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Abstrakt 

Je známo, že exploatace ložisek nerostných surovin negativně ovlivňuje životní prostředí. 
V případě hlubinného dobývání jsou bezpochyby nejzávažnějšími důsledky spojenými 
s těžbou pohyby a deformace povrchu vedoucí k vytvoření poklesové kotliny. 

Stanovení skutečného stavu povrchových změn je konvenčními měřickými metodami 
technicky, časově i finančně velmi náročné. Proto se v současnosti míra ovlivnění povrchu 
určuje převážně početně pomocí relativně jednoduchých predikčních modelů 
vycházejících ze všeobecně uznávaných teorií. Data získaná ojedinělými pozorováními 
in situ slouží pouze k lokálnímu ověření predikčních výpočtů. Zjištěný stav povrchových 
změn však ne vždy zcela odpovídá představám. 

S rozvojem geoinformačních technologií dnes přicházejí nové přístupy, jež mohou být 
aplikovány při řešení této problematiky. Tyto prostředky se zdají být vhodné nejen 
k zajišťování potřebných prostorových informací o probíhajících procesech, ale rovněž 
k jejich následnému komplexnímu zpracování a vyhodnocení. Předkládaná disertační 
práce se možnostem uplatnění geoinformačních technologií pro sledování a hodnocení 
vlivů hlubinného dobývání na povrch detailně věnuje, shrnuje zjištěné poznatky a nabízí 
alternativy jejich využití do budoucna. 

V rámci disertační práce byla za účelem sledování povrchových změn navržena a na reálné 
těžební situaci ve vybrané části hornoslezské pánve aplikována kombinace přímých 
a nepřímých metod sledování povrchu. Jednalo se zejména o využití globálních 
navigačních polohových systémů a metod dálkového průzkumu Země - leteckou 
fotogrammetrii a radarovou interferometrii. 

Získaná prostorová data byla doplněna o poznatky o těžební aktivitě, strukturně-
geologických podmínkách a seizmické aktivitě oblasti a následně zpracována využitím 
sofistikovaných postupů matematické statistiky, geostatistiky a interpolace funkce. 
Výsledkem provedeného komplexního hodnocení je časoprostorový model popisující 
skutečný vývoj poklesů na exploatovaném ložisku černého uhlí nacházejícího se 
ve vybrané lokalitě. Zjištěný stav povrchových změn byl následně konfrontován s výsledky 
oficiálních predikčních výpočtů. Závěrem byla provedena analýza možného budoucího 
vývoje povrchu sledované oblasti pomocí nástrojů regresní analýzy. 

Klíčová slova: ložiska nerostných surovin, černé uhlí, ostravsko-karvinský revír, vlivy 
dobývání, poklesová kotlina, GNSS, DPZ, GIS, časoprostorové modelování 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

3 

 

2011 

Abstract 

Modelling the effects of mining of mineral deposits. 

It is known that the exploitation of mineral deposits affects the environment 
negatively. In the case of underground mining there are usually the most serious effects, 
which are associated with mining, movements and surface deformations leading 
in creation of a subsidence depression. 

Determination of the actual state of surface changes by conventional surveying methods 
is technically exacting, time-consuming and very expensive. Therefore, at present the size 
of affected surface is numerically determined mainly by relatively simple prediction 
models based on generally accepted theories. Data obtained by a seldom observation 
in situ are only used for local validation of predictive calculations. However, the real state 
of surface changes is not always entirely consistent with the expectations. 

With the development of geo-information technologies, new approaches come now and 
they can be applied in resolving this issue. These resources seem to be suitable not only 
for providing the necessary spatial information on ongoing processes, but also for their 
subsequent processing and comprehensive evaluation. Presented Ph.D. thesis deals 
in detail with the possibilities of applying GI technologies for monitoring and evaluating 
the effects of underground mining on surface, summarizes actual knowledge and offers 
alternatives for their use in the future. 

The purpose of this Ph.D. thesis was the creation of monitoring scheme using 
the combination of direct and non-direct surface surveying methods and then 
the application of the proposed scheme to the real mining situation in selected part 
of the Upper Silesian coal basin. To reach this, global positioning navigation systems and 
methods of remote sensing - aerial photogrammetry and radar interferometry are 
robustly used. 

The acquired spatial data are supplemented by knowledge of mining activity, geological 
conditions, structural geology and seismic activity in the area and then processed with 
sophisticated mathematical statistics, geo-statistics and interpolation 
functions. The result of the comprehensive assessment is the spatial-temporal model 
describing the evolution of the real subsidence above exploited coal deposit, which 
occurred in the selected area. The obtained surface changes were confronted with 
the results of the official calculated predictions. Finally, it presents an outline of possible 
future development in study area by means of regression analysis.  

Keywords: mineral deposits, coal, Ostrava-Karviná mining area, effects of mining, 
subsidence depression, GNSS, remote sensing, GIS, spatial-temporal 
modelling 
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Disertační práce prezentuje znalosti nabyté v rámci projektu ICT CZ.1.05/2.1.00/03.0082 
(Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin) financovaný Evropskou unií 
a z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže 
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Dissertation Work presents knowledge gained within project ICT CZ.1.05/2.1.00/03.0082 
(Institute of clean technologies for mining and utilization of raw materials for energy use) 
supported by Europe Union and from the means of state budget by the Ministry 
of Education, Youth and Sports. 
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Motivace 

Geoinformatika jako rychle se rozvíjející vědní obor dnes zasahuje do většiny odvětví 
lidské činnosti. Není proto divu, že se její postupy a metody stále více uplatňují v oborech, 
jakými jsou hornictví, geologie, geofyzika a další.  

Právě možnost aplikace teoretických základů získaných studiem geoinformatiky 
a geoinformačních technologií, spolu s osobním zájmem a vztahem k regionu Ostravska, 
jeho hornické a průmyslové historii, současnosti i budoucnosti mě přivedlo na oddělení 
Geomechaniky a báňského výzkumu Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. (ÚGN). Ve své profesní 
praxi se denně setkávám s problematikou chování horninového masivu v oblastech 
vzájemného působení přírodních a antropogenních faktorů. Zároveň se jako člen týmu 
výzkumných pracovníků Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin 
(ICT) aktivně věnuji problematice těžby a užití energetických surovin i dalšího využití 
horninového prostředí pro zajištění udržitelného rozvoje a maximální surovinové 
soběstačnosti. Předkládaná disertační práce svým obsahem velmi dobře zapadá do rámce 
mého profesního zaměření a ze strany mého zaměstnavatele bylo její zpracování plně 
podporováno. 

