSNS jsou rozmístěny na území státu pro jednoduché napojení dalšího 

výškového měření. Body jsou od sebe vzdáleny v nezastavěném území 

přibližně 1km, v zastavěném území 300m. 

Podrobné výškové bodové pole (PVBP) 

a)  Nivelační sítě IV. řádu 

- Body této sítě zahušťují body ČSNS vyšších řádů. 
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b)  Plošné nivelační sítě 

- Síť nivelačních bodů rozmístěná na území zaměřování prováděná přesnou 

nivelací. 

c)  Stabilizované body technických nivelací 

2.2 Výškové systémy ČR 

Závazným výškovým systémem na území České republiky je Baltský po 

vyrovnání (Bpv), který je definován nulou na stupnici mořského vodočtu pevnosti 

Kronštadt blízkého ruskému Petrohradu a souborem normálních výšek mezinárodní 

vyrovnané sítě. Od dob Rakouska-Uherska až do konce 2. světové války, bylo používáno 

Jadranského systému s nulovou hladinou orientovanou na Molo Sartorio v Terstu 

příslušejícímu Jaderskému moři. V dnešní době se již Jadranský systém neužívá, ale ve 

starších mapových dílech, zejména pro území Čech, je tento systém od roku 2000 

výjimečně povolen a můžeme se s ním stále setkat. Rozdíl výšek Jadranského systému a 

systému Balt po vyrovnání je přibližně 400mm v závislosti na určované poloze. 

3 DŮLNÍ ŠKODY 

Dobývání nerostného bohatství má za následek důlní škody, tj. poškození, či 

znehodnocení komunikací, objektů a půdy na zemském povrchu, případně ztráta podzemní 

vody. Zavádějí se jistá opatření, která mají za úkol vlivy důlní činnosti omezit na 

Obrázek 2: Rozdíl výškových systémů 
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minimum. Jedná se například o vhodnou volbu metody dobývání nerostné suroviny, 

vhodný směr porubní fronty a její plynulý postup v dole. U stávajících objektů se používá 

kotvení zdiva, zpevňování základů, u objektů projektovaných nejlépe jejich umísťování 

mimo poddolovaná území, výstavba objektů o malé rozloze, volba vhodných 

konstrukčních prvků, nebo ponechání ochranného pilíře, čímž se ovšem ztrácí velká část 

užitkové suroviny. I přes tato opatření se nad zemským povrchem dotčeným důlní činností 

vytváří postupem času poklesová kotlina.  

3.1 Poklesová kotlina 

Poklesová kotlina se vytváří nad dobývanou dostatečně velkou plochou sloje. 

Horninou z nadloží se zavaluje vyrubaný prostor, čímž může docházet na povrchu 

k horizontálním a vertikálním pohybům, tedy k posunům a poklesům a mění se poloha 

bodů a objektů na zemském povrchu. Důsledkem těchto pohybů bývá často také 

prosakování podzemní vody a vytváření znečištěných bažin, které mají špatný vliv na 

životní prostředí. 

Tvar poklesových kotlin 

Tvar poklesových kotlin se mění podle sklonu uložení sloje: 

 Ploše uložená sloj (obrázek 1)  

Poklesová kotlina má symetrický tvar. Vzniká nejen nad vyrubanou plochou 

ložiska, ale rozšiřuje se do stran pod tzv. mezným úhlem. Velikost tohoto úhlu se liší u 

jednotlivých hornin. Nižší je u terciérních hornin, vyšší u karbonských a nejvyšší hodnoty 

dosahují horniny vyvřelé. [1] 

Šikmě uložená sloj (obrázek 2) 

Poklesová kotlina se projevuje ve tvaru asymetrickém s největší prohlubní nad 

vrchní částí porubu. Dno kotliny se zvětšujícím úklonem ložiska posouvá blíže k vrchnímu 

okraji porubu. Při úklonu 90° dno kotliny vzniká přímo nad vyrubaným prostorem a 

kotlina nabývá symetrický tvar. [1] 
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Poklesová kotlina vytváří na povrchu škodu ve formě deformací, které se dají 

rozdělit do 3 pásem. Dno poklesové kotliny se nachází nad vyrubaným prostorem, dochází 

zde jen k poklesu povrchu. Tlakové pásmo náležící okrajům vyrubaného prostoru, zde se 

vyskytuje například zvedání chodníků, nebo drcení zdiva. Tahové pásmo je situováno 

kolem vyrubaného prostoru a má vliv na protahování povrchu, a tím způsobené trhliny ve 

zdech budov.  

Obrázek 4: Poklesová kotlina- ploše uložená 

Obrázek 3: Poklesová kotlina- šikmě uložená sloj [1] 
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Plně účinná plocha 

Oblast na povrchu, která je ovlivněna dobýváním, závisí na velikosti a tvaru 

plochy vyrubané sloje. Plocha na povrchu je vždy větší než plocha vyrubaného ložiska a 

její tvar je ploše ložiska podobný. Jakmile plocha dosáhne určité rozlohy, závisející na 

hloubce uložení sloje a na mezném úhlu vlivu, dosáhne maximálního poklesu smax, který 

se, se zvětšující se rozlohou vyrubaných prostor, dále nemění. Plná účinná plocha je 

definovaná poloměrem plné účinné plochy r, který určuje, kolik je nutno vyrubat plochy 

v ložisku aby bod na povrchu, se středem v kružnici o tomto poloměru, měl největší 

pokles.  

Jestliže má sloj ukloněné uložení, mění se velikost mezného úhlu vlivu a tím i tvar 

účinné plochy z kružnicové, u vodorovného uložení, na tvar podobný elipse, ovšem na 

straně hlubšího uložení rozšířené. Když má sloj strmé uložení, má plná účinná plocha tvar 

stejný jako při vodorovném uložení. 

Poloměr plné účinné plochy 

� = � × ����	
 ( 1) 

kde H… hloubka uložení 

  µ… mezný úhel vlivu 

  

Obrázek 5: Plně účinná plocha a mezný 

úhel 
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Mezný úhel vlivu  

Mezným úhlem vlivu je určen obvod poklesové kotliny vytvořené dobýváním 

dostatečně velké plochy. Používá se pro předběžné výpočty poklesů, stanovení rozsahu 

vlivu dobývání na objekty, výpočet deformací a jiné. 

Definice: svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji 

vyrubané plochy s odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace jsou 

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

ovlivněných objektů. [2] 

Tento úhel je závislý na mnoha faktorech ovlivňujících jeho velikost. Například 

úklon ložiska, hloubka a způsob dobývání, zda byla použita základka, tektonika, vlastnosti 

hornin a také vliv předchozího dobývání. 

V Ostravsko-karvinském revíru byly na základě dlouhodobých zkušeností přijaty 

hodnoty mezných úhlů vlivu: [2] 

• v karbonských vrstvách μk = 65° 

• v terciérním pokryvu μt = 55° 

Při dobývání v oblastech, které jsou složeny jak z pokryvných tak produktivních 

hornin se úhel počítá průměrem, tedy průměrný mezný úhel podle vztahu [2]: 


� = 
���
�������  ( 2) 

μt… mezný úhel vlivu v pokryvných horninách (terciérní pokryv) 

μk … mezný úhel vlivu v produktivních horninách (karbonské vrstvy) 

Ht … mocnost pokryvu 

Hk…mocnost produktivních hornin 

3.2 Pozorovací stanice 

Na zemském povrchu jsou zřizovány pozorovací stanice, jejichž periodické 

zaměřování nám umožňuje zjišťování svislých poklesů, vodorovných posunů 

stabilizovaných bodů této pozorovací stanice v čase, zjišťování rozsahu poklesové kotliny 

a také modelování utváření poklesové kotliny.  
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Typy pozorovacích stanic 

Tvar pozorovací stanice je závislý na velikosti a tvaru dobývané sloje, tedy na 

tvaru poklesové kotliny. Pozorovací stanice jsou zřizovány tak, aby krajní body pozorovací 

stanice byli na území, které již nepodléhá deformacím vlivem dobývání. 

Liniové pozorovací stanice 

Liniové pozorovací stanice jsou zřizovány tak, aby zachycovaly střed a okraje 

poklesové kotliny. Jsou vhodné pro zjišťování poklesů, u ostatních deformací nezajišťují 

maximální hodnoty. 

Rozdělení [3]: 

• měřická přímka 

• osový kříž 

• profily 

• trojúhelníkový řetězec 

• zlomené přímky 

Plošné pozorovací stanice 

Plošné pozorovací stanice zachycují všechny deformace poklesové kotliny i 

s jejich směrem. Jsou vhodné pro prognózní výpočty poklesové kotliny. Jejich měření je 

rozsáhlé a pracné s velkou finanční náročností. Zřizují se jen pro důležité areály, nikoliv 

pro celou poklesovou kotlinu. 

  

Obrázek 6: Liniová pozorovací 

stanice- měřická přímka [3] 

Obrázek 7: Liniová pozorovací stanice- 

osový kříž [3] 
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Rozdělení [3]: 

• čtvercová síť 

• trojúhelníková síť 

• roztroušené body 

 

Při větším rozsahu dobývání se pozorovací stanice zřizuje jen pro část poklesové 

kotliny. V tomto případě se musí pozorovací stanice připojit z nepoddolovaného území, a 

to geometrickou nivelací pro poklesy a pro posuny například triangulací, polygonovým 

pořadem, metodou GNSS a dalšími způsoby s dostatečnou přesností. 

3.3 Pokles 

Poklesy bodů v poklesové kotlině se vypočítávají z periodického měření rozdílem 

výšek bodů počátečního, či předchozího měření a výšek těchto bodů z měření koncového 

v určitém sledovaném období.  

Pokles definujeme vztahem [3]: 

�∆���� = ���� − ����  ( 3) 

kde �∆���� … pokles bodu i za období ∆t j,k 

  ���� , ����  … výšky bodu i na začátku a na konci sledovaného období 

  

Obrázek 9: Plošná pozorovací stanice- 

čtvercová síť [3] 

Obrázek 8: Plošná pozorovací stanice- 

trojúhelníková síť [3] 
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Přesnost určení těchto poklesů závisí na přesnosti určování výšek bodů na počátku 

a konci měření. Tato přesnost je tedy za předpokladu stejné metody obou měření dána 

střední chybou [3]: 

�� = ±��√� ( 4) 

kde ms… střední chyba určení poklesu 

  mV… střední chyba jednotlivých měření výšek 

Metody určování poklesů 

Geometrická nivelace ze středu 

Tato metoda se pro zjišťování svislých pohybů používá nejčastěji. Při vhodné 

volbě přesnosti tohoto měření se dosahuje optimálních výsledků s požadovanou přesností. 

