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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá měřením výšek přesnou a technickou nivelací na 

liniové pozorovací stanici v poddolovaném území Stonava. Dále se zabývá zjištěním 

poklesů a naklonění v dané oblasti, vyhodnocením naměřených dat a rozborem 

charakteristik přesnosti. 
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Summary 

This bachelor thesis is concerned measurement of exact height and technical 

leveling observation station on the line undermined area in Stonava. It also deals with the 

findings of drops and tilting in the field, evaluation of measured data and the analysis of 

the characteristics of accuracy. 

 

Keywords 

Height maesurement, decrease, the settlement trough, the tilt 

 



Anna Hederová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny. 

 

2012 

 

OBSAH 

1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 Poklesová kotlina ................................................................................................................ 2 

2. 1 Činitelé ovlivňující velikost pohybů ........................................................................... 3 

2. 2 Určování veličin .......................................................................................................... 4 

2. 3 Ohraničení poklesové kotliny ..................................................................................... 4 

3 Metody měření výšek .......................................................................................................... 5 

3.1 Výškový systém v ČR.................................................................................................. 6 

3. 1. 1 Stabilizace a signalizace nivelačních bodů ............................................................. 6 

3.2 Nivelace ....................................................................................................................... 8 

3.3 Geometrická nivelace vpřed ........................................................................................ 8 

3.4 Geometrická nivelace ze středu ................................................................................... 8 

4 Chyby a přesnost nivelace ................................................................................................ 10 

4.1 Hrubé chyby ............................................................................................................... 10 

4.2 Nevyhnutelné chyby .................................................................................................. 10 

4.2.1 Systematické chyby ................................................................................................ 10 

4.2.2 Náhodné chyby ....................................................................................................... 13 

4.3 Přesnost nivelačního měření ...................................................................................... 14 

4.4 Kritéria přesnosti nivelačního měření ........................................................................ 15 

4. 5 Přesnost nivelační metody při určování poklesů na pozorovací stanici ................... 17 

4. 6 Měřické dvojice nestejné přesnosti ........................................................................... 18 

5. Určení pohybů bodů ......................................................................................................... 20 

5.1 Určení svislých pohybů ............................................................................................. 20 

5.2 Určení naklonění ........................................................................................................ 20 

6. Vlastní měření a zpracování ............................................................................................ 21 

6. 1 Popis měření ............................................................................................................. 21 

6.2 Přístroj a pomůcky ..................................................................................................... 23 

7. Vyhodnocení měření ........................................................................................................ 24 

7. 1 Určení v projektované přesnosti výšek na pozorovací stanici .................................. 24 

7. 2 Ověření totožnosti neměnnosti výšky výchozího bodu ............................................ 24 

7. 3 Přesnost připojovacího měření .................................................................................. 25 

7. 3. 1 Přesnost prvního připojovacího měření ................................................................ 25 



Anna Hederová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny. 

 

2012 

 

7. 3. 2 Přesnosti druhého připojovacího měření .............................................................. 27 

7. 4 Přesnost měření na pozorovací stanici ...................................................................... 29 

7. 5 Určení plné účinné plochy ........................................................................................ 30 

8. Výsledky měření .............................................................................................................. 32 

9. Závěr ................................................................................................................................ 36 

10. Seznam literatury ........................................................................................................... 38 

11. Seznam obrázků ............................................................................................................. 39 

12. Seznam tabulek .............................................................................................................. 40 

13. Seznam příloh ................................................................................................................ 41 



Anna Hederová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny. 

 

2012                                                                                                                        1 

 

1 Úvod 

Účelem této bakalářské práce je periodické měření výšek bodů na pozorovací 

stanici v oblasti Stonava nivelací ze středu. Dále z naměřených a vypočtených dat zjistit 

poklesy a naklonění bodů na již vytvořené pozorovací stanici a také provedení rozboru 

přesnosti měření. Vlastní měření bylo uskutečněno ve dvou fázích a proběhlo 4. 11. 2011 a 

5. -7. 4.2012. K těmto měřením bylo ještě zahrnuto měření ze dne 19. 3. 2009. Toto měření 

budeme považovat jako výchozí pro naše porovnávání poklesů. V obou měřeních byla 

vypočtena výška bodů na pozorovací stanici a podle změn výšek zjistíme poklesy. 

Oblast Stonava patří do Ostravsko-karvinské uhelné pánve. Vlivem důlní činnosti 

zde dochází k pohybům a deformaci terénu a to i po několika letech, kdy už byla důlní 

činnost ukončena. Na místě, které je ovlivněno důlní činností vzniká poklesová kotlina. 
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2 Poklesová kotlina 

Poklesová kotlina je jeden z důsledků důlního dobývání. Vzniká vlivem úbytku 

objemu horniny ve sloji, tzn. je to plocha s poddolovaným terénem. 

 

Obr. 1- Vznik poklesové kotliny [4] 

 Pohyb bodů na povrch je způsoben 2 složkami, svislým pohybem (pokles s) a 

vodorovným pohybem (posun v). Poklesové kotliny se dají dělit podle konsolidace terénu, 

plochy s  konsolidovaným terénem, plochy s částečně konsolidovaným terénem a plochy s 

nekonsolidovaným terénem. Tvar poklesové kotliny může být plynulý nebo nepravidelný. 

  

 

Obr. 2- Pohyb bodů na svahu poklesové kotliny [3] 
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2. 1 Činitelé ovlivňující velikost pohybů 

Činitelé ovlivňující velikost pohybů můžeme rozdělit do 3 skupin: 

1. Geologičtí činitelé – fyzikálně mechanické vlastnosti hornin, tektonika, sled 

vrstev, přítomnost vody a plynů 

2. Prostoroví činitelé – hloubka dobývání, délka a šířka porubů, mocnost sloje 

a úklon 

3. Časoví činitelé – rychlost dobývání, rychlost poklesu nadloží 

 

Vyrubaná plocha má vliv na velikost poklesové kotliny. Plocha ovlivněná vyrubaným 

ložiskem je vždy větší než samotné vyrubané ložisko, této ploše se plocha podobá i 

tvarově. Pokud plocha překročí určitou hodnotu, která je závislá na mezném úhlu vlivu a 

hloubce uložení ložiska, pak dosáhne pokles maximální hodnoty smax. V tomto případě 

mluvíme o plné účinné ploše. Plná účinná plocha je kruhová plocha, kterou musíme 

vyrubat, aby byl pokles bodu největší. Poloměr této plně účinné plochy vypočteme ze 

vzorce, který závisí na mezném úhlu μ a hloubce dobývání h. [3] 

 

.cot ghr   (1) 

 

Mezný úhel je úhel, který svírá spojnice okraje vyrubané plochy a bod na povrchu 

s minimálním poklesem a deformací. 