Ucelená struktura disertační práce prezentuje nové poznatky využití moderních 
prostředků geoinformatiky během jednotlivých fází studia pohybů a deformací povrchu, 
k nimž dochází v důsledku hlubinného dobývání ložisek nerostných surovin. Využití 
moderních geoinformačních technologií, zvláště v oblasti monitoringu a zpracování dat, 
přináší nové přístupy v řešení zvolené problematiky a naznačuje možné směry vývoje 
v této oblasti výzkumu do budoucna.  

Z reakcí odborné veřejnosti na mé příspěvky přednesené na řadě odborných konferencí 
a seminářů a články otištěné v širokém spektru odborných periodik je zřejmé, že 
o výsledky prováděného výzkumu je skutečný zájem a má smysl v něm i nadále 
pokračovat. Zmíněné příspěvky a články byly většinou připravovány v autorské dvojici 
s Ing. Hanou Doležalovou, Ph.D., která v roce 2009 úspěšně obhájila svou disertační práci 
na téma „Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území“. 

Teoretické znalosti, praktické dovednosti, podněty a podporu pro svou výzkumnou 
činnost, při které bylo potřeba získávat a kombinovat poznatky mnoha vědních oborů, 
jsem získal zvláště díky účasti na následujících projektech:  

• Projekt ICT CZ.1.05/2.1.00/03.0082 (Institut čistých technologií těžby a užití 
energetických surovin) financovaný Evropskou unií a z prostředků státního rozpočtu 
prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

• Výzkumný záměr Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. - OZ 30860518. 

• GAČR 105/07/1586 - Charakter a rozvoj fází pohybů a deformací povrchu 
nad exploatovanými ložisky sedimentárního typu v netriviálních geomechanických 
podmínkách. 
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• GAČR 105/03/1417 – Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod 
hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách. 

• GAČR 105/06/1264 - Digitální model jihomoravského lignitového revíru – základ 
vzorového moderního komplexního hodnocení ložiska uhlí s perspektivou budoucí 
exploatace. 

• Ložisko Rožná – poddolování obce Dolní Rožínka; Vyhodnocení vývoje k 31. 12. 2008; 
Prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 – obec Dolní Rožínka. 

• Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 m a větších, projekt MV ČR 
VG20102014034. 

Pro mé studium byly rovněž velmi přínosné zahraniční studijní pobyty, zvláště pak 
stipendijní studijní pobyt na Kumamoto University v Japonsku, kde jsem mimo jiné 
spolupracoval na výzkumném projektu Spatial-Temporal Analysis of Movements and 
Deformations of the Surface on the Limestone Open Pit, tematicky blízkém řešené 
problematice. 

Během několikaletého procesu zpracovávání disertační práce jsem měl příležitost 
konzultovat, diskutovat a spolupracovat s mnoha tuzemskými i zahraničními odborníky. Ti 
často vnesli do řešené problematiky nové světlo. 

Na tomto místě bych velmi rád poděkoval zvláště těm, kteří mi byli nejvíce nápomocni 
při zpracování této disertační práce. Mé vřelé díky patří zejména mému školiteli 
doc. RNDr. Františku Staňkovi, Ph.D. z Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava 
a vedoucímu Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu ÚGN RNDr. Lubomíru Stašovi, 
CSc. Dále děkuji zástupkyni vedoucího Oddělení geofyziky ÚGN Ing. Haně Doležalové, 
Ph.D., Mgr. Pavlu Kadlečíkovi z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
Ing. Petru Waclawikovi z OKD, a.s., Ing. Karlu Hortvíkovi, Ph.D. z OKD, IMGE a.s., 
Prof. Yuzo Obarovi z Kumamoto University, Ing. Marcelu Janošovi, Ph.D. z firmy Argus Geo 
Systém s.r.o., a kolegům z ÚGN – Ing. Kamilu Součkovi, Ph.D., RNDr. Karlu Holubovi, CSc., 
Lucii Georgiovské a dalším. Nemalé díky patří rovněž celé mé rodině, zvláště pak mé ženě 
Lucii a našim dětem za jejich podporu. 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

8 

 

2011 

Obsah 

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

Seznam tabulek................................................................................................................................................ 14 

Seznam zkratek ................................................................................................................................................ 15 

1 Úvod ....................................................................................................................................................... 17 

2 Cíle disertační práce ............................................................................................................................... 19 

3 Vlivy dobývání na povrch ....................................................................................................................... 20 

3.1 Chování horninového masivu ....................................................................................................... 20 

3.2 Povrchové jevy související s poddolováním.................................................................................. 21 

3.3 Důlní škody ................................................................................................................................... 22 

3.4 Faktory ovlivňující míru povrchových změn ................................................................................. 22 

3.5 Časový průběh pohybů ................................................................................................................. 24 

3.6 Účinná plocha ovlivnění povrchu.................................................................................................. 25 

3.7 Poklesová kotlina .......................................................................................................................... 26 

3.8 Antropogenní činnost na povrchu ................................................................................................ 27 

4 Zájmová oblast ....................................................................................................................................... 29 

4.1 Těžba uhlí v OKR ........................................................................................................................... 29 

4.2 Charakteristika studované oblasti ................................................................................................ 30 

4.3 Geologická stavba a úložní poměry .............................................................................................. 32 

4.4 Hornické podmínky....................................................................................................................... 33 

4.5 Strukturně-tektonická situace ...................................................................................................... 35 

4.6 Rizika otřesů a zvýšené seizmicity ................................................................................................ 36 

4.7 Očekávané poklesy ....................................................................................................................... 36 

5 Metody sledování povrchových změn.................................................................................................... 39 

5.1 Geodetické metody ...................................................................................................................... 39 

5.2 Globální družicové polohové systémy .......................................................................................... 40 

5.2.1 NAVSTAR GPS ...................................................................................................................... 41 

5.2.2 Přesné metody měření GNSS .............................................................................................. 42 

5.2.3 Projekt pozorovací stanice v zájmovém území ................................................................... 43 

5.2.4 GPS měření v zájmovém území ........................................................................................... 45 

5.3 Letecká fotogrammetrie ............................................................................................................... 47 

5.3.1 Využití letecké fotogrammetrie v zájmovém území............................................................ 47 

5.4 Radarová interferometrie ............................................................................................................. 50 

5.4.1 Využití DInSAR v zájmovém území ...................................................................................... 52 

5.5 Seizmický monitoring.................................................................................................................... 55 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

9 

 

2011 

6 Modelování časoprostorového vývoje sledované oblasti ...................................................................... 57 

6.1 Použité matematické postupy ...................................................................................................... 58 