Doba tohoto měření na pozorovací stanici by měla být co nejkratší. Metoda byla použita v 

rámci bakalářské práce a dále se ji budeme zabývat v kapitole 3. Nivelace. 

Hydrostatická nivelace 

Přesnost 0,01 - 0,02 mm na několik desítek metrů zajišťuje zařízení sestavené ze 

dvou propojených válců naplněných tekutinou, pro něž platí Bernoulliho rovnice. Tato 

přesnost často přesahující i přesnost přesné nivelace je ovšem relativní, vztažená k bodu 

výchozímu, proto se pro absolutní převýšení používá geometrická nivelace. 

Trigonometrická nivelace 

Metoda trigonometrické nivelace není svou přesností dostatečná pro zjišťování 

poklesů. Používá se tam, kde geometrická nivelace není možná, nebo nastal velký pokles. 

Radarová interferometrie 

Radarová interferometrie zpracovává dva radarové snímky a vytváří modely 

terénu, či modely deformací daného mapovaného území. 

3.4 Naklonění (Denivelace) 

Na svahu poklesové kotliny při poklesu bodů dochází k naklonění terénu. Tato 

deformace poškozuje objekty, proto je nutno ji sledovat. Naklonění se zjišťuje buď přímo 

měřením, nebo nepřímo, výpočtem z poklesů. 
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Přímé určování naklonění 

Přímo se naklonění určuje pomocí přístrojů upravených pro odečítání naklonění, 

takzvaných náklonoměrů. Tyto náklonoměry jsou založeny na používání olovnic 

(Pendametr), kyvadel, libel, či ustálené hladiny kapaliny [3]. Při vlastní práci bylo použito 

nepřímého určování naklonění. 

Nepřímé určování naklonění 

Nepřímo se může naklonění určit [3]: 

• z poklesů 

• z posunů bodů umístěných na vysokých stavbách 

• z naklonění roviny dané třemi body 

Dále se budeme zabývat pouze nepřímým určováním naklonění z poklesů. 

Pro určení naklonění i z poklesů potřebujeme znát hodnoty poklesů dvou 

sousedních bodů v čase a vzdálenost mezi těmito body. Výsledek naklonění se uvádí buď 

v promilích nebo milimetrech na metry [mm/m]. 

Z obrázku vyplývá pro naklonění mezi body P1 a P2 vztah: 

� = �� �!"!�  ( 5) 

kde S1, S2… poklesy bodů za dobu Δt v milimetrech 

  L12… vodorovná vzdálenost mezi těmito body v metrech 

 

Naklonění je závislé na hloubce uložení dobývaného ložiska. Čím je hloubka 

menší, tím je naklonění větší. 

Obrázek 10: Schéma výpočtu naklonění 
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4 NIVELACE 

Nivelace je měřická metoda, při níž se určuje výškový rozdíl mezi dvěma body. 

Tento výškový rozdíl se zjišťuje převážně pořadovou nivelací z důvodů velké vzdálenosti 

mezi určovanými body.  

Nivelační pořady můžeme dělit na [4]: 

• Vložený- druh pořadu, který začíná i končí na známém bodě.  

(obrázek 11a) 

• Volný- pořad začíná na bodě známém a končí na neznámém, 

 určovaném bodě. (obrázek 11b) 

• Uzavřený- tento pořad začíná a končí na stejném, známém bodě.  

(obrázek 11c) 

• Plošná nivelační síť- několik na sebe navázaných pořadů, kde jsou 

 minimálně dva známé nivelační body. (obrázek 11d) 

 

Další dělení je dle Nivelační metody: 

Nivelační metoda je buď trigonometrická s použitím nevodorovné záměry, čímž 

se výška určuje nepřímo, nebo geometrická, která má záměru vodorovnou a měří se přímo. 

Geometrickou nivelaci dále dělíme podle metody na: 

• metoda kupředu 

• metoda ze středu 

a                        b                         c                               d              .         

Obrázek 11: Druhy nivelačních pořadů 



Jarmila Hronzová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny 

 

2012  14 

 

Nivelační metoda geometrické nivelace kupředu se v dnešní době již nepoužívá a 

to kvůli pracnosti (stroj se ustavuje přesně nad bod), a menší přesnosti oproti metodě 

geometrické nivelace ze středu, kterou se eliminují jisté systematické chyby a je podstatně 

rychlejší.  

4.1 Princip Geometrické nivelace ze středu 

Princip metody spočívá ve vodorovné záměře, kterou se přečtou výškové úseky 

nad zemí na měřidlech (nivelační latě), které jsou postavené na bodech, mezi nimiž je 

zjišťováno převýšení. 

 

 L1, L2… lať 1,2  

 lz, lv… čtení na lati zpět a vpřed 

 A… známý bod 

 B… určovaný bod 

 s… vzdálenost mezi body A,B 

 vAB… převýšení (výškový rozdíl) mezi body A, B 

 

 

 

Obrázek 12: Schéma principu geometrické nivelace ze středu 
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Z obrázku 12 vyplývá, že pro bod B platí 

#$ = #% + '( − '# ( 6) 

Výškový rozdíl mezi body A a B 

#%$ = �$ − �% = '( − '# ( 7) 

 kde vA, vB jsou nadmořské výšky příslušných bodů. 

 

V případě, že jsou body A a B od sebe příliš vzdáleny, zaměřuje se nivelační 

pořad sestaven s více nivelačních sestav, který se dělí na více nivelačních oddílů podle 

délky pořadu. U velmi dlouhých pořadů tvoří oddíly nivelační úsek. 

V nivelační sestavě by se měla zachovávat stejně dlouhá vzdálenost záměr a měla 

by být postavena pokud možno v přímce, vše s přesností, která je dána typem přesnosti 

nivelace.  

4.2 Kontrolní měření 

Kontrolním měřením se provádí ověření totožnosti a neměnnosti nivelačních 

bodů, ze kterých vychází nivelační měření.  

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro oddíl nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce Tabulka 1 dané vyhláškou 31/1995 [5]: 

Tabulka 1: Odchylky mezi daný a nově naměřeným převýšením pro oddíl  [5] 

nivelační síť řádu pro oddíl v mm 

I. 2,0 + 1,50 ∙ √. 

II. 2,0 + 2,25 ∙ √. 

III. 2,0 + 3,00 ∙ √. 

IV. 2,0 + 5,00 ∙ √. 

kde R je délka oddílu v kilometrech. 
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Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro úsek nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce Tabulka 2 dané vyhláškou 31/1995 [5]: 

Tabulka 2: Odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením pro úsek  [5] 

nivelační síť řádu pro úsek v mm 

I. 2,00 + 1,50 ∙ 0123
 

II. 2,00 + 2,25 ∙ 0123
 

III. 2,00 + 3,00 ∙ 0123
 

IV. 2,00 + 5,00 ∙ 0123
 

kde R je délka úseku v kilometrech. 

4.3 Přesnosti nivelačního měření 

Podle nároků na přesnost byly vyvinuty typy nivelace s rozdílnou přesností. 

Každému typu jsou uzpůsobeny pomůcky a postup provedení nivelace tak, aby byla 

splněna daná přesnost, a to od typu s nejmenšími požadavky na přesnost (technické 

nivelace), až po typ s vysokými požadavky na přesnost (zvlášť přesné nivelace). 

Technická nivelace TN 

Technická nivelace se řídí ‘Směrnicí pro technickou nivelaci’. Je to nejběžněji 

užívaný typ nivelace, postačuje pro většinu technických prací a pro určování výšek bodů 

v podrobném výškovém bodovém poli. Je nevhodný pro práce v ČSJNS.  

Směrnicí je dáno: 

• přístroj se zvětšením dalekohledu šestinásobným 

• citlivost libely 60“ 

• lehké nivelační podložky 

• nivelační lať s pevnou patkou 

Dále je třeba technickou nivelaci rozdělit na další dva stupně a to: 

a) Základní přesnosti- délka záměr se odhaduje a může být až 120m dlouhá. 

 Nivelační oddíl se měří pouze jednou, u volného pořadu dvakrát. 
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Základním kritériem přesnosti jsou odchylky dané v tabulce 3 [4]: 

Tabulka 3: Odchylky technické nivelace základní přesnosti [4] 

 mezi dvakrát měřeným 

převýšením [mm] 

mezi daným a měřeným 

převýšením [mm] 

nivelační pořad 0,67 ∙ 40√1 40√1 

kde L je délka pořadu v kilometrech 

b) Zvýšené přesnosti- nivelační oddíl se měří vždy dvakrát. Délka záměry je 

maximálně  80m, dělená pečlivým krokováním, čtení záměry by nemělo 

klesnout  pod  0,3m. 

 

  Základním kritériem přesnosti jsou odchylky dané v tabulce 4 [4]: 

Tabulka 4: Odchylky technické nivelace zvýšené přesnosti [4] 

 mezi dvakrát měřeným 

převýšením [mm] 

mezi daným a měřeným 

převýšením [mm] 

nivelační pořad 0,67 ∙ 20√1 20√1 

kde L je délka pořadu v kilometrech 

 

Přesná nivelace PN 

Přesná nivelace se řídí ‘Nivelační instrukcí pro práce v ČSJNS’. Používá se při 

určování nadmořských výšek ve výškovém bodovém poli, zejména v nivelačních pořadech 

III. a IV. řádu a v PNS [4]. Další možností použití je inženýrská geodézie. 

 Dle instrukce je definováno následující vybavení: 

• zvětšení dalekohledu v přístroji alespoň 24x 

• citlivost libely nejméně 20,6“ 

• těžké nivelační podložky, nebo hřeby 

• pevný stativ 

Z hlediska měření instrukce stanovuje: 

• pořad zaměřit vždy 2x alespoň v jinou denní dobu 

• záměry rozměřovat pásmem na 0,1m 
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• sudý počet přestav při použití páru latí 

Další požadavky jsou specifikovány podle toho, zda je měření prováděno pro IV. 

řád a PNS, spadajících do PVBP, nebo pro řád III.  

 Základním kritériem přesnosti jsou odchylky dané [4]: 

Tabulka 5: Odchylky přesné nivelace [4] 

 

mezi dvakrát měřeným 

převýšením pro oddíl [mm] 

mezi dvakrát měřeným 

převýšením pro úsek [mm] 

IV. řád a PNS 5 ∙ √. 5 ∙ 0123
 

III. řád 3 ∙ √. 3 ∙ 0123
 

kde R je délka oddílu v kilometrech 

  L je délka úseku v kilometrech 

Velmi přesná nivelace VPN 

Používá se při měření v sítích I. a II. řádu základního výškového bodového pole. 