 

Obr. 3- Poloměr plné účinné plochy [4] 
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2. 2 Určování veličin 

Potřebné veličiny pro určení skutečných pohybů a deformací můžeme určovat: 

1. přímo – měřením 

2. nepřímo – výpočtem z naměřených veličin 

Přímo určujeme poklesy, posuny, naklonění, vodorovná přetvoření. Poklesy můžeme 

určovat nivelací, trigonometrickým určením výšek, fotogrammetricky, pomocí technologie 

GPS. Posuny můžeme určovat polohopisným měřením, ordinátorem, fotogrammetricky, 

technologii GPS. Náklony určujeme sklonoměry a olovnicemi. Vodorovná přetvoření 

určujeme délkovým měřením, dilatometry a tensometry. 

Nepřímo určujeme naklonění, křivost a vodorovné přetvoření. Naklonění určíme 

z rozdílu poklesů sousedních bodů. Křivost určíme pomocí poloměru zakřivení 

vypočteného z rozdílu naklonění dvou sousedních úseků nebo poklesů tří bodů. Vodorovné 

přetvoření určíme z rozdílu posunu dvou sousedních bodů. [3] 

2. 3 Ohraničení poklesové kotliny 

U vodorovně uložené sloje je tvar hranice poklesové kotliny stanovený tvarem 

vyrubané plochy, mezným úhlem vlivu a hloubkou ložiska. Pokud je vyrubaná plocha 

ohraničena přímými čarami, tak je hranice poklesové kotliny dána obalovou křivkou 

kružnice. Rozměr této kružnice odpovídá plné účinné ploše. Přesnější tvar poklesové 

kotliny vyjádříme pomoci izokatabáz tj. izočára stejného poklesu. [2] 

 

Obr. 4- Ohraničení poklesové kotliny z teorie plné účinné plochy u vodorovného ložiska [2] 
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3 Metody měření výšek 

Výška bodu nad povrchem je svislá vzdálenost ve směru siločar tíhového pole nad 

určitou referenční plochou a je měřena podél tížnice. Tížnice představuje směr tíhového 

zrychlení. Nulová hladinová plocha je geoid- střední hladina moře. Máme dva druhy 

výšek, absolutní a relativní. Absolutní výška je vzdálenost bodu od nulové hladinové 

plochy. Relativní výška je výškový rozdíl mezi dvěma body, který je měřený od jejích 

nulových hladinových ploch. Hladinové plochy nazýváme skutečným horizontem a jejich 

tečny tvoří zdánlivý horizont. [1] 

 

Obr. 5- Horizonty [1] 

 

 Metody výškového měření: 

1. nivelace (ze středu, vpřed) 

2. trigonometrické měření 

3. barometrické měření 

4. metoda GPS 
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3.1 Výškový systém v ČR 

 Výškové základy v České republice jsou tvořeny bývalou Československou 

jednotnou nivelační sítí (ČSJNS). Body v této síti jsou zaměřeny v síti nivelačních pořadů 

geometrickou nivelací a jsou trvale stabilizovány. Soubor těchto bodů vytváří výškové 

bodové pole. Základních nivelačních bodů je 11, které jsou vhodně rozmístěny po celém 

území České republiky. Nejznámější je bod Lišov, který je výchozím bodem pro Českou 

republiku. 

 Určující prvky výškového systému: 

1. Výškové bodové pole  

2. Střední hladina moře (nulový výškový bod) 

3. Druh použitých výšek 

4. Způsob zpracování (vyrovnání) 

 

Výškové bodové pole tvoří: 

1. Základní výškové bodové pole, tvořeno: 

- základními nivelačními body 

- body České státní nivelační sítě I. Až III. řádu 

  2. Podrobné výškové bodové pole, tvořeno: 

     - nivelační sítí IV. řádu 

     - plošnou nivelační sítí 

     - stabilizovanými body technické nivelace 

V České republice se v současné době používá výškový systém baltský po vyrovnání 

(Bpv). Tento výškový systém byl zaveden v roce 1957, výškové bodové pole tvoří ČSJNS. 

Výška je vztažena ke střední hladině Baltského moře – nulový výškový bod v Kronštadtu. 

[1] 

3. 1. 1 Stabilizace a signalizace nivelačních bodů 

 Stabilizace výškových bodů je přirozená – vyhlazené vodorovné plošky, nebo 

umělá – materiály vzdorující korozi. Základní nivelační body jsou překryty jehlanovitým 

pomníkem, nebo zcela znepřístupněné, které jsou doplněné o venkovní přístupnou značku. 

Máme také stabilizaci skleněnou krychlí nebo značkou z Monelova kovu s polokulovitým 

výčnělkem. 
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 Starší body byly stabilizovány roubikovými značkami – mosazné komolé kužele 

zabetonované do zdi a zakryté litinovou destičkou. 

 Dnes se všechny body výškového bodového pole I. – IV. řádu stabilizují značkami 

z šedé litiny. Značky bývají čepové nebo hřebové. Čepové značky na obrázku č. 6b se 

osazují ze strany a hřebové značky na obrázku 6a se osazují shora nebo ze strany. Ze 

strany se osazují nivelační značky většinou do skal, podsklepených budov, mostů apod. 

Shora se osazují nivelační značky většinou do propustí, nebo nivelačních kamenů. Značka 

musí být umístěna tak, abychom nad ní mohli umístit třímetrovou nivelační lať. [1] 

 

Obr. 6a - Hřebová značka [1]  6b-  Čepová značka [1] 

 

Tam kde nejsou umělé ani přirozené stavební objekty, tam se používají nivelační 

kameny - žulový kvádr, který je umístěný nad vodorovnou betonovou vrstvou v hloubce 

1m od povrchu terénu. Do opracované hlavy se značka osazuje shora nebo ze strany. 

 

Obr. 7- Nivelační kameny [1] 

 

Součástí každého nivelačního bodu jsou nivelační údaje, které obsahují: číslo bodu, 

nadmořskou výšku v systému Bpv, označení nivelačního pořadu, platnost nivelačního 

údaje, kraj, okres, obec, katastrální území, a číslo mapového listu, číslo předcházejícího 

bodu, délka oddílu, vzdálenost od počátku pořadu, druh značky, způsob osazení, výška nad 

zemí, situační nákres, doplňující popisné údaje. [1] 
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3.2 Nivelace 

 Nivelace je metoda, při které se na latích odečítá výška bodu nad terénem a tím se 

určí výškový rozdíl mezi body. Máme dva druhy nivelace, geometrická nivelace vpřed a 

geometrickou nivelaci ze středu. [1] 

3.3 Geometrická nivelace vpřed 

 Při geometrické nivelaci vpřed přístroj postavíme nad bod a nad druhý bod 

postavíme lať. Změříme výšku přístroje vp a na lati odečteme úsek lB,  

 

Obr. 8- Geometrická nivelace vpřed 

 

poté můžeme použít vztah: BpAB lvH  .    (2) 

 Geometrická nivelace vpřed se používá zejména pro měření profilů. 