6.1.1 Matematická statistika........................................................................................................ 58 

6.1.2 Geostatistika ....................................................................................................................... 58 

6.1.3 Interpolace funkce .............................................................................................................. 59 

6.2 Praktická realizace procesu modelování....................................................................................... 61 

6.2.1 Použité programové prostředky.......................................................................................... 61 

6.2.2 Statistický rozbor a ověření statistické distribuce vstupních dat ........................................ 61 

6.2.3 Geostatistická strukturální analýza, výběr interpolační metody a interpolace gridů ......... 62 

6.3 Podpora výsledků gridování v GIS................................................................................................. 63 

7 Hodnocení vývoje povrchových změn na základě dat z GPS měření ..................................................... 64 

7.1 Časový vývoj poklesu bodů........................................................................................................... 64 

7.2 Interpolace hodnot GPS v čase ..................................................................................................... 67 

7.3 Časový vývoj poklesů bodů v závislosti na postupu porubní fronty ............................................. 68 

7.3.1 Intenzita poklesů po přejetí porubní fronty ........................................................................ 69 

7.4 Vliv formy stabilizace na vývoj poklesu bodu ............................................................................... 71 

7.5 Hodnocení liniových profilů .......................................................................................................... 71 

7.6 Modelování časoprostorového vývoje oblasti .............................................................................. 76 

7.6.1 Postup tvorby gridu poklesu za vybranou časovou jednotku ............................................. 76 

7.6.2 Časoprostorový vývoj poklesů............................................................................................. 80 

7.7 Ověření přesnosti GPS měření...................................................................................................... 83 

7.7.1 Nivelační měření v zájmovém území................................................................................... 83 

7.7.2 Srovnání výsledků nivelačních a GPS měření ...................................................................... 85 

7.8 Analýza horizontálních posunů..................................................................................................... 86 

7.8.1 Automatizované řešení analýzy horizontálních posunů ..................................................... 88 

7.8.2 Vyhodnocení horizontálních posunů................................................................................... 90 

8 Hodnocení vývoje povrchových změn pomocí dalších měřických metod.............................................. 93 

8.1 Letecká fotogrammetrie ............................................................................................................... 93 

8.1.1 Srovnání výsledků letecké fotogrammetrie a GPS měření .................................................. 94 

8.1.2 Zpracování dat z letecké fotogrammetrie ........................................................................... 95 

8.1.3 Vyhodnocení výsledků zpracování dat z letecké fotogrammetrie ...................................... 97 

8.1.4 Závěry využití letecké fotogrammetrie ............................................................................. 100 

8.2 Radarová interferometrie ........................................................................................................... 101 

8.2.1 Srovnání výsledků DInSAR a GPS měření .......................................................................... 103 

8.2.2 Rozdíly ve výsledcích DInSAR a GPS měření ...................................................................... 105 

8.2.3 Závěry využití DInSAR........................................................................................................ 109 

8.3 Hodnocení seizmického monitoringu ......................................................................................... 110 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

10 

 

2011 

8.3.1 Závěry seizmického monitoringu ...................................................................................... 113 

9 Predikční analýza.................................................................................................................................. 114 

9.1 Srovnání zjištěného stavu s predikcí ........................................................................................... 114 

9.1.1 Srovnání liniových profilů s predikcí.................................................................................. 114 

9.1.2 Srovnání plošného vyhodnocení s predikcí ....................................................................... 116 

9.1.3 Interpretace výsledků srovnání......................................................................................... 118 

9.2 Vývoj poklesové kotliny v budoucnosti....................................................................................... 118 

9.2.1 Regresní analýza................................................................................................................ 118 

9.2.2 Současný stav vývoje poklesové kotliny............................................................................ 120 

9.2.3 Možný budoucí vývoj poklesové kotliny ........................................................................... 121 

10 Závěr ................................................................................................................................................ 125 

11 Literatura ......................................................................................................................................... 128 

12 Seznam publikací autora ................................................................................................................. 135 

 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

11 

 

2011 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Charakteristická časová křivka poklesu.......................................................................................... 25 

Obr. 2: Plná účinná plocha u vodorovně uloženého ložiska. ..................................................................... 26 

Obr. 3: Poklesová kotlina u vodorovného ložiska. ..................................................................................... 26 

Obr. 4: Kontinuální časoprostorový vývoj prostorové kotliny vzhledem k postupu dobývání. ................. 27 

Obr. 5: Prostorové vymezení zájmového území v ostravsko-karvinské části hornoslezské pánve............ 29 

Obr. 6: Pohled na zájmovou oblast od JZ................................................................................................... 30 

Obr. 7: Výřez mapy krajinného pokryvu Moravskoslezského kraje s vymezením zájmového území. ....... 31 

Obr. 8: Letecké snímky zájmové oblasti z let 1958, 2003, 2006 a 2009..................................................... 32 

Obr. 9: Dobývání v zájmové oblasti v letech 2007-2010............................................................................ 34 

Obr. 10: Zjednodušený geologický řez studovanou oblastí. ........................................................................ 35 

Obr. 11: Predikční modely očekávané poklesové kotliny. ........................................................................... 37 

Obr. 12: Určení pozice ve 2D prostoru pomocí signálu ze 3 družic. ............................................................ 41 

Obr. 13: Rozmístění bodů pozorovací stanice GPS. ..................................................................................... 44 

Obr. 14: Formy stabilizace bodů pozorovací stanice. .................................................................................. 44 

Obr. 15: Výpis z databáze bodových polí. .................................................................................................... 45 

Obr. 16: Leica GPS System 1200. ................................................................................................................. 46 

Obr. 17: Filmová kamera Zeiss LMK 2015 a digitální kamera Vexcel UltraCam X........................................ 48 

Obr. 18: DMT zájmové oblasti z dat leteckého snímkování v roce 2009. .................................................... 49 

Obr. 19: PSI deformační analýza 1995-2000. ............................................................................................... 53 

Obr. 20: Družice ALOS s radarovým zařízením PALSAR................................................................................ 53 

Obr. 21: Výsledky zpracování DInSAR oblasti dobývacího prostoru Louky.................................................. 54 

Obr. 22: Schéma experimentálního a teoretického semivariogramu.......................................................... 59 

Obr. 23: Ukázka modelu poklesové kotliny při použití různých interpolačních metod. .............................. 60 

Obr. 24: Postup transformace hodnot do normální distribuce. .................................................................. 62 

Obr. 25: Časová osa – časové vymezení GPS měření v kontextu s dobýváním porubů. .............................. 64 