Je zapotřebí dodržovat opatření, které nás přiblíží k požadované přesnosti, 

například: 

• pevná stabilizace přestavbových bodů 

• pevný stativ 

• nivelační lať vcelku 

• přesné rozměřován záměr 

• měření rektifikovaným přístrojem a komparovanými latěmi 

• měření v optimálních podmínkách 

Zvlášť přesná nivelace ZPN 

Zvlášť přesné nivelace se používá v oblastech s velmi vysokými nároky na 

dosaženou přesnost. K měření je třeba užít nejpřesnějších přístrojů. 

Základním kritériem přesnosti jsou odchylky dané v tabulce 6 [4]: 
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Tabulka 6: Odchylky velmi přesné a zvlášť přesné nivelace [4] 

 

mezi dvakrát měřeným 

převýšením pro oddíl [mm] 

mezi dvakrát měřeným 

převýšením pro úsek [mm] 

I. řád 1,50 ∙ √. 1,50 ∙ 0123
 

II. řád 2,25 ∙ √. 2,25 ∙ 0123
 

 

Střední kilometrová chyba 

Charakteristikou přesnosti pro nivelační měření je střední kilometrová chyba. 

Tuto chybu lze jednoduše odvodit z dvojího měření nivelačního pořadu tam a zpět. 

Mezní hodnoty střední kilometrové chyby jsou dány vyhláškou 31/1995 sb. pro 

jednotlivé typy nivelací dle přesnosti [5]: 

Tabulka 7: Mezní hodnoty střední kilometrové chyby [5] 

typ nivelace střední kilometrová chyba [mm] 

ZPN I. řádu 
0,40 + 0,71√78  

VPN II. řádu 
0,45 + 0,80√78  

PN III. řádu 
0,60 + 1,06√78  

PN IV. řádu 
1,00 + 1,77√78  
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4.4 Vyrovnání nivelačního pořadu 

Nivelační pořad se měří dvakrát, tam a zpět, proto vyrovnáváme měřické dvojice. 

Jelikož má každý nivelační oddíl jinou délku, bude to vyrovnání nestejné přesnosti, u 

něhož se musejí zavádět váhy jednotlivých dvojic. 

Měřické dvojice nestejné přesnosti 

Nivelační pořad se rozdělí na několik nestejně dlouhých oddílů (do 1km). 

Postup zpracování: 

1) výpočet vyrovnané hodnoty převýšení XAB 

:%$ = ;:�< ( 8) 

:� = '´�'´´��  ( 9) 

kontrola…  

:%$ = ;'´<;'´´<�  ( 10) 

  kde l´, l´´ jsou dvojice měření 

2) výpočet diference > 

?� = '´� + '´´� ( 11) 

;?< = ;'´< + ;'´´< ( 12) 

��@���'@ě… ;?< = ;'´ + '´´< ( 13) 

 kontrola… 

 ;??< = ;C?� + !D�< − �;?< − @ ( 14) 

3) výpočet vah p 

�� = !�� ( 15) 

  kde s je délka oddílu 

4) každá diference má jinou váhu, proto je musíme převést na stejnorodý soubor 

vynásobením příslušné váhy 

�?�?� ( 16) 

��@���'@ě…	?�?���  ( 17) 
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kontrola… 

 ;�??< = E??� F ( 18) 

5) výpočet empirické střední kilometrové chyby mo 

�� = ±G !�@ ∙ E??� F ( 19) 

6) výpočet střední empirické chyby aritmetického průměru mx 

HI = ±JK√L = ± M2NE
OOP FL = ± M2G;QRR<L  ( 20) 

  kde n pod první odmocninou je dvojice měření, tudíž n=2 

7) výpočet střední chyby celkového výškového rozdílu 

�:%$ = �S ∙ 0;�< ( 21) 

  kde suma s je délka celého nivelačního pořadu v kilometrech 

Výsledek vyrovnání: 

:%$ ±�:%$ ( 22) 

4.5 Chyby nivelace 

Výsledek nivelačního měření může být ovlivněn chybami, které můžeme rozdělit 

do dvou kategorií: 

• Hrubé chyby 

• Nevyhnutelné chyby- mohou mít náhodný, nebo systematický charakter 

o Nahodilé chyby 

o Systematické chyby 

Obě tyto kategorie chyb se snažíme vyloučit již při měření vhodnými postupy, 

volbou správných pomůcek, obezřetností a měřením v dobrých klimatických podmínkách. 
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Hrubé chyby 

Hrubé chyby jsou většinou způsobené špatnou koncentrací či nezkušeností 

měřiče. Z měření je lze vyloučit pouze dvojím měřením zjišťované veličiny, nebo měřením 

nadbytečných veličin.  

Nejčastější chyby tohoto charakteru jsou například:  

• špatný zápis 

• čtení na jiné rysce nitkového kříže 

• pohnutí s nivelační podložkou, záměna výstupku na nivelační podložce 

• pohnutí strojem 

• nesprávné zacílení 

Nahodilé chyby 

Nahodilé chyby jsou zbytkové chyby, které se nedají z měření vyloučit a do 

výsledku se načítají. Často se ovšem sami vyruší, mají různá znaménka.  

Příkladem vzniku těchto chyb může být špatně urovnaná nivelační libela, špatné 

čtení vzniklé odklonem latě od svislice, špatným urovnáním záměrné přímky, přeostření 

dalekohledu, nestejné dělení v různých částech latě, nebo pohybem latě a stroje. 

Systematické chyby 

Systematické chyby se v měření objevují vždy. Jsou to vlivy prostředí při měření, 

nebo vlastnosti měřických strojů a pomůcek použitých pro měření. Z výsledku měření se 

dají vyloučit vhodným měřickým postupem, nebo početní korekcí.  

Příkladem jsou uvedené tyto chyby: 

a) Zakřivení horizontu 

Chyba ze zakřivení horizontu vzniká záměnou zdánlivého a skutečného horizontu. 

Stroj vytyčuje horizont zdánlivý, který není rovnoběžný s hladinovou plochou, tedy 

nerovná se horizontu skutečnému. Hodnota chyby je nepatrná. Projevuje se při dlouhých 

záměrách hlavně při geometrické nivelaci kupředu. Metodou geometrické nivelace ze 

středu se tato chyba zcela odstraní. 

b) Chyba z nesprávné délky latě 



Jarmila Hronzová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny 

 

2012  23 

 

Hodnota chyby je malá a bere se na vědomí pouze u velmi přesného měření, 

hlavně u velkých výšek. Vlivem přírodních vlivů jako je teplota, vlhkost, ale také napínací 

síla měřidla, se skutečná délka může lišit od délky při komparaci, čímž tedy vzniká chyba. 

Tatáž chyba může vzniknout netotožností nuly měřidla s vodorovnou rovinou patky latě, 

ovšem ta se může vyloučit pravidelným střídáním latí a sudým počtem sestav v nivelačním 

pořadu. 

c) Chyba z nesvislé polohy latě 

Tato chyba je kladného charakteru, proto se vždy naměří větší výška, než je ve 

skutečnosti. Vyloučit se dá odkýváním latě, nebo krabicovou libelou s dostatečnou 

citlivostí. 

d) Chyba ze sklonu záměrné přímky 

Chyba způsobená nedokonalou prací kompenzátoru u přístrojů s automatickým 

urovnáváním, nebo u libelových přístrojů nerovnoběžností osy nivelační libely se 

záměrnou přímkou, tedy nepřesnou komparací přístroje. Opět lze tuto chybu skoro beze 

zbytku vyloučit měřickým postupem. 

e) Chyba z refrakce 

Ovzduší proudí v různě teplých, hustých vrstvách. Při průchodu paprsku vrstvami 

se paprsek zakřivuje. Nejrizikovější je vrstva těsně nad povrchem, proto se volí záměry 

výše nad zemí. Pokud jsou záměry vodorovné, dá se chyba vyloučit geometrickou nivelací 

ze středu. Jinak je možné ji eliminovat dobou nivelace a to nejlépe při zatažené obloze a 

mírném větru. 

4.6 Nivelační přístroje  

Nivelační přístroje jsou založeny na principu vytvoření vodorovné roviny. Tento 

princip mají všechny nivelační stroje stejný, ovšem můžeme je rozdělit podle několika 

jiných kritérií. 

Podle způsobu odečítání: 

• vizuální- odečítání na lati je prováděno měřičem 
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• automatické- odečítání provádí stroj automaticky. Používá se černobílá 

lať s binárním čárkovým kódem 

Podle zdroje světelného paprsku jsou děleny na: 

• optické 

• laserové- světelný paprsek je realizován viditelným laserovým paprskem, 

který umožňuje delší záměry. Používají se speciální latě, které laserový 

paprsek vysílaný strojem snímají čidlem. 

Z hlediska přesnosti: 

O tomto dělení rozhoduje přesnost strojů, a to charakteristika nivelace střední 

jednotková kilometrová chyba dvojího měření nivelace mo.  

Nivelační stroje jsou rozděleny na [6]: 

• velmi přesné (VPN)- HT ≤ 1HH 

• přesné (PN)- 1HH	 ≤ HT ≤ 2, 5HH 

• technické (TN)- 2,5HH	 ≤ HT ≤ 5HH 

• s nižší přesností (NP)- HT > 5HH 

Aby stroj vyhovoval dané přesnosti, musí splňovat požadavky na citlivost libely, 

přesnost kompenzátoru, zvětšení dalekohledu a správné doplnění nivelačními pomůckami. 

Podle způsobu urovnání vodorovné roviny: 

• Libelové- přístroje tohoto typu už se nevyrábí a používají se jen při 

přesném měření v inženýrské geodézii. S dalekohledem je spojena 

trubicová nivelační libela, která se urovnává pomocí elevačního šroubu, 

aby se stroj dostal do správné vodorovné roviny. 

• Kompenzátorové- přístroj je vybaven zařízením zvaným kompenzátor, 

který po hrubém urovnání do vodorovné roviny podle krabicové libely 

záměrnou přímku dorovná do roviny automaticky ve spolupráci se 

zemskou tíží.  
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Osové podmínky nivelačních přístrojů 

Aby nivelační přístroj správně fungoval, je zapotřebí, aby byli splněné osové 

podmínky [7]: 

• Osa pomocné krabicové libely L´ musí být kolmá s osou alhidády V 

(L´⊥V).  

• Vodorovná ryska záměrného obrazce R musí být kolmá k ose alhidády V 

(R⊥V) . 

• Osa nivelační libely L musí být rovnoběžná se záměrnou přímkou Z (L||Z) 

– u libelových přístrojů. 

• Zkouška kompenzátoru u kompenzátorových přístrojů, případná 

rektifikace. Kontroluje se, zda vodorovná přímka prochází přesně středem 

záměrného obrazce (zkouška se vykoná stejným způsobem jako L || Z u 

nivelačních přístrojů libelových). 