3.4 Geometrická nivelace ze středu 

 Geometrická nivelace ze středu je nejpřesnější, nejpoužívanější a nejjednodušší 

metoda.  

 Při geometrické nivelaci ze středu přístroj postavíme mezi body A a B, přibližně 

doprostřed. Na bodech se postaví latě a přečte se na nich čtení zpět Az a čtení vpřed Bp. 

Nivelační přístroj a dvě latě tvoří tzv. nivelační sestavu. Výškový rozdíl vypočteme podle 

vzorce:  

pzHHH BA

ABAB    (3) 

 

Obr. 9- Geometrická nivelace ze středu [ 1] 
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 Pokud jsou body A a B ve větší vzdálenosti, nebo pokud je velké převýšení 

použijeme pomocné mezibody, které rozdělí nivelační oddíl na n nivelačních sestav. 

Nivelační přístroj postavíme na bod S1 a měříme na lať, které je postavená na 

stabilizovaném bodě A- čtení vzad a na přestavový bod 1- čtení vpřed. Když zapíšeme tyto 

hodnoty, tak se přístroj přestaví na bod S2, lať z bodu A se přesune na další přestavový bod 

2 a lať z prvního přestavového bodu zůstane na místě. Opět zapíšeme hodnoty čtení vzad a 

čtení vpřed. Takto pokračujeme tak dlouho dokud nedojdeme na bod B. Celé měření by 

mělo mít sudý počet nivelačních sestav. Výškový rozdíl pak vypočteme podle vzorce: 

 

           nnnnnnp

BnnnAABAB

pzpzpzpzz

HHHHHHH

11

112211

,,12,11,

...

...








 (4) 

 

Obr. 10- Geometrická nivelace ze středu [1] 

 

 Délka nivelační sestavy je omezená a je závislá na převýšení a na požadované 

přesnosti. Pokud je to možno, tak by měl být nivelační pořad přímý, pokud to nejde zajistit, 

tak musí být dodržena alespoň zásada přímosti nivelační sestavy. Je možné připustit 

výjimku, pokud terén nedovoluje přímost nivelační sestavy. 
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4 Chyby a přesnost nivelace 

 Základní charakteristika přesnosti nivelace je střední kilometrová chyba 

obousměrné nivelace m0. Je to převýšení určitého tam a zpět na 1km. Můžeme je určit jako 

aposteriorní hodnotu ze souborů výsledků měření a nebo ji určíme jako apriorní hodnotu, 

což je hodnota udaná výrobcem. 

 Při určování různých geometrických parametrů se objevují chyby, tak i u nivelace 

se objevují hrubé chyby a nevyhnutelné chyby, které mají systematický nebo nahodilý 

charakter. [1] 

4.1 Hrubé chyby 

 Výskyt hrubých chyb je u nivelace docela častý, většinou u málo zkušených 

měřičů. Chyby vznikají nepozorností měřiče. Nejčastější příčiny těchto chyb mohou být: 

špatné odečtení na lati, zacílení na špatný cíl, neurovnání krabicové libely, obrácená lať, 

atd. 

4.2 Nevyhnutelné chyby 

 Vyskytnou se v měření vždy, i když jsme maximálně pečliví. Nevyhnutelné chyby 

dělíme na dvě skupiny: 

1. systematické (mají stále stejné znaménko) 

2. náhodné (mají různé znaménko) 

4.2.1 Systematické chyby 

 Chyba ze zakřivení horizontu: Záměrná přímka Z by měla být totožná se skutečným 

horizontem přístroje. Ve skutečnosti je však totožná se zdánlivým horizontem, tento rozdíl 

se zanedbává a proto vzniká chyba 

,
2

2

1
R

s
c   (5) 

kde s – délka záměry, R – poloměr Země.  
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Velikost této chyby je zanedbatelná a projevuje se jen u nivelace vpřed. Při 

geometrické nivelaci ze středu se tato chyba vyloučí, je to dáno měřickou metodou. 

 

Obr. 11- Chyba ze zakřivení horizontu [1] 

 

 Chyba ze sklonu záměrné přímky: Je způsobená nerovnoběžností záměrné přímky a 

osy nivelační libely. Její velikost můžeme zjistit ze zkoušky a rektifikace nivelačního 

přístroje, tímto výpočtem: 

ssc 










2  (6) 

Tato chyba se projevuje nejvíc u nivelace vpřed, u geometrické nivelace ze středu se dá 

eliminovat stejnou délkou záměr vzad a vpřed a dodržováním měřického postupu.  

 

Obr. 12- Chyba ze sklonu záměrné přímky [1] 
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U přístrojů s automatickým urovnáváním záměrné přímky je tato chyba způsobená 

nefunkčností kompenzátoru, jejím výsledkem je šikmý horizont. Tuhle chybu nemůžeme 

vyloučit stejně dlouhými záměrami, protože platí:  

    222 2cpzcpczpz   (7) 

 

 

Obr. 13- Šikmý horizont [1] 

 

Vliv této chyby nemůžeme odstranit, ale dá se zmírnit vhodným měřickým 

postupem (důsledně urovnat krabicovou libelu v každé sestavě). 

 Chyba z refrakce: Tuto chybu ovlivňuje teplotní gradient (změna teploty s výškou 

nad terénem) Pokud je terén zhruba vodorovný pak tuto chybu můžeme vyloučit při 

geometrické nivelaci ze středu měřickou metodou. Ale pokud je nivelace ve svažitém 

terénu, tak máme velký rozdíl mezi čtením vzad a vpřed, tak může dojít ke značné chybě. 

Podle obrázku platí: 

     

3

3333

c

pzpz ccpzcpczpz



  (8) 

 

Obr. 14- Chyba z refrakce 
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∆c3 – chyba sestavy z diferenční refrakce, tato chyba se v pořadové nivelaci systematicky 

sčítá. Refrakce se nejvíc projevuje těsně nad zemským povrchem, proto je dobré volit 

záměry nad 0,5m. Je lepší nivelaci provádět za dobrých klimatických podmínek – zataženo 

a mírný vítr. 

 Chyba z nesprávné délky laťového metru. Je způsobená vlivem vnějšího prostředí 

(změna teploty, vlhkost) na materiál, z kterého je stupnice vyrobena. Tato chyba se zjišťuje 

při komparaci, pak se k převýšení zavádí chyba z komparace latě. Chyba se dá vyloučit 

měřickým postupem, rozdělíme si nivelační pořad na sudý počet sestav, pravidelně 

střídáme latě a při cestě zpět latě vyměníme. 

 Chyba z nesvislé polohy latě. Jde o vybočení latě ve směru záměry. Lať je 

odkloněna od svislice o úhel α, ve čtení vzniká systematická chyba, která je vždy kladná. 

Vzorec pro výpočet této chyby můžeme odvodit z obrázku. 