Obr. 26: Časový vývoj změny nadmořské výšky vzorového bodu................................................................ 65 

Obr. 27: Časový vývoj poklesů na vzorových bodech GPS během vybraného časového období. ............... 65 

Obr. 28: Dynamika poklesu bodu v kontextu se vzdáleností porubní fronty............................................... 68 

Obr. 29: Měsíční velikost poklesů v kontextu se vzdáleností od porubní fronty. ........................................ 69 

Obr. 30: Hodnoty poklesů v prvních dvou měsících po „přejetí porubní fronty“. ....................................... 70 

Obr. 31: Spojnice trendu hodnot poklesů v prvních šesti měsících po přejetí porubní fronty. ................... 70 

Obr. 32: Srovnání typu stabilizace bodů GPS. .............................................................................................. 71 

Obr. 33: Forma stabilizace bodů pozorovací stanice GPS a průběh vybraných liniových profilů. ............... 72 

Obr. 34: Vývoj poklesů na profilu P – GPS měření. ...................................................................................... 74 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

12 

 

2011 

Obr. 35: Vývoj poklesů na profilu C – GPS měření. ...................................................................................... 74 

Obr. 36: Vývoj poklesů na profilu P – měsíční vývoj poklesů....................................................................... 75 

Obr. 37: Vývoj poklesů na profilu C – měsíční vývoj poklesů....................................................................... 75 

Obr. 38: Distribuční funkce a histogramy četnosti původních hodnot poklesů a hodnot poklesů 
transformovaných do NNR. ........................................................................................................... 77 

Obr. 39: Experimentální semivariogramy poklesu povrchu s navrženými teoretickými modely 
semivariogramu. ............................................................................................................................ 77 

Obr. 40: Směrové semivariogramy. ............................................................................................................. 78 

Obr. 41: Gridy při použití různých interpolačních metod a vstupních parametrů. ...................................... 79 

Obr. 42: Gridy dílčích poklesů. ..................................................................................................................... 81 

Obr. 43: Časoprostorový vývoj poklesové kotliny........................................................................................ 82 

Obr. 44: Celkové poklesy za období 01/2007-12/2008................................................................................ 83 

Obr. 45: Časová osa – časové vymezení nivelačních měření v kontextu s dobýváním porubů. .................. 83 

Obr. 46: Nivelační pořady celorevírní nivelační sítě OKR procházející zájmovým územím.......................... 84 

Obr. 47: Poklesy na nivelačním pořadu Horní Louka – Na Lipině v letech 1996-2007................................. 85 

Obr. 48: Srovnání nivelačních a GPS měření. ............................................................................................... 85 

Obr. 49: Horizontální posuny vzorového bodu. ........................................................................................... 87 

Obr. 50: Trhlina v nevyužívané silnici nad východní částí porubu č. 361 000. ............................................. 87 

Obr. 51: Ukázka možného zobrazení výstupů zpracování horizontálních posunů v GIS.............................. 89 

Obr. 52: Horizontální posuny při různé míře zvětšení. ................................................................................ 89 

Obr. 53: Příklady vizualizace křivek horizontálních posunů......................................................................... 90 

Obr. 54: Výsledky analýzy horizontálních posunů za období 01/2007-12/2008. ........................................ 91 

Obr. 55: Vektory horizontálních posunů za období 01/2007-12/2008........................................................ 92 

Obr. 56: Časová osa – časové vymezení využití letecké fotogrammetrie v kontextu s dobýváním porubů ....
 . ...................................................................................................................................................... 93 

Obr. 57: Digitální modely terénu zájmové oblasti z dat leteckého snímkování v roce 2007 a 2009 
s vyznačením výrazných změn. ...................................................................................................... 94 

Obr. 58: Rozdíly v určení prostorové pozice z GPS měření a letecké fotogrammetrie na bodech profilu C....
 ....................................................................................................................................................... 95 

Obr. 59: Varianty vyhodnocení deformací povrchu z dat letecké fotogrammetrie. .................................... 96 

Obr. 60: Určení výškových změn na profilu C na základě GPS měření a letecké fotogrammetrie 
v jednotlivých zpracovávaných obdobích. ..................................................................................... 97 

Obr. 61: Model výškových změn povrchu za období mezi snímkováním 2007 a 2009 generovaný na 
základě použití identických bodů................................................................................................... 98 

Obr. 62: Model poklesů povrchu za období mezi snímkováním 2007 a 2009 generovaný na základě 
identických bodů nevykazujících za hodnocené období výzdvih................................................... 99 

Obr. 63: Časová osa – časové vymezení využití radarové interferometrie v kontextu s dobýváním porubů..
 ..................................................................................................................................................... 101 

Obr. 64: Těžební aktivita během studovaných období. ............................................................................. 102 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

13 

 

2011 

Obr. 65: Gridy poklesů vytvořené: zpracováním DInSAR; z poklesů zjištěných pomocí GPS; z poklesů 
zjištěných z modelů DInSAR na bodech GPS................................................................................ 104 

Obr. 66: Grafy vývoje poklesových křivek na ukázkových bodech............................................................. 105 

Obr. 67: Odhalení chybných hodnot, grafická analýza vybraných bodů.................................................... 106 

Obr. 68: Narovnání křivek DInSAR v místě odchylek. ................................................................................ 106 

Obr. 69: Identifikace míst s odlišnými výsledky nad mapami poklesů DInSAR pro jednotlivá období. ..... 107 

Obr. 70: Příklad odhalení pravděpodobné chyby rozbalení fáze. .............................................................. 108 

Obr. 71: Implementace izokatabáz poklesů z vyhodnocení DInSAR při tvorbě gridu poklesů. ................. 109 

Obr. 72: Časová osa – časové vymezení sledování seizmické aktivity v kontextu s dobýváním porubů. .. 110 

Obr. 73: Rozmístění seizmických stanic a ohnisek seizmických jevů (> 1E+04) v zájmovém území za období 
říjen 2006 - červen 2010. ............................................................................................................. 111 

Obr. 74: Benioffův graf za období říjen 2006 - červen 2010. ..................................................................... 112 

Obr. 75: Intenzita denní seizmické aktivity za období říjen 2006 - červen 2010. ...................................... 113 

Obr. 76: Graf srovnání skutečného vývoje poklesů na profilu P s predikovanými hodnotami. ................. 115 

Obr. 77: Graf srovnání skutečného vývoje poklesů na profilu C s predikovanými hodnotami. ................. 115 

Obr. 78: Srovnání predikovaného a skutečného stavu poklesové kotliny vzniklé v letech 2007-2008. .... 116 