U digitálních nivelačních přístrojů se kontroluje sklon záměrné přímky. Tato 

kontrola probíhá pod vedením programu nainstalovaného přímo v přístrojích, který určuje 

v jakých vzdálenostech a na kterou lať měřit v nivelační sestavě dříve. Výsledkem této 

kontroly je hodnota sklonu záměrné přímky. 

4.7 Nivelační pomůcky 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.6, jsou nivelační pomůcky nedělitelnou součástí 

celého měření z hlediska přesnosti. K hlavním pomůckám nivelace patří nivelační latě a 

nivelační podložky. 

Nivelační latě 

Nivelační latě se vyrábějí z různých materiálů, často z vyschlého dřeva, nebo 

lehkého kovu. Na lati je připevněný invarový pás s vyleptanou stupnicí o různé přesnosti 

dělení. Pro přesná měření se používá lať se dvěma stupnicemi oproti sobě navzájem 

posunutými. Podle přesnosti se také volí, jestli se použije lať vysunovací, sklápěcí, či 

celistvá pro velmi přesnou nivelaci. Vyrábějí se také latě různě dlouhé 1,5m pro důlní 

měřictví až 5m. Aby lať byla při měření ve svislé poloze a zamezilo se tak co nejvíce 



Jarmila Hronzová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny 

 

2012  26 

 

systematickým chybám, je opatřena držadly pro lepší uchopení měřičem a krabicovou 

libelou. 

Nivelační podložky 

Při velmi přesné nivelaci se používá trvalá stabilizace bodů klíny. Při přesné a 

technické nivelaci se latě staví na nivelační podložky z těžkého kovu. Pro postavení latě je 

na podložce výstupek. Při přesné nivelaci se používá podložka s dvěma různě vysokými 

výstupky, aby se zajistilo dvojí čtení. 
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5 VLASTNÍ MĚŘENÍ 

Měření pro tuto bakalářskou práci proběhlo na již stávající liniové pozorovací 

stanici ve dvou etapách. Výsledky měření etap byly srovnány z výsledky měření této 

pozorovací stanice z března roku 2007, než bylo započato dobývání spodní lávky 40. sloje 

Dolu Darkov. Na cestě s pozorovací stanicí byly již zaznamenány poklesy bodů, které 

měly za následek prosakování vody a utváření bažin kolem této cesty. 

Obrázek 13: Prosakování podzemní vody 

Obrázek 14: Prosakování podzemní 

vody- bažina 
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5.1 Popis jednotlivých etap měření 

1. Etapa 

Měření první etapy poklesů proběhlo v listopadu roku 2011. Bylo zaměřeno 

připojovací měření pozorovací stanice z bodu Ge5-18.2 na elektroservisu v Horní Suché na 

bod C, jimž začíná pozorovací stanice. Bod Ge5-18.2 byl ověřen pro totožnost a 

neměnnost výšky, a to kontrolním zaměřením přesnou nivelací na bod Ge5-19.2. Dále byly 

zaměřeny body na liniové pozorovací stanici počínaje již zmíněným bodem C a konče na 

bodě Ge5-11.2 stabilizovaném v budově Základní školy a knihovny ve Stonavě. 

2. Etapa  

Druhá etapa měření proběhla v dubnu roku 2012 obdobným způsobem jako etapa 

1. Na budově elektroservisu s bodem Ge5-18.2 bylo během zimy provedeno zateplení, 

které znemožnilo postavení nivelační latě na tento bod státní nivelace. Připojovací měření 

bylo z tohoto důvodu vedeno z bodu Ge5-18.1 na bod C, kdy bod Ge5-18.1 byl kontrolně 

zaměřen opět na bod Ge5-19.2. Následovalo opětovné zaměření poklesů povrchu na 

pozorovací stanici. 

Obrázek 15: Bod státní nivelace Ge5-

18.2 na domě s novým zateplením 
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5.2 Počasí a podmínky při měření 

Při obou etapách zaměřování bylo proměnlivé počasí. Jelikož byly jednotlivé 

etapy měřeny ve dvou dnech a různých denních dobách, je těžko tuto položku přesně 

vystihnout. Po většinu doby bylo mrazivo a jasno nebo zataženo s velkou větrností, což 

s vysokou frekvencí projíždění nákladních automobilů velmi ztěžovalo podmínky měření. 

5.3 Přístroje a pomůcky 

Měření bylo provedeno geometrickou nivelací ze středu, na niž bylo použito níže 

zmíněných přístrojů a pomůcek: 

• Nivelační přístroj Leica Sprinter 100M (technické parametry uvedeny 

v příloze 17) 

• Stativ 

• Nivelační lať 5m (2x) 

• Nivelační podložka (2x) 

  

Obrázek 16: Nivelační přístroj Leica 

Sprinter 100M 
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Obrázek 17: Bod státní nivelace Ge5-11.2 

5.4 Stabilizace, signalizace a číslování bodů 

Body státní nivelace 

Jako většina bodů státní nivelace byli i tyto body stabilizovány čepovou nebo 

hřebovou značkou ve zdi příslušných budov a jednou značkou v silničním propustku. 

Body pozorovací stanice 

Signalizace bodů byla v době měření již provedena důlními měřiči červenou 

barvou kolem příslušných bodů, čárkou od bodů do cesty a číslem bodů. Při stabilizaci 

těchto bodů bylo použito měřického hřebu zatlučeného do betonu silnice. Další typ 

signalizace byl proveden opětovně čárkou červené barvy a číslem bodu napsaným na 

svodidlech cesty v případě, že byly pro stabilizaci bodu použity tyto svodidla. 

Číslování 

Body na měřické přímce pozorovací stanice byly číslovány od připojovacího 

měření počínaje body C, 0.1, 0.2, 1 a konče bodem 25 ve Stonavě. 
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Obrázek 19: Číslování a stabilizace 

bodu na cestě 

6 ROZBOR PŘESNOSTI 

6.1 Vyhodnocení 1. etapy měření 

Ověření totožnosti a neměnnosti počátečního bodu 

Odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením 

Z nivelačních údajů bodů jsem zjistila délku oddílu: 

. = 0,218XH 

Mezní povolená odchylka mezi měřeným převýšením se vypočte podle výrazu 

v tabulce Tabulka 5: Odchylky přesné nivelaceTabulka 5 pro nivelační síť IV. řádu: 

∆´�YS = Z ∙ √[ ≫ Z ∙ √], �!^ = �, __�� ( 23) 

Výpočtem z měření bylo zjištěno převýšení tam 2,824m a převýšení zpět 2,826m. 

Rozdíl těchto převýšení Δ´ je 0,002m, tedy 2mm, tím byla splněna podmínka, abychom se 

vlezli do mezní odchylky.  

∆´ < ∆´JaI 

  

Obrázek 18: Číslování a 

stabilizace bodu na svodidlech 
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Odchylka mezi daným a nově měřeným převýšením pro oddíl 

Tato odchylka nesmí překročit mezní hodnotu pro nivelační síť IV. řádu, danou 

výrazem v tabulce Tabulka 1: 

∆�YS= �, ] + Z, ]] ∙ √[ = b, __�� ( 24) 

Z nivelačních údajů bodů zjistíme dané převýšení mezi těmito body, které činí: 

ℎ = 2,825H 

Z hodnot vypočtených z měření dále vypočteme průměrné převýšení:  

d´ = d#d(� = �, ^�Z� ( 25) 

Rozdíl mezi převýšením vypočteným z měření a převýšením daným, zjištěným 

z nivelačních údajů: 

∆= d − d´ = ]�� ( 26) 

∆< ∆JaI 

Tímto výsledkem jsme splnili podmínku a potvrdili totožnost a neměnnost bodů, 

ze kterých jsme vycházeli připojovací měření v první etapě. 

Rozbor přesnosti připojovacího měření 

Účelem připojovacího měření bylo zjistit nadmořskou výšku bodu C, ve kterém je 

počátek pozorovací stanice. Tento bod musí být určen s přesností pro nivelační síť IV. 

řádu. 

Mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením pro úsek se vypočte podle 

vzorce z tabulky Tabulka 5 pro IV. řád: 

eú�YS = Z ∙ √"�_ = Z ∙ 0], ghZ�_ = b, g!�� ( 27) 

Odchylka vypočtená z vlastního měření pro tento nivelační úsek je (viz. Příloha 2. 

nivelační zápisníky) 

iú = 0,00HH 

z tohoto výsledků vyplývá, že jsem se s měřením vešla do požadované odchylky. 
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Mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením pro oddíl se vypočte podle 

vzorce z tabulky Tabulka 5 pro IV. řád: 

e��YS = Z ∙ √[ ( 28) 

Nivelační pořad byl z důvodů velké vzdálenosti počátečního a koncového bodu 

rozdělen na dva nivelační oddíly (viz. Příloha 2. nivelační zápisníky): 

1. oddíl  

e��YS = Z ∙ √], bb_ = _, __�� ( 29) 

 Odchylka vypočtená z vlastního měření pro tento nivelační úsek je 

ij = 2HH 

výsledek splňuje požadavky pro přesnost měření. 

2. oddíl 

e��YS = Z ∙ 0], Z_� = _, kZ�� ( 30) 

Odchylka vypočtená z vlastního měření pro tento nivelační úsek je 

ij = 2HH 

výsledek splňuje požadavky pro přesnost měření. 

Rozbor přesnosti měření pozorovací stanice 

Pozorovací stanice byla rozdělena na 5 nivelačních 

Tabulka 8: Vyrovnání pozorovací stanice v 1. 