 
22

sin2cos1cos 2

5


  lllllllc  (9) 

 

 

 

 

 

Obr. 15- Chyba z nesvislé polohy latě 

4.2.2 Náhodné chyby 

 Chyba z nepřesného urovnání nivelační libely. Libela se dá urovnat jen s maximální 

přesností cca 1/10 její citlivosti. Př. Pokud má libela citlivost 40´´, pak se urovná do 

vodorovné polohy s chybou 4´´. 

 Chyba ze změny výšky přístroje a latě. Tuto chybu způsobuje zapadání noh stativu 

a nivelační podložky. Chybu eliminujeme použitím kompenzátorových přístrojů, 

zkracujeme dobu měření, dobře zašlapujeme nohy stativu. 
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 Chyba ze čtení laťové stupnice. Je závislá na délce záměry, na velikosti laťového 

dílku, na zvětšení dalekohledu. Můžeme ji ovlivnit optimální délkou záměry.  

 Chyba z nestejnoměrného dělení laťové stupnice a nekolmosti. Jsou to chyby 

náhodného charakteru. 

 Chyba z přeostření dalekohledu. Většinou se projeví, když máme nepřesně 

rozměřené sestavy. 

4.3 Přesnost nivelačního měření 

 Střední chyba v geometrické nivelaci stoupá přímo úměrně s odmocninou naměřené 

délky s. Pokud za s dosadíme délku v kilometrech, získáme střední kilometrovou chybu – 

střední chyba jednoho měření na trati 1 km. Střední kilometrovou chybu vypočteme podle 

vzorce:  

,
1

2

1
0 










s

dd

n
m  (10) 

n – počet oddílů, 

d- rozdíl dvojího měření v oddíle [mm], 

s – délka oddílu [km]. 

 Pokud jsme provedli měření jen jedním směrem, tak přesnost nemůžeme 

jednoznačně určit. Použijeme povolené odchylky pro kontrolní měření a pak bude střední 

kilometrová chyba vypadat takto: 

.200  mm  (11) 
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4.4 Kritéria přesnosti nivelačního měření 

 „Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

kterou udávají výrazy uvedené v tabulce. 

Tab. 1- Odchylka mezi daným a naměřeným převýšením 

Nivelační síť řádu Pro oddíl v mm 

I. R5,12   

II. R25,22   

III. R32   

IV. R52   

Kde R je délka oddílu v kilometrech. 

 Odchylka pro oddíl mezi nivelovaným převýšením tam a zpět nesmí překročit 

hodnotu, která je dána v tabulce. 

Tab. 2- Odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět 

Nivelační síť řádu Pro oddíl v mm 

I. R5,1  

II. R25,2  

III. R3  

IV. R5  

Kde R je délka oddílu v kilometrech. 

 Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

která je dána v tabulce. 

Tab. 3- Odchylka mezi daným a naměřeným převýšením 

Nivelační síť řádu Pro úsek v mm 

I. 3 25,12 L  

II. 3 225,22 L  

III. 3 232 L  

IV. 3 252 L  

Kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech. 
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 Odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět nesmí překročit hodnotu, která 

je dána v tabulce.  

Tab. 4- Odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět 

Nivelační síť řádu Pro úsek v mm 

I. 3 25,1 L  

II. 3 225,2 L  

III. 3 23 L  

IV. 3 25 L  

Kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech. 

 

 Mezní odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro technickou 

nivelaci nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce: 

Tab. 5- Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro TN 

Druh TN Maximální odchylka v mm 

Základní přesnost L40  

Zvýšená přesnost L20  

 

Kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 

 Mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením pro technickou nivelaci nesmí 

překročit hodnoty uvedené v tabulce: 

Tab. 6- Odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením pro TN 

Druh TN Maximální odchylka v mm 

Základní přesnost L4067,0  

Zvýšená přesnost L2067,0  

 

Kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech.“ (Citováno podle: Vyhláška č. 31/1995 

Sb. Provedení zákona o zeměměřictví.) 
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4. 5 Přesnost nivelační metody při určování poklesů na pozorovací stanici 

Přesnost výšky bodu na pozorovací stanici vypočteme ze vzorce [3]:  

2222

PSPPVBB
VVVV
mmmm  . (11) 

 

Kde 
VBV

m  je přesnost výšky výchozího bodu,  

PPV
m  je přesnost připojovacího pořadu,  

PSV
m je přesnost vlastního měření na pozorovací stanici. 

 Když je výchozí bod bodem základního výškového bodového pole, je jeho přesnost 

výšky ±2 mm. 

 Přesnost výšky bodu na pozorovací stanici je dána délkou připojovacího pořadu a 

přesností nivelační metody podle vzorce [4]: 

Lmm
PPV

 0 . (12) 

Kde m0 je střední kilometrová chyba, 

L je délka oboustranně měřeného připojovacího pořadu. 

Maximální povolené kilometrové střední chyby opakované dvojité nivelace pro 

jednotlivé druhy nivelace jsou dány podle [5] takto: 

Tab. 7- Kilometrová střední chyba dvojité nivelace 

Druh nivelace ZPN I. řád VPN II. řád PN III. řád PN IV. řád TN 

Maximální střední 

kilometrová chyba Rn

71,0
40,0   

Rn

80,0
45,0   

Rn

06,1
60,0   

Rn

77,1
00,1   10 

 

Kde nR je počet měřených oddílů v připojovacím pořadu. 

  

Z takhle připojených vztažných bodů pozorovací stanice se měří vlastní bodové 

pole pozorovací stanice, bodové pole pozorovací stanice se měří metodou přesné nebo 

technické nivelace. 
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4. 6 Měřické dvojice nestejné přesnosti 

Postup při vyrovnání měření přímých nestejné přesnosti: 

1. Vypočteme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu ∆h ze vzorce: 

   
2

ll
h


   (13) 

 

 Kde l´a l´´ je dvojice měření. 

2. Vypočteme diferenci d - rozdíl mezi tam a zpět a [d] ze vzorce: 

lld i     

     lld    (14) 

 

3. Vypočteme [dd] z jednotlivých dvojic a kontrolně ze vzorce: 

       ndddd  21
2

  (15) 

 

4. Rozhodneme o volbách vah pi: 

i

i
s

p
1

 , (16) 

 

kde si je délka oddílu. 

5. Vypočteme výrazy  pdd  a 








s

dd
. Kontrola je, že  pdd = 









s

dd
. 