Obr. 79: Srovnání predikovaného a skutečného stavu poklesové kotliny vzniklé v důsledku dobývání 
porubů č. 361 000 a č. 293 102.................................................................................................... 117 

Obr. 80: Konečný doposud známý stav poklesové kotliny (listopad 2006 - březen 2011)......................... 121 

Obr. 81: Grafické znázornění vybrané regresní funkce popisující trend poklesu na vzorovém bodě........ 122 

Obr. 82: Změna průběhu regresní funkce dosažená korekcí datové řady. ................................................ 123 

 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

14 

 

2011 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Parametry dobývaných porubů.................................................................................................. 34 

Tabulka 2: Parametry fotogrammetrických snímkování. ............................................................................. 50 

Tabulka 3: Časová interpolace nadmořské výšky vzorového bodu.............................................................. 67 

Tabulka 4: Výsledky výpočtu základního statistického zpracování poklesů zaznamenaných na bodech GPS 
v 1. pololetí roku 2008................................................................................................................ 76 

Tabulka 5: Výsledky testování interpolačních metod pomocí metody Cross Validation. ............................ 78 

Tabulka 6: Shoda v určení prostorové pozice metodou GPS a leteckou fotogrammetrií. ........................... 95 

Tabulka 7: Data družice ALOS PALSAR použitá při této studii.................................................................... 102 

Tabulka 8: Intenzivní jevy v zájmovém území za období říjen 2006 – červen 2010. ................................. 110 

Tabulka 9: Linearizace logaritmováním funkčního předpisu exponenciální regresní funkce. ................... 120 

Tabulka 10: Predikce míry poklesu v období 3/2011-1/2012. ..................................................................... 123 

Tabulka 11: Korekce predikce míry poklesu v období 3/2011-1/2012. ....................................................... 123 

 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

15 

 

2011 

Seznam zkratek 

AGG  Acta Geonica et Geomaterialia 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

AV ČR, v.v.i. Akademie věd České republiky, veřejná vědecká instituce 

CAD  Computer Aided Design 

ČHP česká část hornoslezské pánve 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMT digitální model terénu 

DInSAR diferenciální radarová interferometrie (z angl. Differential Interferometric SAR) 

DP dobývací prostor 

DPZ dálkový průzkum Země 

DXF Drawing Exchange Format 

ETRS-89 European Terrestrial Reference System 1989 

FBD duální polarizační mód (z angl. Fine Beam Double Polarisation) 

FBS jednoduchý polarizační mód (z angl. Fine Beam Simple Polarisation) 

GAČR Grantová agentura České republiky 

GIS geografický informační systém (z angl. Geographic Information System) 

GNSS globální družicový polohový systém (z angl. Global Navigation Satellite System) 

GPS globální polohový systém (z angl. Global Positioning System) 

HGF Hornicko-geologická fakulta 

ICT Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin 

InSAR radarová interferometrie (z angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar) 

IPSHUL Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek 
a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách 

JAXA Japonská vesmírná agentura (z angl. Japan Aerospace Exploration Agency) 

MEO střední oběžná dráha (z angl. Medium Earth Orbit) 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

NNR normované normální rozdělení 

OKR ostravsko-karvinský revír (hospodářské označení ČHP) 

PALSAR Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar 

PS Permanent (Persistent) Scatterers 

PSI Persistent Scatterer Interferometry 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SAR radar se syntetickou aperturou (z angl. Synthetic Aperture Radar) 

SRTM Shuttle Radar Topography Mission 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

16 

 

2011 

TL triangulační list 

UK Univerzita Karlova 

UTM Univerzální transverzální Mercatorův souřadnicový systém (z angl. Universal Transverse 
Mercator) 

ÚGN Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 

ÚSMH Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

WGS 84 Světový geodetický systém 1984 (z angl. World Geodetic System 1984) 

  



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

17 

 

2011 

1 Úvod 

Je nepochybné, že směry a úkoly výzkumu v geovědách jsou a nadále budou stále více 
ovlivňovány informačními technologiemi. K jejich možnému využívání je nezbytně nutné 
znát principy práce s prostorovými daty a způsoby jejich získávání, uchovávání 
a zpracování. Geoobjekty se vyznačují jak strukturálním, tak náhodným uspořádáním 
veličin, kterými jsou charakterizovány v prostoru, mají svou dynamiku, ale i setrvačnost. 
Důsledkem jsou jisté specifické rysy geodat, z nichž nejdůležitější jsou geometrické 
a topologické charakteristiky a z hlediska jejich studia smíšený charakter distribuce 
sledovaných veličin vedoucí k představě náhodného pole. Studium geoobjektů a procesů 
jejich formování, transformace a rozpadu je ve většině případů značně ztíženo špatnou 
přístupností nebo dokonce nedostupností a v neposlední řadě nákladností získávání 
poznatků. Proto jsou postupy jejich studia, modelování a vyhodnocování vždy individuální 
a často mají heuristický charakter (Staněk, 2006). 

Tímto pohledem je potřeba nahlížet rovněž na ložiska nerostných surovin a proces jejich 
exploatace. Dobývání nerostných surovin představuje vždy výrazný zásah do horninového 
prostředí, vedoucí k vývoji indukovaných napěťových a deformačních polí, která se nejen 
během doby dobývání, ale i po ukončení hornické činnosti dotvářejí a přeskupují 
(Martinec et al., 2006). Ruku v ruce s hornickou činností jdou dopady těžby na životní 
prostředí. Předkládaná disertační práce se tematicky věnuje ostravsko-karvinskému 
regionu, kterému v oblasti těžebního průmyslu již déle než dvě stě let dominuje hlubinná 
těžba černého uhlí a po stejně dlouhou dobu je touto těžbou celá oblast výrazně 
ovlivňována. 

V případě těžebních prácí vedených hlubinným způsobem, jako je tomu u těžby černého 
uhlí v ostravsko-karvinském revíru (OKR), jsou nejvýraznějším a zároveň nejzávažnějším 
důsledkem těžby pohyby a deformace terénu. V souladu s teorií dynamické i statické 
poklesové kotliny dochází při hlubinném dobývání k redistribuci napěťového pole 
v horninovém masivu, což může vést k porušení stability vzniklých podzemních prostor. 
Pokud se tak stane, dojde k jejich zaplňování okolními horninami a následnému pohybu 
hornin nadložních vrstev směrem do těžiště těchto volných podzemních prostor. Tyto 
pohyby mohou dosáhnout až k povrchu, kde se zpravidla projeví vytvořením poklesové 
kotliny. Průběh přetváření terénu nad vytěženým prostorem není pravidelný. 
Na povrchové objekty bývá přenášeno napětí, které při těchto procesech vzniká. Jeho 
působením často dochází k poškození, případně k úplné devastaci těchto objektů 
(Mikulenka, 2008). Celý proces přeskupování horninového materiálu trvá až do doby 
dosažení opětovného rovnovážného napěťo-deformačního stavu. K obnově původních 
rovnovážných stavů dochází pozvolna. V některých případech se může doba úplného 
ukončení působení přetvárných a doprovodných jevů pohybovat v řádu desítek let. 