 

V prvním sloupci jsou čísla oddílů n, které jsou 

Kontrolní výpočty: 

 
tam zpět 

délka 
oddílu 

              

n l´ l´´ s x δi δiδi (δi+1)2 pi piδiδi (δiδi)/s 

  (m) (m) (km) (m) (mm) (mm) (mm)       

1 9,314 -9,309 0,59 9,3115 0,005 0,00003 1,0100 1,6863 0,000042 0,000042 

2 19,877 -19,88 0,58 19,879 -0,004 0,00002 0,9920 1,7391 0,000028 0,000028 

3 -4,613 4,613 0,50 4,613 0 0,00000 1,0000 2,0000 0,000000 0,000000 

4 4,864 -4,865 0,50 4,8645 -0,001 0,00000 0,9980 2,0000 0,000002 0,000002 

5 0,902 -0,91 0,40 0,906 -0,008 0,00006 0,9841 2,4814 0,000159 0,000159 

Σ 30,344 -30,35 2,57 39,574 -0,008 0,00011 4,9841 9,9069 0,000231 0,000231 
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dle vzorce ??=;C?� + !D�< − �;?< − @ ( 14): ;>>< = ;C>� + 1D2< − 2;>< − 7
  

0,00011 = 0,00011 

�??=????????���� ( 18): l>>=>>� 
0,000231 = 0,000231 

Všechny kontrolní výpočty byly splněny, můžeme tedy vypočítat jednotlivé střední chyby: 

a) empirická střední kilometrová chyba mo dle vzorce ��=±G !�@ ∙ E??� F ( 19) 

�� = ±G !�@ ∙ E??� F = ], ]]_�  

b) střední empirická chyba aritmetického průměru mx dle vzorce Hm=±JK√L =
± M2NE

OOP FL = ± M2G;QRR<L   ( 20): 

�S = ± !�G;�??<@ = ], ]]��  

mXAB dle vzorce �:%$====����SSSS∙∙∙∙���� ( 21): 

�:%$ = �S ∙ 0;�< = ], ]]b  

  

Výsledek vyrovnání podle výrazu :%$±�:%$  ( 22): 

rst ±Huvw 

_], _b^�± b�� 

Odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením 

Z nivelačních údajů bodů jsem zjistila délku úseku: 

1 = 2,571XH 

Mezní povolená odchylka mezi měřeným převýšením v technické nivelaci 

zvýšené přesnosti se vypočte podle výrazu v tabulce Tabulka 4 pro nivelační pořad: 

xú�YS = ], kh ∙ �]√" = �!, bg�� ( 31) 
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Výpočtem z měření bylo zjištěno převýšení tam 30,344m a převýšení zpět 

30,352m. Rozdíl těchto převýšení dú je 8mm, tím byla splněna podmínka, abychom se 

vlezli do mezní odchylky.  

iúJaI ≥ iú 

6.2 Vyhodnocení 2. etapy měření 

Ověření totožnosti a neměnnosti počátečního bodu 

Odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením 

Nivelační pořad byl rozdělen na dva oddíly tak, aby ani jeden oddíl neměl délku 

větší než půl metru. 

1. oddíl 

Z nivelačních údajů bodů jsem zjistila délku oddílu: 

. = 0,218XH 

Mezní povolená odchylka mezi měřeným převýšením se vypočte podle výrazu 

v tabulce Tabulka 5 pro nivelační síť IV. řádu: 

∆´�YS = Z ∙ √[ ≫ Z ∙ √], �!^ = �, __�� ( 32) 

Výpočtem z měření bylo zjištěno převýšení tam 2,624m a převýšení zpět 2,622m. 

Rozdíl těchto převýšení Δ´ je -0,002m, tedy -2mm, tím byla splněna podmínka, abychom 

dosáhly maximální mezní odchylky.  

∆´ < ∆´JaI 

2. oddíl 

Z nivelačních údajů bodů jsem zjistila délku oddílu: 

. = 0,443kH 

Mezní povolená odchylka mezi měřeným převýšením se vypočte podle výrazu 

v tabulce Tabulka 5 pro nivelační síť IV. řádu: 

∆´�YS = Z ∙ √[ ≫ Z ∙ √], bb_ = _, __�� ( 33) 
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Výpočtem z měření bylo zjištěno převýšení tam 3,157m a převýšení zpět 3,154m. 

Rozdíl těchto převýšení Δ´ je 0,003m, tedy 3mm, tím byla splněna podmínka.  

∆´ < ∆´JaI 

Odchylka mezi daným a nově měřeným převýšením pro oddíl 

Tato odchylka nesmí překročit mezní hodnotu pro nivelační síť IV. řádu, danou 

výrazem v tabulce Tabulka 1. 

∆�YS= �, ] + Z, ]] ∙ √[ ( 34) 

1. oddíl 

∆JaI= 4,33HH 

Z nivelačních údajů bodů zjistíme dané převýšení mezi těmito body, které činí: 

ℎ = 2,624H 

Z hodnot vypočtených z měření dále vypočteme průměrné převýšení:  

d´ = d#d(� = �, k�_� ( 35) 

Rozdíl mezi převýšením vypočteným z měření a mezi převýšením daným, 

zjištěným z nivelačních údajů: 

∆= d − d´ = ], ]]!�� ( 36) 

∆< ∆JaI 

2. oddíl 

∆JaI= 5,33HH 

Z nivelačních údajů bodů zjistíme dané převýšení mezi těmito body, které činí: 

ℎ = 3,155H 

Z hodnot vypočtených z měření dále vypočteme průměrné převýšení:  

d´ = d#d(� = _, !Zk� ( 37) 

Rozdíl mezi převýšením vypočteným z měření a mezi převýšením daným, 

zjištěným z nivelačních údajů: 

∆= d − d´ = ], ]]!�� ( 38) 

∆< ∆JaI 

Byly splněny podmínky pro jednotlivé oddíly. 
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Odchylka mezi daným a nově měřeným převýšením pro úsek 

Tato odchylka se vypočte ze vzorce dle tabulky Tabulka 2 pro nivelační úsek IV. 

řádu: 

eú�YS = �, ]] + Z, ]] ∙ √"�_ = �, ]] + Z, ]] ∙ 0], kk!�_ = Z, hg�� ( 39) 

z měření byla zjištěná odchylka nabývající hodnoty 1mm. 

Tímto výsledkem byla potvrzena totožnost a neměnnost bodů, ze kterých jsem 

vycházela připojovací měření v druhé etapě. 

Rozbor přesnosti připojovacího měření 

Účelem připojovacího měření bylo zjistit nadmořskou výšku bodu C, ve kterém je 

počátek pozorovací stanice. Tento bod musí být určen s přesností pro nivelační síť IV. 

řádu. 

Mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením pro oddíl se vypočte podle 

vzorce z tabulky Tabulka 5 pro IV. řád: 

e��YS = Z ∙ √[ ( 40) 

e��YS = Z ∙ 0], Z_� = _, kZ�� ( 41) 

 Odchylka vypočtená z vlastního měření pro tento nivelační oddíl je 

ij = 0,7HH 

výsledek splňuje požadavky pro přesnost měření. 

Rozbor přesnosti měření pozorovací stanice 

Pozorovací stanice byla rozdělena na 5 nivelačních oddílů, které byly dále zpracovány pro 

rozbor přesnosti jako měřické dvojice. Následující tabulka zahrnuje výrazy z kapitoly 3.4 

vyrovnání nivelačního pořadu.  
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V prvním sloupci jsou čísla oddílů n, které jsou specifikovány v nivelačních zápisnících 

v příloze 6.  

Tabulka 9: Vyrovnání pozorovací stanice v 2. 

  tam zpět 
délka 
oddílu 

              

n l´ l´´ s x δi δiδi (δi+1)2 pi piδiδi (δiδi)/s 

  (m) (m) (km) (m) (mm) (mm) (mm)       

1 9,3207 -9,3205 0,59 9,3206 0,0002 0,00000 1,0004 1,6863 0,000000 0,000000 

2 19,88 -19,883 0,58 19,88145 -0,0031 0,00001 0,9938 1,7391 0,000017 0,000017 

3 -4,6312 4,6313 0,50 4,63125 0,0001 0,00000 1,0002 2,0000 0,000000 0,000000 

4 4,877 -4,8829 0,50 4,87995 -0,0059 0,00003 0,9882 2,0000 0,000070 0,000070 

5 0,9251 -0,9351 0,40 0,9301 -0,01 0,00010 0,9801 2,4814 0,000248 0,000248 

Σ 30,3715 -30,3902 2,57 39,64335 -0,0187 0,00014 4,9627 9,9069 0,000335 0,000335 

 
Kontrolní výpočty: 

dle vzorce ??=;C?� + !D�< − �;?< − @ ( 14): ;>>< = ;C>� + 1D2< − 2;>< − 7 

0,00014 = 0,00014 

�??=????????���� ( 18): l>>=>>� 
0,000335 = 0,000335 

Všechny kontrolní výpočty byly splněny, můžeme tedy vypočítat jednotlivé střední chyby: 

a) empirická střední kilometrová chyba mo dle vzorce ��=±G !�@ ∙ E??� F ( 19): 

�� = ±G !�@ ∙ E??� F = ], ]]b�  

b) střední empirická chyba aritmetického průměru mx dle vzorce Hm=±JK√L =
± M2NE

OOP FL = ± M2G;QRR<L   ( 20): 

�S = ± !�G;�??<@ = ], ]]�g�  

mXAB dle vzorce �:%$====����SSSS∙∙∙∙���� ( 21): 

�:%$ = �S ∙ 0;�< = ], ]]bk  
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Výsledek vyrovnání podle výrazu :%$±�:%$  ( 22): 

rst ±Huvw 

_], _^]^�± b, k�� 

Odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením 

Z nivelačních údajů bodů jsem zjistila délku úseku: 

1 = 2,571XH 

Mezní povolená odchylka mezi měřeným převýšením v technické nivelaci 

zvýšené přesnosti se vypočte podle výrazu v tabulce Tabulka 4 pro nivelační pořad: 

xú�YS = ], kh ∙ �]√" = �!, bg�� ( 42) 

Výpočtem z měření bylo zjištěno převýšení tam 30,3715m a převýšení zpět 

30,3902m. Rozdíl těchto převýšení dú je 18,7 mm, tím byla splněna podmínka.  

iúJaI ≥ iú 
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7 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

7.1 Poloměr plně účinné plochy 

Poloměr plné účinné plochy zjišťujeme pro bod 19, který se nachází nejblíže 

těžišti dobývané spodní lávky 40 sloje a také byl zjištěn v tomto bodě největší pokles. 

Hloubka rozhraní karbonu a pokryvu v bodě 19 byla zjištěna z mapy reliéfu karbonu a 

poskytl ji důlní podnik Dolu Darkov. Tato hodnota je -174 m. Výška bodu 19 na povrchu 

činí 244 m a ve sloji -599m. 

Ze zjištěných dat zjistíme mocnost karbonu Hk=425 m,   

     mocnost pokryvu Ht=418 m a  

     mocnost nadloží H=843 m 

Mezný úhel vlivu se vypočte podle vzorce 
� = 
���
�������  ( 2): 

{Q = {|}| + {�}�}| + }� = 65 ∙ 425 + 55 ∙ 418425 + 418 = 60,04° 
Poloměr plně účinné plochy v bodě 19 podle vzorce � = � × ����	
 ( 1) 

� = } × �j��	{ = 843 × �j��	60,04 = 612H 

  

Obrázek 20: Výšky vrstev bodu 19 a určení mezného úhlu vlivu 
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 Obrázek 21: Mapa pozorovací stanice se slojí a plnou ú
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 Mapa pozorovací stanice se slojí a plnou účinnou plochou bodu 

ení výšek a modelování poklesové kotliny 

41 

činnou plochou bodu č.19 
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7.2 Poklesy pozorovací stanice 

Poklesy na pozorovací stanici nebyli mezi 1. a 2. etapou velké, tudíž vykreslené 

křivky poklesu se překrývají. Maximální pokles byl naměřen v bodě 14 a to 73,7mm. 