6. Vypočteme střední chyby: 

Empirická střední kilometrová chyba m0: 










s

dd

n
m

2

1
0 ,  (17) 

 

 kde n je počet oddílů. 
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Empirická střední kilometrová chyba aritmetických průměrů mx0: 










s

dd

n

m
mX

1

2

1

2

0

0  (18) 

 

Empirická střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty celé tratě m∆h: 

smm Xh  0  (19) 

 

7. Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby: 

hh mx    (20) 
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5. Určení pohybů bodů 

5.1 Určení svislých pohybů 

 Svislý pohyb bodu představuje jeho pokles za určité časové období. Pokles 

vypočteme z rozdílu výšek, které jsme naměřili na začátku a na konci daného období, 

podle vztahu [3]: 

jkkj t

i

t

i

t

i VVs  ,
. (21) 

 

Kde 
kjt

i s
,  je pokles bodu i za období kjt , , 

kt

iV  je výška bodu i na konci časového období, 

jt

iV  je výška bodu i na začátku časového období. 

5.2 Určení naklonění 

 Hodnoty poklesů jsou větší směrem dovnitř poklesové kotliny, tím dochází k 

naklonění, denivelaci D. K vyrovnání terénu na dně poklesové kotliny dochází tehdy, když 

je vyrubaná plocha větší než plně účinná plocha. Naklonění se určuje přímo nebo nepřímo.  

 Přímo se naklonění určuje pomocí přístrojů, kterými se naklonění přímo měří. 

 Nepřímo se naklonění určuje výpočtem z poklesů. Pro výpočet potřebujeme pokles 

dvou sousedních bodů za určitou dobu a jejich vzdálenost. Pak můžeme vypočíst poklesy 

podle obrázku ze vzorce 
ki

t

i

t

k

ki
l

ss
i

,

,

  (22), kde t

i

t

k ss  ,  jsou poklesy za dobu ∆t 

v milimetrech a li,k  je vodorovná vzdálenost mezi body v metrech. [3] 

 

 

Obr. 16- Poklesy bodů a naklonění [3] 
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6. Vlastní měření a zpracování 

6. 1 Popis měření 

 Měření probíhalo ve Stonavě, okres Karviná. Měření probíhalo ve dvou etapách a 

skládalo se z ověření výšky výchozího bodu, připojovacího měření a měření výšky bodů na 

pozorovací stanici. 

Pozorovací stanice, na které jsme měřili, zde byla zřízená již dřív za účelem 

sledování vlivů poddolování, ke kterým zde dochází díky hlubinné těžbě černého uhlí. 

Pozorovací stanice je složena ze dvou přímek, příčná a podélná. Podélná přímka je 

vytvořena 22 body označenými písmenem L a je dlouhá zhruba 1 km. Příčná přímka je 

vytvořena 17 body označenými písmenem P a je dlouhá zhruba 630 m. 

Ověření výšky výchozího bodu a připojovací měření bylo provedeno metodou 

přesné nivelace ze středu s přesností pro nivelační sítě IV. řádu. Výchozím bodem pro 

připojení byl bod Ge1-8.2, který leží v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína a 

je součástí nivelačního pořadu státní nivelace. Výšku výchozího bodu jsme si ověřili 

z bodu Ge1-9, který také leží v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína. Měřili 

jsme směrem tam a zpět nezávisle na sobě. Připojovacím měřením jsme zjistili výšku bodu 

č. 33, ze kterého vychází pozorovací stanice ve tvaru osového kříže. 

 

Obr. 17- Grafické znázornění nivelačního pořadu 
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Etapy měření: 

1) 4. - 5. 11. 2011 -2°C, zataženo 

Při tomto měření jsme zjistili, že body L16, L17, L18, L21 a L22 byly 

vyfrézovány a bod P17 byl zničen, tudíž nemohou být tyto body zahrnuty do 

výpočtů poklesů a naklonění.  

2) 5. -7. 4. 2012 8°C, zataženo, občas déšť 

Při druhém měření jsme nezjistili žádné změny, body co byly vyfrézovány a 

zničeny nejsou obnoveny, takže tyto body opět nemohou být zahrnuty do výpočtů 

poklesů a naklonění. 
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6.2 Přístroj a pomůcky 

 Pro měření byl použitý digitální nivelační přístroj Leica SPRINTER 100M, stativ, 

dvě latě s čárovým kódem a dvě nivelační podložky. 

 

Technické parametry nivelačního přístroje Leica SPRINTER 100M: 

 

Tab. 8- Technické parametry stroje 

Čas jednoho měření 3 sekundy 

Měření výšek- směrodatná odchylka na km nivelace tam a zpět 

Elektronické měření 2,0 mm 

Optické měření 2,5 mm 

Měření délek 

Směrodatná odchylka 100 mm/ 10 m 

Rozsah měření vzdáleností 2 m – 80 m 

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´´ 

Teplotní rozsah 

Operační -10°C až +50°C 

Uskladnění -40°C až +70°C 
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7. Vyhodnocení měření 

7. 1 Určení v projektované přesnosti výšek na pozorovací stanici 

 Výška výchozího bodu je určena s přesností ±2 mm, protože je to bod základního 

výškového bodového pole. Připojovací pořad je měřený přesnou nivelací a rozdělíme si ho 

na 5 oddílů, délka celého pořadu je 1,48 km. Příčná a podélná pozorovací stanice je měřená 

technickou nivelací a její délka je 1,55 km. 

Přesnost výšky bodu na pozorovací stanici vypočteme ze vzorce: 

 

2222

PSPPVBB
VVVV
mmmm  222

PSPP VVVB mmm   (23) 
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7. 2 Ověření totožnosti neměnnosti výšky výchozího bodu 

 Totožnost a neměnnost výšky výchozího bodu pro nivelaci se ověřuje kontrolním 

měřením. Pro mé měření použiju kritéria pro přesnost IV. řádu. Výchozí bod je bod Ge1-

8.2 s nadmořskou výškou 258,202m, bod se nachází v katastrálním území Albrechtice u 

Českého Těšína pod železničním nadjezdem. Tento bod ověřuji z bodu Ge1-9 

s nadmořskou výškou 252,661, který se nachází ve stěně rodinného domu. Vzdálenost 

bodů je cca 180 m. 

 Nivelované převýšení výchozího bodu Ge1-8.2 porovnáváme s mezní odchylkou 

mezi nivelovaným převýšením tam a zpět, její hodnota je dána vzorcem R5 . 

Tab. 9- Výsledky nivelovaným převýšením tam a zpět výchozího bodu Ge1-8.2 

R [km] 
Převýšení 

tam [m] 

Převýšení 

zpět [m] 

Naměřená 

odchylka [mm] 

Mezní odchylka 

[mm] 

0,180 0,542 -0,540 0,2 2,1 
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Porovnání nově naměřeného a daného převýšení výchozího bodu Ge1-8.2, hodnota 

mezní odchylky je dána vzorcem R 52 . 

Tab. 10- Výsledky naměřeného a daného převýšení výchozího bodu Ge1-8.2 

R [km] 
Dané převýšení 

[m] 

Naměřené 

převýšení [m] 

Naměřená odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka [mm] 

0,180 5,541 5,541 0 4,1 

 

Podle výsledků z tabulek mohu říct, že naměřené odchylky nepřekračují mezní 

odchylky a proto mohu bod Ge1-8.2 považovat za spolehlivý a neměnný. Bod mohu použít 

jako výchozí bod pro měření. 