Míra ovlivnění povrchu závisí na řadě faktorů. U uhelných ložisek jde především 
o strukturně-geologický charakter ložiska – počet a mocnost slojí, hloubku uložení slojí 
pod povrchem, způsob dobývání, hydrogeologický režim ložiska apod. (Neset, 1984) 
V období těžby dochází v hornické krajině rovněž ke změnám v důsledku hornických prací 
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prováděných na povrchu. Příkladem může být vytváření antropogenních útvarů, jako jsou 
odvaly, odkalovací nádrže a jiné. Tyto útvary zásadně mění tvar reliéfu a funkce krajiny.  

Ačkoliv je dnes možné na základě poznatků získaných dlouhodobým výzkumem (Bals, 
1931; Knothe, 1953; Neset, 1984; Whittaker & Reddish, 1989; Schenk, 2006 aj.) vlivy 
poddolování do jisté míry předvídat a kvantifikovat jejich časoprostorový vývoj, stále zde 
zůstává spousta nezodpovězených otázek. To je zapříčiněno tím, že každé ložisko 
nerostných surovin je svým způsobem jedinečné a má svá specifika. Proto bývá objasnění 
časových a prostorových zákonitostí chování horninového masivu s různým charakterem 
stavby a intenzitou působení antropogenních vlivů vždy velmi problematické a závěry 
studia na vybraném vzorku se dají aplikovat pouze lokálně, případně na obdobných 
typech ložisek. 

Možnost reálného zachycení časoprostorového vývoje probíhajících změn je konvenčními 
měřickými metodami velmi omezená. K určení míry pohybů a deformací se proto využívá 
celé řady výpočetních modelů, jejichž výsledky je obvykle možné verifikovat pouze 
v oblastech s homogenní stavbou horninového masivu. V případech komplikované 
strukturně-geologické situace však může být jejich věrohodnost problematická. Ve světě 
se dnes v oblasti zjišťování vlivů dobývání začínají stále více uplatňovat moderní 
geoinformační technologie. Tyto technologie nabízejí nové progresivní způsoby 
zajišťování, zpracování a vyhodnocení prostorových dat, s jejichž pomocí je možné  
s relativně krátkým časovým odstupem určit reálnou míru ovlivnění povrchu 
na poddolovaném území. Předkládaná disertační práce se této problematice detailně 
věnuje. 

Pro sledování povrchových změn byla navržena a v reálné situaci aplikována kombinace 
přímých a nepřímých metod sledování povrchu. Základ tvořily postupy využívající globální 
navigační polohové systémy (GNSS) a dále metody dálkového průzkumu Země - letecká 
fotogrammetrie a radarová interferometrie. Pozornost byla rovněž věnována 
seizmickému monitoringu, neboť důlně indukovaná seizmicita může výrazně ovlivnit 
průběh povrchových změn. Zajímavé práce na téma využití metod GNSS při řešení 
problematiky pohybů a deformací na poddolovaném území v posledních letech 
publikovali např. Schenk (2006), Li et al. (2010), Bražina et al. (2010), Wang et al. (2011) 
aj. V oboru letecké fotogrammetrie jsou práce tohoto druhu spíše ojedinělé. Za zmínku 
zde však stojí disertační práce Janoše (1999) nebo Mulkové (2007), zabývající se 
různorodým využitím metod letecké fotogrammetrie na příkladu ostravsko-karvinského 
revíru. Na rozdíl od předchozího případu budí možnosti aplikace metod radarové 
interferometrie pro stanovené účely pozornost celosvětově, nevyjímaje region 
hornoslezské pánve. V nedávné době byly tomuto tématu věnovány příspěvky 
např. Perskiho (2000), Kadlečíka et al. (2010), Lazeckého et al. (2010) aj. 

Pro zpracování prostorových dat získaných vybranými metodami byly využity zejména 
postupy matematické statistiky, geostatistiky, interpolace funkce a regresní analýzy. 
Teoretické vědomosti byly čerpány z odborných textů autorů Armstrong (1989), 
Viziho (2002), Staňka (2006) a mnoha dalších.  Na základě získaných poznatků byly 
navrženy zpracovatelské postupy umožňující provádět komplexní hodnocení pohybů 
a deformací, k nimž na poddolovaném území dochází a rovněž vytvářet časoprostorové 
modely popisující reálný vývoj povrchových změn. 
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2 Cíle disertační práce 

Náplň a struktura disertační práce reaguje na potřebu dalšího vývoje v oblasti deskripce 
a predikce vlivů dobývání ložisek nerostných surovin. Vychází zvláště z rozvoje 
geoinformačních technologií a automatizovaných zpracovatelských postupů. Proto byly 
stanoveny následující cíle disertační práce: 

• rešerše současného stavu problematiky vlivů dobývání a používaných postupů jejich 
hodnocení; 

• výběr a aplikace progresivních geoinformačních technologií vhodných ke sledování 
změn povrchu na poddolovaném území; 

• modelování časoprostorového vývoje vznikající poklesové kotliny vybranými 
metodami; 

• analýza výsledků modelování časoprostorového vývoje poklesové kotliny a jejich 
interpretace, komparace výsledků s původními odhady a predikce vývoje studované 
oblasti do budoucna. 
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3 Vlivy dobývání na povrch 

Vlivy hlubinné těžby nerostných surovin se projevují na okolní krajině, a to nejen 
v průběhu dobývání, ale také určitou dobu po ukončení těžební činnosti. Tyto projevy lze 
rozdělit do několika základních skupin: 
1. pohyby a deformace terénu – pohyby prvků masivu a s nimi související spojité 

a nespojité deformace; 
2. vibrační projevy – indukovaná seizmicita, otřesy horninového masivu; 
3. antropogenní ovlivnění reliéfu krajiny – deponie vytěžených hmot na povrchu, kalové 

nádrže, rekultivace atd.; 
4. ostatní vlivy hornické činnosti – hydrogeologické změny (změna vodotečí, změna 

výšky hladiny a režimu podzemních vod), výrony důlních plynů aj. 