Následující tabulka udává souhrn poklesů 1. a 2. etapy vůči hodnotám naměřeným 

v březnu 2007 a rozdíl samotných etap. 

Tabulka 10: Poklesy jednotlivých etap měření 

číslo bodu 1. etapa [m] 2. etapa [m] rozdíl 1.-2. etapa [m] 
C -0,0760 -0,0844 0,0084 

0.1 -0,0890 -0,0985 0,0095 
0 -0,1020 -0,1104 0,0084 
1 -0,1145 -0,1235 0,0090 
2 -0,1585 -0,1699 0,0114 
3 -0,1770 -0,1931 0,0161 
4 -0,3415 -0,3590 0,0175 
5 -0,4035 -0,4450 0,0415 
6 0,9095 0,9045 0,0050 
7 -1,4900 -1,5081 0,0181 
8 -1,8685 -1,8881 0,0196 
9 -3,8095 -3,8236 0,0141 

10 -5,1055 -5,1254 0,0199 
11 -4,2395 -4,2683 0,0288 
12 -3,8535 -3,8924 0,0389 
13 -2,4220 -2,4714 0,0494 
14 -0,9275 -1,0012 0,0737 
15 0,0545 0,0528 0,0017 
16 -0,6095 -0,6410 0,0315 
17 -0,1215 -0,1333 0,0118 
18 0,0105 0,0086 0,0019 
19 -1,8195 -1,8205 0,0010 
20 -1,6590 -1,6761 0,0171 
21 -0,4660 -0,4938 0,0278 
22 -1,8860 -1,8960 0,0100 
23 0,2460 0,2395 0,0065 
24 -1,1680 -1,1991 0,0311 

 

Graf křivek poklesů vůči výchozímu měření z března roku 2007 je v příloze číslo 

14 a graf změny terénu v čase v příloze číslo 16. 
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7.3 Naklonění pozorovací stanice 

Naklonění se vypočte podle vzorce � = �� �!"!�  ( 5) z kapitoly 0 pro obě etapy 

měření. Tyto vypočtené hodnoty udává následující tabulka: 

Tabulka 11: Hodnoty naklonění 

body vzdálenost naklonění 
1. etapa 

naklonění 
2. etapa 

C - 0.1 100,000 -0,0001 -0,0001 
0.1 - 0 100,000 -0,0001 -0,0001 
0 - 1 100,749 -0,0001 -0,0001 
1 - 2 99,250 -0,0004 -0,0005 
2 - 3 100,000 -0,0002 -0,0002 
3 - 4 100,000 -0,0016 -0,0017 
4 - 5 100,000 -0,0006 -0,0009 
5 - 6 100,000 0,0131 0,0135 
6 - 7 100,000 -0,0240 -0,0241 
7 - 8 100,000 -0,0038 -0,0038 
8 - 9 100,000 -0,0194 -0,0194 
9 - 10 100,000 -0,0130 -0,0130 

10 - 11 100,000 0,0087 0,0086 
11 - 12 100,000 0,0039 0,0038 
12 - 13 100,000 0,0143 0,0142 
13 - 14 100,000 0,0149 0,0147 
14 - 15 100,000 0,0098 0,0105 
15 - 16 100,000 -0,0066 -0,0069 
16 - 17 100,000 0,0049 0,0051 
17 - 18 100,000 0,0013 0,0014 
18 - 19 100,000 -0,0183 -0,0183 
19 - 20 100,000 0,0016 0,0014 
20 - 21 100,000 0,0119 0,0118 
21 - 22 100,747 -0,0141 -0,0139 
22 - 23 104,750 0,0204 0,0204 
23 - 24 66,314 -0,0213 -0,0217 

 

Hodnoty obsažené v tabulce byly vyneseny do grafu a tím vznikli dvě křivky 

naklonění, jedna křivka z každé etapy měření. Tento graf je uveden v příloze číslo 15. 
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7.4 Tabulka výšek bodů pozorovací stanice 

Uvedená tabulka zahrnuje výchozí výšky bodů, které byli naměřený v březnu roku 

2007 a výšky těchto bodů v naměřených etapách. V dalších sloupcích jsou rozdíly výšky 

bodů jednotlivých etap s výchozí výškou, tedy poklesy těchto bodů v čase.  

 

Tabulka 12: Výsledné výšky bodů a poklesy 

 

  

číslo bodu 
výchozí 

výšky [m] 
1. etapa 

[m] 
2. etapa 

[m] 
rozdíl 1. etapy a 

výchozí výšky [m] 
rozdíl 2. etapy a 

výchozí výšky [m] 

C 274,159 274,0830 274,0747 -0,0760 -0,0844 
0.1 272,400 272,3110 272,3016 -0,0890 -0,0985 

0 273,678 273,5760 273,5677 -0,1020 -0,1104 
1 275,175 275,0605 275,0516 -0,1145 -0,1235 

2 273,099 272,9405 272,9291 -0,1585 -0,1699 
3 270,288 270,1110 270,0949 -0,1770 -0,1931 

4 265,113 264,7715 264,7541 -0,3415 -0,3590 
5 257,422 257,0185 256,9771 -0,4035 -0,4450 

6 252,871 253,7805 253,7756 0,9095 0,9045 
7 250,822 249,3320 249,3140 -1,4900 -1,5081 

8 248,537 246,6685 246,6490 -1,8685 -1,8881 
9 248,543 244,7335 244,7194 -3,8095 -3,8236 

10 249,998 244,8925 244,8726 -5,1055 -5,1254 
11 250,535 246,2955 246,2667 -4,2395 -4,2683 

12 250,870 247,0165 246,9777 -3,8535 -3,8924 
13 251,129 248,7070 248,6577 -2,4220 -2,4714 

14 251,352 250,4245 250,3508 -0,9275 -1,0012 
15 249,451 249,5055 249,5039 0,0545 0,0528 

16 247,523 246,9135 246,8820 -0,6095 -0,6410 
17 246,967 246,8455 246,8338 -0,1215 -0,1333 

18 245,877 245,8875 245,8857 0,0105 0,0086 
19 246,274 244,4545 244,4535 -1,8195 -1,8205 

20 246,300 244,6410 244,6239 -1,6590 -1,6761 
21 245,049 244,5830 244,5553 -0,4660 -0,4938 

22 245,245 243,3590 243,3490 -1,8860 -1,8960 
23 243,437 243,6830 243,6766 0,2460 0,2395 

24 243,336 242,1680 242,1370 -1,1680 -1,1991 
Ge5-11.2 * 243,735 243,6938 * * 
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8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zaměření nadmořských výšek bodů stávající liniové 

pozorovací stanice v oblasti Stonava ve dvou na sobě nezávislých etapách, které se v čase 

lišily přibližně o pět měsíců a zjištění vlivu dobývání spodní lávky 40 sloje Dolu Darkov 

na povrch. Po vyhodnocení dvou etap měření se stanovily změny a rozdíly mezi zjištěnými 

výškami bodů a hodnotami výchozího měření, které byly na této pozorovací stanici 

zaměřeny v březnu roku 2007.  

Největší pokles vůči výchozímu měření byl zjištěn v bodě 10, který je 

k 12.11.2011 5,1254m a k 9.4.2012 je 5,1254m. Tento pohyb byl však způsoben 

dozníváním účinků dobývání předchozí sloje. Nad spodní lávkou 40 sloje má největší 

pokles bod 19, který je také nejbližší jejímu těžišti. Tento pokles činí 1,8195m 

k 12.11.2012 a 1,8205m k 9.4.2012. Největší pokles mezi jednotlivými zaměřenými 

etapami byl v bodě 14 a to 73,7mm. Z rozdílů výšek mezi prvním a druhým měřením lze 

říci, že deformace a poklesy bodů jsou v době měření mírné. Poklesy a naklonění bodů 

pozorovací stanice jsou graficky zobrazeny v grafech v přílohách 14, 15 a 16. 

Při měření jednotlivých nivelačních pořadů nebyly překročeny mezní odchylky 

jak pro měření v nivelační síti IV. řádu, tak pro technickou nivelaci zvýšené přesnosti. 

Zjištěné výsledky dokazují, že účinky hlubinného dobývání na povrch jsou 

nerovnoměrné, proto je vhodné pohyby bodů na pozorovací stanici dále sledovat. 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Etapa 1. ověření totožnosti a neměnnosti 

záměra Č t e n í   n a   l a t i 
N a d m o ř s k á   v ý š k a 

P o z n á m k y 

z bodu na bod 
vzad bočně vpřed 

+ – – srov. roviny bodu 

  Ge5-18.2 1,492     278,674 277,182 Ge5-18.2 [m.n.m] 

        1,098   277,576 277,182 

    0,874     278,45   Ge5-19.2 [m.n.m] 

        1,899   276,551 274,357 

    1,103     277,654     

        1,748   275,906 R=0,218km 

    0,999     276,905     

        1,83   275,075 převýšení tam 

    1,156     276,231   2,824 

        1,886   274,345 převýšení zpět 

    0,467     274,812   2,826 

  Ge5-19.2     0,454   274,358   

              rozdíl převýšení 

              0,002 

  Ge5-19.2 0,475     274,832 274,357   

        0,471   274,361   

    2,176     276,537     

        1,084   275,453   

    1,867     277,32     

        0,916   276,404   

    1,92     278,324     

        0,884   277,44   

    1,373     278,813     

        0,935   277,878   

    0,983     278,861     

  Ge5-18.2     1,678   277,183   
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Příloha 2: Etapa 1. připojení pozorovací stanice 

záměra Č t e n í   n a   l a t i 
N a d m o ř s k á   v ý š k a 

P o z n á m k y 
z 

bodu 
na bod 

vzad bočně vpřed 

+ – – 
srov. 

roviny bodu 

  5-18.2 2,535     279,717 277,182 Ge5-18.2 [m.n.m] 

        0,481   279,236 277,182 

    2,722     281,958   Ge5-18.1 [m.n.m] 

        1,602   280,356 273,826 

    0,935     281,291     

        1,848   279,443   

    1,065     280,508   R=0,975km 

        2,176   278,332   

    0,356     278,688   převýšení tam 

        2,585   276,103 -3,099 

    0,687     276,79   převýšení zpět 

        1,978   274,812 -3,099 

    1,504     276,316     

  5-18.1   2,493     273,823 rozdíl převýšení 

        1,353   274,963 0,000 

    2,346     277,309     

      0,237   277,072 
oddíl 1 Ge5-18.1 - Ge5-

18.2 

    3,125   280,197   R=0,443km 

      0,546   279,651   

    2,841   282,492   převýšení tam 

      1,591   280,901 -3,359 

    0,819   281,72   převýšení zpět 

      2,038   279,682 -3,357 

    0,93   280,612     

      2,536   278,076 rozdíl převýšení 

    0,535   278,611   0,002 

      2,918   275,693   

    0,828   276,521   oddíl 2 Ge5-18.1 - c 

  c   2,438   274,083 R=0,532km 

                

              převýšení tam 

  Ge5-18.2 1,869     279,051 277,182 -0,26 

        0,089   278,962 převýšení zpět 

    2,594     281,556   -0,258 

        0,974   280,582   

    1,289     281,871   rozdíl převýšení 

        1,901   279,97 0,002 

    1,062     281,032     

        1,805   279,227 výsledek 
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    0,596     279,823   c 