7. 3 Přesnost připojovacího měření 

 Připojovacím měřením jsme si zjistili výšku bodu č. 33, z tohoto bodu jsme 

provedli měření bodů na pozorovací stanici. Připojovací měření začínalo na bodě Ge1-8.2. 

Připojovací pořad je dlouhý zhruba 1,45 km. 

 Rozbor charakteristik přesností slouží k výpočtu střední kilometrové chyby mo, 

střední kilometrové chyby aritmetického průměru mxo a střední kilometrové chyby 

vyrovnané hodnoty celé tratě m∆h. 

7. 3. 1 Přesnost prvního připojovacího měření 

 Mezní odchylku pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět vypočteme 

ze vzorce 3 25 L . Naměřená odchylka se vypočte jako rozdíl převýšení směrem tam a 

zpět. 

Tab. 11- Výsledky volného nivelačního pořadu mezi převýšením tam a zpět 

Datum L [km] 
Převýšení 

tam [m] 

Převýšení 

zpět [m] 

Naměřená 

odchylka [mm] 

Mezní 

odchylka [mm] 

4.11.2011 1,48 11,245 -11,241 4 6,5 

 

 Podle výsledků z tabulky mohu říct, že naměřené odchylky nepřekračují dovolenou 

mezní odchylku. 

 

 



Anna Hederová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny. 

 

2012                                                                                                                        26 

 

Vyrovnání a rozbor charakteristik: 

Tab. 12- Rozbor přesnosti 1. měření 

Oddíl Body 

Převýšení 
∆h 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 Ge1-8.2-1004 1,771 -1,773 1,772 0,33 3,030 -2 4 -1 1 12,121 12,121 

2 1004-1003 4,779 -4,776 4,778 0,27 3,704 3 9 4 16 33,333 33,333 

3 1003-1002 10,629 -10,627 10,628 0,21 4,762 2 4 3 9 19,048 19,048 

4 1002-1001 1,080 -1,084 1,082 0,35 2,857 -4 16 -3 9 45,714 45,714 

5 1001-33 -7,014 7,017 -7,016 0,32 3,125 3 9 4 16 28,125 28,125 

Suma 11,245 -11,243 11,244 1,48 17,478 2 42 7 51 138,341 138,341 

 

 

Pro kontrolu: 

      

4242

545142

21
2





 ndddd

 

 

 

341,138341,138 











s

dd
pdd

 

 

Střední kilometrová chyba: mm
s

dd

n
m 72,3

2

1
0 








  

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru: mm
m

mX 63,2
2

0

0   

 

Střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty celé tratě: mmsmm Xh 2,30   

 

Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby: mmx hh 0032,0244,11    
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7. 3. 2 Přesnosti druhého připojovacího měření 

 Mezní odchylku pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět vypočteme 

ze vzorce 3 25 L  . Naměřená odchylka se vypočte jako rozdíl převýšení směrem tam a 

zpět. 

Tab. 13- Výsledky volného nivelačního pořadu mezi převýšením tam a zpět 

Datum R [km] 
Převýšení 

tam [m] 

Převýšení 

zpět [m] 

Naměřená 

odchylka [mm] 

Mezní odchylka 

[mm] 

7.4.2012 1,48 -11,2512 11,2492 2 6,5 

 

 Podle výsledků z tabulky mohu říct, že naměřené odchylky nepřekračují dovolenou 

mezní odchylku. 

Vyrovnání a rozbor charakteristik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 14-  Rozbor přesnosti 2. měření 

 

 

 

Oddíl Body 

Převýšení 
∆h s p 

Tam Zpět 

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

1 
Ge1-8.2-

1004 
7,1324 -7,1222 7,1273 0,33 3,03 

2 1004-1003 -1,3543 1,3603 -1,3573 0,34 2,94 

3 1003-1002 -13,6711 13,5961 -13,6336 0,25 4,00 

4 1002-1001 -0,4729 0,5379 -0,5054 0,27 3,70 

5 1001-33 -2,8853 2,8871 -2,8862 0,29 3,45 

Suma -11,2512 11,2592 11,2552 1,48 17,12 

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

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

10,2 104,04 11,2 125,44 315,3 315,3 

6 36 7 49 105,9 105,9 

-75 5625 -74 5476 22500 22500 

65 4225 66 4356 15648,1 15648,1 

1,8 3,24 2,8 7,84 11,2 11,2 

8 9993,3 13 10014,28 38580,5 38580,5 



Anna Hederová: Periodické měření výšek a modelování poklesové kotliny. 

 

2012                                                                                                                        28 

 

Pro kontrolu: 

      
 

3,99933,9993

5163,100143,9993

21
2





 ndddd

 

 

 

5,385805,38580 











s

dd
pdd

 

 

Střední kilometrová chyba: mm
s

dd

n
m 11,62

2

1
0 








  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru: mm
m

m X 92,43
2

0

0
   

Střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty celé tratě: mmsmm Xh 43,53
0

  

Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby mmx hh 05343,02552,11    
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7. 4 Přesnost měření na pozorovací stanici 

 Výchozím bodem pro měření na pozorovací stanici byl bod č. 33, z tohoto bodu 

vychází podélná přímka pozorovací stanice, body 33 až L22. Od bodu L15 je připojená 

příčná přímka do dvou směrů, tato přímka je vymezena body L15 až P1 a L15 až P15. 

Body na pozorovací stanici byly zaměřeny technickou nivelací se zvýšenou přesností. 

 

Obr. 18- Znázornění bodů příčné a podélné pozorovací stanice nad poruby 

  

Mezní odchylka technické nivelace se zvýšenou přesností mezi dvakrát měřeným 

převýšením e dána vzorcem L2067,0 . Porovnáváme rozdíl mezi naměřeným 

převýšením tam a zpět. 
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Porovnávání naměřeného převýšení tam a zpět mezi nivelačními body 33 a L20: 

Tab. 15- Výsledky převýšení tam a zpět mezi body 33 a L20 

Datum L [km] 
Převýšení 

tam [m] 

Převýšení 

zpět [m] 

Naměřená 

odchylka [mm] 

Mezní 

odchylka [mm] 

4.11.2011 0,800 -6,106 6,102 4 11,9 

7.4.2012 0,800 -6,0992 6,0986 0,6 11,9 

 

Porovnání naměřeného převýšení tam a zpět mezi nivelačními body 326 a P15: 

Tab. 16- Výsledky převýšení tam a zpět mezi body 326 a P15 

Datum L [km] 
Převýšení 

tam [m] 

Převýšení 

zpět [m] 

Naměřená 

odchylka [mm] 

Mezní 

odchylka [mm] 

4.11.2011 0,600 -9,882 9,879 3 10,38 

7.4.2012 0,600 -9,6556 9,6511 4,5 10,38 

 

 Podle výsledků z tabulek mohu říct, že naměřené odchylky nepřekračují mezní 

odchylky ani v jednom z daných případů. 