Některé z těchto jevů jsou přechodného krátkodobého charakteru, většina z nich je však 
dlouhodobá, většinou s trvalými následky na povrch. 

Z prezentovaného rozdělení je patrné, že problematika vlivů poddolování na povrch je 
dosti rozsáhlá a jednotlivé projevy spolu velmi úzce souvisí. Tato disertační práce se 
primárně věnuje studiu pohybů a deformací terénu, které jsou v případě hlubinné těžby 
černého uhlí nejzávažnějším negativním doprovodným jevem. Dalším kategoriím vlivů 
dobývání je pozornost věnována pouze okrajově. 

Teorií ovlivnění povrchu hlubinnou těžbou se odborníci zabývají již déle než jedno století. 
Poznatků, k nimž dospěli, se využívá dodnes, zvláště v oblasti predikce předpokládaných 
pohybů a deformací. V případě uhelných ložisek je potřeba jmenovat především práce 
Balse (1931), Averšina (1947), Knotheho (1953). 

3.1 Chování horninového masivu 

Při těžebních činnostech vedených hlubinným způsobem dochází k vytváření volných 
podzemních prostor v horninovém prostředí. To vede k narušení do té doby 
rovnovážného napěťo-deformačního stavu v horninovém masivu, který má následně 
snahu přejít do jiného, opět rovnovážného stavu. Takto indukovaná změna napěťového 
stavu vyvolá adekvátní deformace okolí nově vzniklých volných prostor, při nichž obvykle 
dochází k zavalení těchto prostor horninovým materiálem nadloží, nebo minimálně 
k pružné konvergenci nadloží s podložím (Neset, 1984). V důsledku návazného pohybu 
horninového materiálu nadložních vrstev dochází v horninovém masivu k pohybům 
a deformacím, které zpravidla vyúsťují až na povrch. 

Intenzita vlivů dobývání se rozděluje do pěti kategorií odstupňovaných od velmi mírné 
a mírné, přes střední až po intenzivní a velmi intenzivní. Obdobným způsobem se 
pro stavební účely člení poddolované území dle očekávaných deformací na povrchu 
do tzv. tříd stavenišť, které určují druh, rozsah a požadované zabezpečení uvažované 
výstavby (ČSN 73 0039). 
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3.2 Povrchové jevy související s poddolováním 

Vlivy dobývání se projevují jak pohyby horninového masivu v bezprostředním okolí 
vydobytého prostoru, tak následnými pohyby ve vyšším nadloží, dosahujícími až 
k povrchu a ovlivňujícími morfologii krajiny. Projevy poddolování na morfologii krajiny lze 
dělit na přetvoření spojitá a nespojitá (Novák, 1998). 

Spojitá přetvoření jsou charakterizována postupným vytvářením plynulé poklesové kotliny 
charakterizované hlavními parametry, kterými jsou pokles, vodorovný posun, naklonění, 
zakřivení (poloměr zakřivení) a poměrné vodorovné přetvoření (roztažení a stlačení). 

Nespojitá přetvoření terénu jsou charakterizována překročením meze pevnosti zemin 
nebo skalních hornin v tahu nebo smyku (Petroš, 2002). Pro objekty na poddolovaném 
území jsou nespojitá přetvoření nebezpečnější než přetvoření spojitá, neboť k nim 
dochází obvykle velmi rychle, což zamezuje plnému projevu reologických vlastností 
stavebních materiálů či základové půdy (Neset, 1984). Základní formy nespojitých 
přetvoření jsou terénní stupně, trhliny, terénní vlny, propadliny, propady aj. (ČSN 73 
0039). 

Pohyb, ke kterému na povrchu dochází, je chápán jako časoprostorová změna v poloze 
sledovaného prvku, hodnocená vzhledem ke vztažným bodům, oproti poloze v jeho 
základní, předchozí nebo jiné etapě sledování. Pozorovatelným důsledkem těchto pohybů 
jsou nejčastěji deformace povrchu, změny prostorové pozice lokálních objektů a zvláště 
pak vytvoření rozsáhlé poklesové kotliny mísovitého tvaru. U zmíněného pohybu 
rozlišujeme směr obecný, který dále dělíme na svislý a vodorovný. 

Svislý pohyb bodu se určí z rozdílu jeho výšek pozorovaných s časovým odstupem podle 
vzorce (1): 

0HHH tt −=∆  , (1) 

kde Ht označuje novou polohu bodu v čase t a H0 polohu původní. 

V případě záporné hodnoty tH∆  hovoříme o poklesu, v opačném případě o výzdvihu.  

Vodorovný pohyb, nazývaný též horizontální posun, se určuje z rozdílů souřadnic X a Y 
polohy bodu na začátku a na konci hodnoceného období dle vzorce (2): 
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Výsledný směr posunu (v radiánech) se vypočte podle vzorce (3): 
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Ze základních pohybů se dají odvodit deformace povrchu – naklonění, zakřivení nebo 
poměrné vodorovné přetvoření. Míra naklonění se stanoví z rozdílů svislých pohybů 
dvojice bodů, poloměr zakřivení se určuje z poklesů tří bodů, které leží na přímce, 
a hodnota poměrného vodorovného přetvoření je dána změnou vodorovné vzdálenosti 
mezi body (Schenk, 2005). 

3.3 Důlní škody 

Hlubinné dobývání nepříznivě působí na objekty situované na povrchu nad dobývanou 
částí ložiska. V souvislosti s rychlostí postupu dobývacích prací na ložisku jsou tyto objekty 
vystaveny dynamickým změnám, jako jsou posun, pokles, přetvoření, náklon, pootočení, 
průhyb, sesuv aj. (Štroner, 2009). Je to dáno tím, že tyto objekty jsou s povrchem určitým 
způsobem spojeny, nejčastěji pevnými základy, a tím se na ně veškeré pohyby 
a deformace povrchu přenáší. Popsané procesy výrazně ovlivňují stabilitu objektů 
a rovněž působí nepříznivě na samotné přírodní podmínky krajiny. Dochází tak 
k událostem hodnoceným jako důlní škody. Tato skutečnost je jedním z důvodů provádění 
výzkumu zákonitostí pohybů vznikajících v nadloží dobývaných ložisek a reakcí 
horninového masivu na hornické práce obecně (Hortvík, 2000). 

V rámci studované problematiky je možné se rovněž setkat s termínem nedůlní škody 
nebo nepravé důlní škody, kdy se jedná o poškození povrchových objektů, které přestože 
vypadají jako důlní škody, nejsou způsobeny vlivy poddolování, ale např. působením 
podzemních nebo povrchových vod, přirozenými svahovými pohyby, otřesy půdy 
vyvolanými nákladní dopravou, špatným založením staveb aj. (ČSN 73 0039). Z těchto 
důvodů bývá řešení problematiky důlních škod v praxi velmi komplikované a při jejich 
hodnocení je obvykle nutná mezioborová spolupráce řady odborníků. 