        2,064   277,759 274,083 

    0,464     278,223     

        2,251   275,972   

    0,617     276,589     

  Ge5-18.1     2,764   273,825   

    2,61     276,435     

        0,5   275,935   

    2,836     278,771     

        0,275   278,496   

    3,828     282,324     

        1,422   280,902   

    0,607     281,509     

        2,304   279,205   

    0,095     279,3     

        3,916   275,384   

    1,267     276,651     

  c     2,568   274,083   
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Příloha 3: Etapa 1. pozorovací stanice 1. měření 

záměra Č t e n í   n a   l a t i N a d m o ř s k á    
v ý š k a P o z n á m k y 

z bodu na bod 
vzad bočně vpřed 

+ – – srov. roviny bodu 

  c 0,021     274,104 274,083 R=2,571km 

  0.1     1,794   272,31   

    1,749     274,059   převýšení tam 

        1,158   272,901 -30,344 

    1,833     274,734   převýšení zpět 

  0     1,159   273,575 -30,352 

    2,965     276,54     

  1     1,477   275,063 rozdíl převýšení 

    0,787     275,85   -0,008 

  2     2,908   272,942   

    0,164     273,106   oddíl 1 c-4 

  3     2,994   270,112 R=0,593km 

    0,056     270,168     

        2,698   267,47 převýšení tam 

    0,522     267,992   9,314 

  4     3,218   264,774 převýšení zpět 

    0,57     265,344   9,309 

        3,251   262,093   

    0,524     262,617   rozdíl převýšení 

        3,003   259,614 -0,005 

    0,587     260,201     

  5     3,177   257,024 oddíl 2 4-10 

    0,469     257,493   R=0,575km 

  6     3,711   253,782   

    0,895     254,677   převýšení tam 

  5-15.2     2,709   251,968 19,877 

    0,584     252,552   převýšení zpět 

  7     3,219   249,333 19,881 

    0,944     250,277     

        1,698   248,579 rozdíl převýšení 

    0,249     248,828   0,004 

  8     2,159   246,669   

    0,77     247,439   oddíl 3 10-15 

        2,158   245,281 R=0,500km 

    1,142     246,423     

  9     1,692   244,731 převýšení tam 

    0,947     245,678   -4,613 

  10     0,785   244,893 převýšení zpět 

    1,828     246,721   -4,613 

  11     0,425   246,296   
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    1,093     247,389   rozdíl převýšení 

  12     0,369   247,02 0,00 

    1,739     248,759     

  13     0,055   248,704 oddíl 4 15-20 

    2,13     250,834   R=0,500km 

  14     0,413   250,421   

    1,465     251,886   převýšení tam 

        0,996   250,89 4,865 

    1,462     252,352   převýšení zpět 

        1,231   251,121 4,864 

    0,391     251,512     

  15     2,006   249,506 rozdíl převýšení 

    0,073     249,579   -0,001 

  16     2,668   246,911   

    2,195     249,106   oddíl 5 20-Ge5-11.2 

  17     2,262   246,844 R=0,403km 

    1,294     248,138     

  18     2,249   245,889 převýšení tam 

    0,989     246,878   0,91 

  19     2,421   244,457 převýšení zpět 

    1,383     245,84   0,902 

  20     1,199   244,641   

    2,216     246,857   rozdíl převýšení 

  21     2,276   244,581 -0,008 

    1,178     245,759     

  22     2,398   243,361 výsledek 

    1,241     244,602   Ge5-11.2 

  23     0,918   243,684 243,735 

    0,984     244,668     

        2,382   242,286   

    0,504     242,79     

  24     0,621   242,169   

    1,258     243,427     

        2,237   241,19   

    2,699     243,889     

        1,245   242,644   

    1,564     244,208     

  Ge5-11.2     0,477   243,731 244,826 
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Příloha 4: Etapa 1. pozorovací stanice 2. měření 

záměra Č t e n í   n a   l a t i N a d m o ř s k á   
 v ý š k a P o z n á m k y 

z bodu na bod 
vzad bočně vpřed 

+ – – srov. roviny bodu 

  c 0,063     274,146 274,083 R=2,571km 

  0.1     1,834   272,312   

    1,658     273,97   převýšení tam 

        1,28   272,69 -30,344 

    1,917     274,607   převýšení zpět 

  0     1,03   273,577 -30,352 

    2,953     276,53     

  1     1,472   275,058 rozdíl převýšení 

    0,758     275,816   -0,008 

  2     2,877   272,939   

    0,132     273,071   oddíl 1 c-4 

  3     2,961   270,11 R=0,593km 

    0,035     270,145     

        3,371   266,774 převýšení tam 

    0,448     267,222   9,314 

  4     2,453   264,769 převýšení zpět 

    2,285     267,054   9,309 

        3,372   263,682   

    0,363     264,045   rozdíl převýšení 

        3,968   260,077 -0,005 

    0,247     260,324     

  5     3,311   257,013 oddíl 2 4-10 

    0,302     257,315   R=0,575km 

  6     3,536   253,779   

    0,345     254,124   převýšení tam 

  skl     2,158   251,966 19,877 

    0,618     252,584   převýšení zpět 

  7     3,253   249,331 19,881 

    1,038     250,369     

        1,791   248,578 rozdíl převýšení 

    0,372     248,95   0,004 

  8     2,282   246,668   

    0,537     247,205   oddíl 3 10-15 

  9     2,469   244,736 R=0,500km 

    0,996     245,732     

  10     0,84   244,892 převýšení tam 

    1,831     246,723   -4,613 

  11     0,428   246,295 převýšení zpět 

    1,194     247,489   -4,613 

  12     0,476   247,013   
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    1,724     248,737   rozdíl převýšení 

  13     0,027   248,71 0,00 

    2,091     250,801     

  14     0,373   250,428 oddíl 4 15-20 

    1,441     251,869   R=0,500km 

        0,963   250,906   

    0,456     251,362   převýšení tam 

  15     1,857   249,505 4,865 

    0,114     249,619   převýšení zpět 

        1,855   247,764 4,864 

    1,362     249,126     

        1,291   247,835 rozdíl převýšení 

    1,215     249,05   -0,001 

  16     2,134   246,916   

    0,705     247,621   oddíl 5 20-Ge5-11.2 

        2,137   245,484 R=0,403km 

    2,653     248,137     

  17     1,29   246,847 převýšení tam 

    0,996     247,843   0,91 

  18     1,957   245,886 převýšení zpět 

    0,876     246,762   0,902 

  19     2,31   244,452   

    1,115     245,567   rozdíl převýšení 

  20     0,926   244,641 -0,008 

    0,98     245,621     

  21     1,036   244,585 výsledek 

    0,999     245,584   Ge5-11.2 

  22     2,227   243,357 243,735 

    0,935     244,292     

  23     0,61   243,682   

    1,116     244,798     

  24     2,631   242,167   

    2,546     244,713     

        1,969   242,744   

    1,514     244,258     

  Ge5-11.2     0,519   243,739   
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Příloha 5: Etapa 2. ověření totožnosti a neměnnosti 

záměra Č t e n í   n a   l a t i N a d m o ř s k á    
v ý š k a P o z n á m k y 

z bodu na bod 
vzad bočně vpřed 

+ – – srov. roviny bodu 

  Ge5-19.2 0,464     274,821 274,357 Ge5-19.2 [m.n.m] 

        0,478   274,343 274,357 

    2,183     276,526   Ge5-18.2 [m.n.m] 

        1,075   275,451 277,182 

    1,867     277,318   Ge5-18.1 [m.n.m] 

        0,827   276,491 273,826 

    1,831     278,322   1001- u bodu Ge5-18.2 

        0,884   277,438   

    1,362     278,8   R=0,661km 

        0,924   277,876   

    0,996     278,872   převýšení tam 

  1001     1,891   276,981 -0,533 

    2,389     279,37   převýšení zpět 

        0,409   278,961 -0,532 

    2,699     281,66     

        1,529   280,131 rozdíl převýšení 

    0,946     281,077   0,001 

        1,634   279,443   

    1,103     280,546   oddíl 1 

        2,176   278,37 R=0,218km 

    0,411     278,781     

        2,615   276,166 převýšení tam 

    0,437     276,603   2,624 

        1,999   274,604 převýšení zpět 

    1,804     276,408   2,622 

  Ge5-18.1     2,584   273,824   

              rozdíl převýšení 

              -0,002 

  Ge5-18.1 2,824     276,65 273,826   

        0,759   275,891 oddíl 2 

    2,351     278,242   R=0,443km 

        0,374   277,868   

    2,124     279,992   převýšení tam 

        0,683   279,309 3,157 

    1,754     281,063   převýšení zpět 

        1,001   280,062 3,154 

    1,894     281,956     

        1,293   280,663 rozdíl převýšení 

    0,678     281,341   -0,003 

        2,489   278,852   

    0,139     278,991     

  1001     2,011   276,98   

    1,499     278,479     

        1,145   277,334   
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    0,764     278,098     

        1,759   276,339   

    1,201     277,54     

        1,618   275,922   

    1,113     277,035     

        1,829   275,206   

    1,134     276,34     

        1,895   274,445   

    0,237     274,682     

  Ge5-19.2     0,324   274,358   
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Příloha 6: Etapa 2. připojení pozorovací stanice 

záměra Č t e n í   n a   l a t i N a d m o ř s k á   
 v ý š k a P o z n á m k y 

z bodu na bod 
vzad bočně vpřed 

+ – – srov. roviny bodu 

  Ge5-18.1 2,3094     276,1354 273,826 Ge5-18.1 [m.n.m] 

        1,2994   274,836 273,826 

    1,5863     276,4223     

        1,0783   275,344   

    1,9279     277,2719   R=0,532km 

        0,775   276,4969   

    2,3872     278,8841   převýšení tam 

        0,588   278,2961 -0,2483 

    2,5362     280,8323   převýšení zpět 

        0,7469   280,0854 -0,249 

    2,2699     282,3553     

        1,3971   280,9582 rozdíl převýšení 

    0,9371     281,8953   -0,0007 

        2,0953   279,8   

    0,9303     280,7303     

        2,1571   278,5732 výsledek 

    0,8     279,3732   c 

        2,3048   277,0684 274,07465 

    0,704     277,7724     

        2,1117   275,6607   

    0,9813     276,642     

        2,2773   274,3647   

    0,9975     275,3622     

  c     1,2879   274,0743   

                