7. 5 Určení plné účinné plochy  

 Plná účinná plocha pro porub č. 300402 je kružnice o středu v bodě L11 podélné 

přímky pozorovací stanice. Tento bod je těžištěm dobývaného porubu. Velikost plné 

účinné plochy vypočteme podle [3] ze vzorce: 

gHr cot  , (24) 

kde μ je průměrný mezný úhel a H je hloubka uložení sloje. 

Abychom mohli vypočíst plnou účinnou plochu, musíme si nejdřív vypočíst mezný 

úhel μ. Ten vypočteme ze vzorce 
pk

ppkk

hh

hk







 ,  (25) 

kde μk je mezný úhel pro karbon, μp je mezný úhle pro pokryv,  hk je mocnost karbonu,  

hp je mocnost pokryvu. 

 

Hodnoty mocnosti v místě porubu č. 300402: 

hk = 110 m  
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hp = 678,691 m 

Mezný úhel pro porub č. 300402: 

μk = 65° 

μp = 55° 

Do vzorce (25) dosadíme tyto známé hodnoty a vypočteme, že průměrný mezní 

úhel  4,56 . Poté do vzorce (24) dosadíme vypočtený průměrný mezný úhel a hloubku 

uložení sloje, kterou dostaneme sečtením mocnosti pokryvu a karbonu a zjistíme poloměr 

plné účinné plochy. 

mgr 5244,56cot691,788    

Poloměr plné účinné plochy pro porub č. 300402 je 524m.  

Grafické znázornění plné účinné plochy: 

 

Obr. 19- Plná účinná plocha pro povrchový bod č. 11 
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8. Výsledky měření 

 Měření na pozorovací stanici v oblasti Stonava jsem provedla ve dvou termínech:  

4. 11. 2011 a 5. -7. 4. 2012. K těmto měřením se pro výpočty použili ještě dvě převzaté 

měření. První měření z doby před zahájením dobývání porubu č. 300402 – 19. 3. 2009 a 

druhé měření po ukončení dobývání 5. 11. 2009. 

Při vlastním prvním měření jsme zjistili, že body L16, L17, L18, L21 a L22 byly 

vyfrézovány z důvodu terénních vln na silnici, které vznikly vlivem dobývání. Bod P17 byl 

zničen z důvodu stavebních prací. Tyto body nemohou být zahrnuty do výpočtů poklesů a 

naklonění.  

Při druhém měření jsme nezjistili žádné změny, body co byly vyfrézovány a 

zničeny nejsou obnoveny, takže tyto body opět nemohou být zahrnuty do výpočtů poklesů 

a naklonění. 

Výšky bodů byly určeny v Baltském systému po vyrovnání. Poklesy bodů vypočtu 

z rozdílů výšek na počátku a na konci daného období, vzorec (21). Poklesy na podélné 

pozorovací stanici jsou uvedené v tabulce č. 16 a poklesy na příčné pozorovací stanici jsou 

uvedené v tabulce č. 17. Jejich grafické zobrazení je uvedeno v grafu č. 1 a 2. 

Naklonění mezi body vypočtu pomocí poklesu dvou sousedních bodů a jejich 

vzdálenosti, vzorec (22). Naklonění bodů na podélné pozorovací stanici jsou uvedené 

v tabulce č. 18 a naklonění bodů na příčné pozorovací stanici jsou uvedené v tabulce č. 18. 
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Tab. 17- Poklesy bodů na vodorovné pozorovací stanici 

Bod 

Souřadnice Převzaté měření Vlastní měření Poklesy [m] 

Y X 
1 2 3 4 

∆ 2-1 ∆ 3-1 ∆ 4-1 
19.3.2009 5.11.2009 4.11.2011 7.4.2012 

33 453234,7 1106435,1 247,007 246,991 246,950 246,947 -0,016 -0,057 -0,060 

L1 453160,3 1106412,0 244,242 244,227 244,190 244,186 -0,014 -0,052 -0,056 

L2 453156,0 1106375,2 243,800 243,773 243,726 243,722 -0,026 -0,074 -0,078 

L3 453147,5 1106331,5 243,512 243,476 243,421 243,417 -0,036 -0,091 -0,095 

L4 453142,3 1106274,6 243,037 242,989 242,922 242,917 -0,048 -0,115 -0,120 

L5 453139,9 1106251,2 242,867 242,798 242,726 242,718 -0,070 -0,141 -0,149 

L6 453137,4 1106201,9 242,417 242,254 242,152 242,139 -0,163 -0,265 -0,278 

L7 453136,2 1106170,3 242,130 241,808 241,671 241,653 -0,323 -0,460 -0,477 

L8 453136,4 1106128,5 241,480 240,880 240,658 240,632 -0,600 -0,822 -0,847 

L9 453136,6 1106094,1 240,985 240,132 239,841 239,824 -0,852 -1,144 -1,161 

L10 453139,2 1106046,5 240,400 239,340 238,992 238,966 -1,061 -1,409 -1,434 

L11 453143,2 1105995,1 240,134 239,043 238,691 238,663 -1,092 -1,443 -1,471 

L12 453149,4 1105944,4 240,358 239,406 239,007 238,980 -0,952 -1,351 -1,378 

L13 453154,0 1105910,0 240,722 239,957 239,625 239,598 -0,765 -1,097 -1,124 

L14 453163,0 1105861,3 241,197 240,780 240,505 240,484 -0,417 -0,692 -0,713 

L15 453171,5 1105820,7 241,328 241,106 240,846 240,848 -0,223 -0,482 -0,480 

L16 453186,6 1105759,5 241,356 241,252 frézováno frézováno -0,104 - - 

L17 453195,0 1105729,4 241,404 241,309 frézováno frézováno -0,095 - - 

L18 453206,3 1105692,8 241,383 241,303 frézováno frézováno -0,080 - - 

L19 453219,9 1105654,2 241,581 241,512 241,178 241,319 -0,069 -0,403 -0,262 

L20 453237,0 1105607,1 242,018 241,954 241,800 241,767 -0,063 -0,218 -0,251 

L21 453257,4 1105554,6 241,638 241,582 frézováno frézováno -0,056 - - 

L22 453271,5 1105521,6 241,629 241,571 frézováno frézováno -0,058 - - 

 

Grafické znázornění poklesů bodů na podélné pozorovací stanici: 

 

 

Graf č. 1- Pokles bodů na podélné pozorovací stanici 
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Tab. 18- Poklesy bodů na příčné pozorovací stanici 

Bod 

Souřadnice Převzaté měření Vlastní měření Poklesy [m] 

Y X 
1 2 3 4 

∆ 2-1 ∆ 3-1 ∆ 4-1 
19.3.2009 5.11.2009 4.11.2011 7.4.2012 

326 453326,6 1106027,2 249,052 248,906 248,765 248,790 -0,147 -0,287 -0,262 

P1 453307,9 1105989,8 247,631 247,439 247,256 247,280 -0,191 -0,375 -0,351 

P2 453334,2 1105940,9 247,502 247,414 247,289 247,316 -0,089 -0,213 -0,186 

P3 453360,6 1105895,4 247,261 247,210 247,110 247,138 -0,051 -0,151 -0,123 

P4 453328,6 1105881,7 245,158 245,098 244,766 244,794 -0,060 -0,392 -0,364 

P5 453284,9 1105863,8 243,206 243,108 242,950 242,975 -0,098 -0,256 -0,231 

P6 453251,9 1105853,3 242,276 242,135 241,944 241,960 -0,141 -0,332 -0,316 

P7 453221,7 1105844,0 241,378 241,196 240,971 240,982 -0,182 -0,407 -0,396 

P8 453191,1 1105834,1 240,652 240,432 240,177 240,181 -0,220 -0,475 -0,471 

P9 453153,3 1105819,9 240,454 240,231 239,955 239,957 -0,224 -0,499 -0,497 

P10 453124,1 1105809,5 240,004 239,799 239,526 239,529 -0,206 -0,478 -0,475 

P11 453092,2 1105797,7 239,608 239,410 239,132 239,133 -0,198 -0,476 -0,475 

P12 453060,3 1105787,9 239,846 239,672 239,397 239,397 -0,174 -0,449 -0,449 

P13 453026,1 1105782,2 239,810 239,654 239,375 239,376 -0,155 -0,435 -0,434 

P14 452995,0 1105776,3 239,131 239,005 238,751 238,756 -0,126 -0,380 -0,375 

P15 452963,1 1105772,1 239,227 239,123 238,880 238,889 -0,104 -0,347 -0,338 

P16 452938,3 1105768,6 239,437 239,350 nenalezen 239,137 -0,087 - -0,300 

P17 452909,6 1105773,5 239,183 239,104 zničen zničen -0,079 - - 

P18 452919,4 1105869,3 239,312 zničen zničen zničen - - - 

 

Grafické znázornění poklesů bodů na příčné pozorovací stanici: 

 

Graf č. 2- Pokles bodů na příčné pozorovací stanici 
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Tab. 19- Naklonění bodů na podélné pozorovací stanici 

Body 
Vzdálenost Naklonění [mm/m] 

[m] k 5.11.2011 k 4.11.2011 k 5.4.2012 

33 L1 69 0,02899 0,07246 0,05797 

L1 L2 37 -0,32432 -0,59459 -0,59459 

L2 L3 45 -0,22222 -0,37778 -0,37778 

L3 L4 57 -0,21053 -0,42105 -0,43860 

L4 L5 24 -0,91667 -1,08333 -1,20833 

L5 L6 50 -1,86000 -2,48000 -2,58000 

L6 L7 32 -5,00000 -6,09375 -6,21875 

L7 L8 42 -6,59524 -8,61905 -8,80952 

L8 L9 34 -7,41176 -9,47059 -9,23529 

L9 L10 48 -4,35417 -5,52083 -5,68750 

L10 L11 51 -0,60784 -0,66667 -0,72549 

L11 L12 51 2,74510 1,80392 1,82353 

L12 L13 34 5,50000 7,47059 7,47059 

L13 L14 50 6,96000 8,10000 8,22000 

L14 L15 42 4,61905 5,00000 5,54762 

L15 L16 63 1,88889 - - 

L16 L17 31 0,29032 - - 

L17 L18 38 0,39474 - - 

L18 L19 41 0,26829 - - 

L19 L20 50 0,12000 3,70000 0,22000 

L20 L21 56 0,12500 - - 

L21 L22 36 -0,05556 - - 

 

Tab. 20- Naklonění bodů na příčné pozorovací stanici 

Body 
Vzdálenost Naklonění [mm/m] 

[m] k 5.11.2011 k 4.11.2011 k 5.4.2012 

326 P1 39 -1,12821 -2,25641 -2,28205 

P1 P2 56 1,82143 2,89286 2,94643 

P2 P3 53 0,71698 1,16981 1,18868 

P3 P4 40 -0,22500 -6,02500 -6,02500 

P4 P5 43 -0,88372 3,16279 3,09302 

P5 P6 35 -1,22857 -2,17143 -2,42857 

P6 P7 32 -1,28125 -2,34375 -2,50000 

P7 P8 32 -1,18750 -2,12500 -2,34375 

P8 P9 40 -0,10000 -0,60000 -0,65000 

P9 P10 31 0,58065 0,67742 0,00000 

P10 P11 34 0,23529 0,05882 0,76471 

P11 P12 34 0,70588 0,79412 0,76471 

P12 P13 35 0,54286 0,40000 0,42857 

P13 P14 32 0,90625 1,71875 1,84375 

P14 P15 32 0,68750 1,03125 1,15625 

P15 P16 25 0,68000 - 1,52000 
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Dopad důlní činnosti na přírodu: 

Na snímku můžeme vidět upadající terén a spodní vodu, která se tlačí na povrch. 

 

Obr. 20- Vliv poklesů na krajinu 
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9. Závěr 

 Úkolem mé bakalářské práce bylo zjistit poklesy bodů na již stabilizované liniové 

pozorovací stanici na poddolovaném území Stonava. Pro zjištění těchto poklesů jsme 

výškově zaměřili body na liniové pozorovací stanici, měření bylo provedeno dvakrát 

s odstupem čtyř měsíců. Vlastní měření navazovalo na dvě převzatá měření, před začátkem 

dobývání a po ukončení dobývání v porubu č. 300402 ve 4. kře dolu ČSM. 

 Připojovací měření bylo měřeno přesnou geometrickou nivelací ze středu. 

Připojovacím měřením jsme si zjistili výšku bodu č. 33, který je výchozím bodem pro 

pozorovací stanici. Body na pozorovací stanici byly měřeny technickou geometrickou 

nivelací ze středu se zvýšenou přesností. Při měření nebyly překročeny žádné mezní 

odchylky pro přesnost. 

 Podle výsledků mohu říct, že k největším poklesům došlo na bodě L11, který je 

přibližně nad těžištěm výrubu. Hodnota poklesu byla -1,471 m, tato hodnota byla 

naměřena 7. 4. 2012 a je vztažena k 19. 3. 2009. 

 Podle výsledných grafů poklesů mohu říct, že k největším poklesům docházelo 

během dobývání. Po ukončení dobývání poklesy již dosahují podstatně menších hodnot, 

které odpovídají fázi doznívání pohybu povrchu vlivem dobývání. 
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