                

  Ge5-18.1 2,1199     275,9459 273,826   

        1,0711   274,8748   

    1,7106     276,5854     

        0,9657   275,6197   

    2,1362     277,7559     

        0,6368   277,1191   

    2,1705     279,2896     

        0,6588   278,6308   

    2,3622     280,993     

        0,7148   280,2782   

    2,162     282,4402     

        1,4707   280,9695   

    0,9023     281,8718     

        2,2152   279,6566   
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    0,8486     280,5052     

        2,596   277,9092   

    0,7769     278,6861     

        2,4467   276,2394   

    0,6991     276,9385     

        2,1922   274,7463   

    0,8245     275,5708     

  c     1,4958   274,075   
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Příloha 7: Etapa 2. pozorovací stanice 1. měření 

záměra Č t e n í   n a   l a t i N a d m o ř s k á    
v ý š k a P o z n á m k y 

z 
bodu 

na bod 
vzad bočně vpřed 

+ – – srov. roviny bodu 

  c 0,3658     274,44045 274,07465 R=2,571km 

        1,9162   272,52425   

    1,4042     273,92845   převýšení tam 

  0.1     1,6258   272,30265 -30,3715 

    1,5564     273,85905   převýšení zpět 

        1,1939   272,66515 -30,3902 

    1,826     274,49115     

  0     0,9232   273,56795 rozdíl převýšení 

    2,4549     276,02285   0,0187 

        1,0073   275,01555   

    1,6098     276,62535   oddíl 1 c-4 

  1     1,5733   275,05205 R=0,593km 

    1,1956     276,24765     

        2,0151   274,23255 převýšení tam 

    1,0172     275,24975   9,3207 

  2     2,3203   272,92945 převýšení zpět 

    0,7498     273,67925   9,3205 

        2,39   271,28925   

    0,6003     271,88955   rozdíl převýšení 

  3     1,7941   270,09545 -0,0002 

    0,075     270,17045     

        2,2499   267,92055 oddíl 2 4-10 

    0,7183     268,63885   R=0,575km 

  
 

    2,4804   266,15845   

    0,7157     266,87415   převýšení tam 

  4     2,1202   264,75395 19,8799 

    0,4294     265,18335   převýšení zpět 

        2,0048   263,17855 19,883 

    0,6482     263,82675     

        2,4156   261,41115 rozdíl převýšení 

    0,57     261,98115 0 0,0031 

  
 

    2,5358   259,44535   

    0,5594     260,00475   oddíl 3 10-15 

  5     3,027   256,97775 R=0,500km 

    0,542     257,51975     

        2,1314   255,38835 převýšení tam 

    0,7063     256,09465   -4,6312 

  6     2,4157   253,67895 převýšení zpět 

    0,5069     254,18585   -4,6313 

  Ge5-15.2     2,2366   251,94925   
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    0,6352     252,58445   rozdíl převýšení 

  7     3,2697   249,31475 -0,0001 

    1,0023     250,31705     

        1,7583   248,55875 oddíl 4 15-20 

    0,0664     248,62515   R=0,500km 

  8     1,9812   246,64395   

    0,7851     247,42905   převýšení tam 

        2,169   245,26005 4,877 

    1,1421     246,40215   převýšení zpět 

  9     1,6726   244,72955 4,8829 

    1,523     246,25255     

  10     1,3785   244,87405 rozdíl převýšení 

    1,8585     246,73255   0,0059 

  11     0,4648   246,26775   

    1,191     247,45875   oddíl 5 20-Ge5-11.2 

        0,369   247,08975 R=0,403km 

    1,1706     248,26035     

  12     1,2887   246,97165 převýšení tam 

    1,8329     248,80455   0,9251 

  13     0,1414   248,66315 převýšení zpět 

    2,0405     250,70365   0,9351 

  14     0,3507   250,35295   

    1,398     251,75095   rozdíl převýšení 

        0,9274   250,82355 0,01 

    0,51     251,33355     

  15     1,8283   249,50525 výsledek 

    0,8915     250,39675   Ge5-11.2 

        1,5059   248,89085 243,6938 

    0,097     248,98785     

  16     2,1022   246,88565   

    1,269     248,15465     

  17     1,3188   246,83585   

    1,2229     248,05875     

  18     2,1702   245,88855   

    0,8129     246,70145     

  19     2,2444   244,45705   

    1,4252     245,88225     

  20     1,254   244,62825   

    1,915     246,54325     

  21     1,9827   244,56055   

    0,8492     245,40975     

  22     2,0553   243,35445   

    1,0157     244,37015     

  23     0,6887   243,68145   

    1,0061     244,68755     

        2,293   242,39455   



Jarmila Hronzová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny 

 

2012  59 

 

    1,155     243,54955     

  24     1,4269   242,12265   

    1,6264     243,74905     

        1,331   242,41805   

    1,7465     244,16455     

  25     1,2657   242,89885   

    1,5894     244,48825     

  Ge5-11.2     0,7851   243,70315   
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Příloha 8: Etapa 2. pozorovací stanice 2. měření 

záměra Č t e n í   n a   l a t i N a d m o ř s k á    
v ý š k a P o z n á m k y 

z bodu na bod 
vzad bočně vpřed 

+ – – srov. roviny bodu 

  c 0,3713     274,44595 274,07465 R=2,571km 

        1,9377   272,50825   

    1,3706     273,87885   převýšení tam 

  0.1     1,5784   272,30045 -30,3715 

    1,5338     273,83425   převýšení zpět 

        1,231   272,60325 -30,3902 

    1,9136     274,51685     

  0     0,9495   273,56735 rozdíl převýšení 

    2,5719     276,13925   0,0187 

        1,1112   275,02805   

    1,6586     276,68665   oddíl 1 c-4 

  1     1,6356   275,05105 R=0,593km 

    0,7025     275,75355     

  2     2,8248   272,92875 převýšení tam 

    0,7116     273,64035   9,3207 

        2,4404   271,19995 převýšení zpět 

    0,6255     271,82545   9,3205 

  3     1,7311   270,09435   

    0,0956     270,18995   rozdíl převýšení 

        2,1701   268,01985 -0,0002 

    0,5896     268,60945     

  
 

    2,4519   266,15755 oddíl 2 4-10 

    0,7201     266,87765   R=0,575km 

  4     2,1235   264,75415   

    0,0992     264,85335   převýšení tam 

        3,3702   261,48315 19,8799 

    0,522     262,00515   převýšení zpět 

        3,0512   258,95395 19,883 

    0,6175     259,57145     

  5     2,5951   256,97635 rozdíl převýšení 

    0,4354     257,41175   0,0031 

        2,2929   255,11885   

    0,9154     256,03425   oddíl 3 10-15 

  6     2,1621   253,87215 R=0,500km 

    0,5159     254,38805     

  Ge5-15.2     2,439   251,94905 převýšení tam 

    0,6366     252,58565   -4,6312 

  7     3,2725   249,31315 převýšení zpět 

    0,9374     250,25055   -4,6313 

  
 

    1,6942   248,55635   
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    0,0682     248,62455   rozdíl převýšení 

  8     1,9706   246,65395 -0,0001 

    0,7407     247,39465     

  
 

    2,1392   245,25545 oddíl 4 15-20 

    1,0989     246,35435   R=0,500km 

  9     1,6451   244,70925   

    1,5594     246,26865   převýšení tam 

  10     1,3975   244,87115 4,877 

    1,7909     246,66205   převýšení zpět 

  11     0,3964   246,26565 4,8829 

    1,188     247,45365     

  
 

    0,3646   247,08905 rozdíl převýšení 

    1,147     248,23605   0,0059 

  12     1,2524   246,98365   

    1,7894     248,77305   oddíl 5 20-Ge5-11.2 

  13     0,1209   248,65215 R=0,403km 

    2,0585     250,71065     

  14     0,362   250,34865 převýšení tam 

    1,347     251,69565   0,9251 

  
 

    0,8749   250,82075 převýšení zpět 

    0,5052     251,32595   0,9351 

  15     1,8235   249,50245   

    0,8678     250,37025   rozdíl převýšení 

  
 

    1,4822   248,88805 0,01 

    0,0521     248,94015     

  16     2,0618   246,87835 výsledek 

    1,2809     248,15925   Ge5-11.2 

  17     1,3276   246,83165 243,6938 

    1,141     247,97265     

  18     2,0899   245,88275   

    0,7349     246,61765     

  19     2,1677   244,44995   

    1,3677     245,81765     

  20     1,1981   244,61955   

    1,9091     246,52865     

  21     1,9787   244,54995   

    0,7967     245,34665     

  22     2,0031   243,34355   

    0,9922     244,33575     

  23     0,6641   243,67165   

    1,0074     244,67905     

        2,2985   242,38055   

    0,8074     243,18795     

  24     1,0367   242,15125   

    1,6022     243,75345     
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    1,3524   242,40105   

    1,7261     244,12715     

  25     1,2463   242,88085   

    1,5003     244,38115     

        1,5717   242,80945   

    1,3178     244,12725     

  Ge5-11.2     0,4428   243,68445   
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Příloha 10: Nivelační údaje bodu Ge5-18.1 
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Příloha 12: Nivelační údaje bodu Ge5-19.2 
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Příloha 13: Nivelační údaje bodu Ge5-11.2 
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Příloha 17: Technické parametry nivelačního přístroje Leica Sprinter 100M 

Doba observace 

3 sekundy 

Přesnost měření 

výšky 
směrodatná odchylka na km dvojího měření nivelace 

Elektronické měření 2,0 mm 
Optické měření 2,5 mm 

délky 
Směrodatná odchylka 100 mm/ 10 m 
Rozsah měření vzdáleností 2 m – 80 m 

Parametry přístroje 

Dalekohled 
Zvětšení 24 x 
Průměr objektivu 36 mm 
Divergence zorného pole 2° 
Násobná konstanta 100 
Adiční konstanta 0 

Citlivost libely 
Krabicová 10´/2 m 

Kompenzátor – Magnetický tlumený kyvadlový kompenzátor 
s elektronickou kontrolou rozsahu kompenzace 
Rozsah kompenzace 10´ 
Přesnost kompenzace 0,8´´ 

Přípustné teploty 
při měření -10°C až +50°C 

při uskladnění -40°C až +70°C 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČSJNS  československá jednotná nivelační síť 

ČSNS  česká státní nivelační síť 

Bpv  výškový systém baltský po vyrovnání 

TN  technická nivelace 

PN  přesná nivelace 

VPN  velmi přesná nivelace 

ZPN  zvlášť přesná nivelace 

PNS  plošná nivelační síť 

ZVBP  základní výškové bodové pole 

PVBP  podrobné výškové bodové pole 
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