3.4 Faktory ovlivňující míru povrchových změn 

Faktorů ovlivňujících velikost a směr výsledných změn povrchu je mnoho. V následujícím 
textu, zpracovaném převážně podle Neseta (1984), jsou stručně shrnuty nejdůležitější 
z nich: 

• Mechanické vlastnosti hornin. Vlastnosti jednotlivých typů hornin v laboratorním 
prostředí jsou obecně dobře známy, nelze to však říci o jednotlivých souvrstvích nebo 
dokonce horském masivu jako celku, nacházejících se v přírodních podmínkách. Potíže 
s jejich poznáním vyplývají ze složitosti a proměnlivosti mechanických vlastností 
směrem do hloubky i ve směru po vrstvách, které vytvářejí spolu s tektonickými vlivy 
nehomogenní prostředí, v němž se zákonitosti pohybů stávají velmi složitými. Proto 
není možné považovat vlastnosti horninového materiálu za stálé a prostředí ovlivněné 
poddolováním za homogenní. To je rovněž jedním z důvodů, proč nelze poznatky 
získané studiem vybrané lokality univerzálně využít jinde. 

• Geologické podmínky uložení. Vlivy dobývání v nadloží závisí také na geologické 
stavbě horninového masivu z hlediska stratigrafického, tektonického i hydrologického. 
Je potřeba znát geologický profil ložiskem v hlavních i uvažovaných směrech, 
geologický vývoj masivu, skladbu souvrství včetně mocnosti jednotlivých vrstev apod. 
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Přítomnost tektonických poruch v nadloží dobývaného ložiska často usměrňuje 
přesuny horninového materiálu. V mnoha případech se tektonické poruchy mohou 
stávat hranicí dosahu ovlivnění. Dobré znalosti těchto geologických podmínek 
společně s mechanickými vlastnostmi hornin tvoří podklad pro úvahy o charakteru 
i velikosti pohybů. 

• Mocnost ložiska. Pokud jsou v rámci obdobných podmínek dobývány různě mocná 
ložiska, je zřejmé, že čím bude ložisko mocnější, tím se dají očekávat větší pohyby 
v bezprostředním nadloží i na povrchu. U vodorovných nebo ploše uložených ložisek, 
jimž se disertační práce věnuje, je pokles s přímo úměrný mocnosti M podle vzorce (4) 
(Neset, 1984): 

s = k . M , (4) 

kde konstanta k v sobě zahrnuje celou řadu velmi složitých parametrů horského 
masivu, dobývacích prací apod. 

• Mezný úhel vlivu. Pohyby rozrušeného nadloží dobývacích prostor se šíří k povrchu 
po šikmých plochách. Pro hodnocení vlivů dobývání na povrch má význam mezný úhel 
vlivu µ  (viz obr. 4). Jedná se o svislý úhel, který svírá bod na okraji vydobytého 
prostoru s nejbližším bodem na povrchu, který již není dobýváním ovlivněn nebo míra 
jeho ovlivnění nepřekračuje stanovenou minimální hodnotu. Mezný úhel vlivu je 
základním pojmem pro teoretické i praktické úvahy o tvaru a velikosti poklesové 
kotliny. Velikost mezného úhlu vlivu závisí na druhu, skladbě, pevnosti nadložních 
hornin nebo porušení nadloží předchozími dobývacími pracemi.  

• Hloubka ložiska pod povrchem. S narůstající hloubkou uložení dobývaného ložiska se 
zvětšuje dosah vlivu dobývání na povrch, resp. velikost výsledné poklesové kotliny. 
Při posuzování vlivu hloubky ložiska na velikost poklesů a deformací je potřeba 
přihlédnout také k mocnosti pokryvného útvaru. Při dobývání ložisek v hloubkách 
okolo 1000 m pod povrchem, kterými se disertační práce zabývá, by výsledná 
poklesová kotlina měla mít plynulý tvar bez výskytu nespojitých deformací. 

• Způsoby dobývání užitkového nerostu. Velikost poklesu a tvar poklesové kotliny 
na povrchu závisí rovněž na způsobu dobývání ložiska. Záleží zvláště na tom, zda bude 
vyrubáno celkově nebo jen z části, jaká bude jeho výrubnost nebo jestli bude 
dobýváno na zával nebo se základkou (Grygárek et al., 2004). Svou roli též hraje 
poměr mezi rubanou plochou a ponechanými pilíři, rychlost postupu porubní fronty 
nebo kvalita vykonávaných hornických prací. Na základě všech těchto dílčích vlivů se 
stanovuje hodnota tzv. dobývacího faktoru, jenž je jednou ze vstupních veličin 
při výpočtu předpokládaných vlivů dobývání každého ložiska na povrch.  

• Indukovaná seizmicita. Při překročení mezních stavů pevnostních parametrů 
stavebních jednotek horninového masívu dochází k jejich křehkému porušování, které 
se projevuje vznikem otřesových jevů. Pokud v jejich důsledku dojde k devastaci 
důlních děl, jsou tyto jevy označovány jako důlní otřesy. Otřesové jevy mají v mnoha 
směrech podobný charakter jako slabá přirozená zemětřesení. Jsou však velmi úzce 
vázány v prostoru a čase na oblasti aktivní hornické činnosti. Velmi intenzivní důlní 
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otřesy dosahují lokálního magnituda zpravidla 1,5-3,5 (Kaláb et al., 2010). Je známo, 
že na povrchu poddolované oblasti lze pozorovat vibrační projevy nejintenzivnějších 
důlně indukovaných seizmických jevů, které jsou označovány jako povrchové 
záchvěvy. Ty jsou považovány za jednu z možných příčin škod na povrchových 
stavebních objektech. 

3.5 Časový průběh pohybů 

Časový vývoj poklesu je možné vystihnout tzv. časovým součinitelem, vyjadřujícím podíl 
skutečného poklesu ve sledovaném čase na jeho konečné maximální hodnotě. Čas, který 
horninový masiv potřebuje na rozvoj deformací od začátku dobývání ložiska až po jeho 
konsolidaci po ukončení těžby, je možno rozdělit do několika etap:  

• První etapa vyjadřuje dobu od začátku dobývání až do doby prvních projevů dobývání 
na povrch. K pohybu nadložních vrstev do těžiště exploatovaného prostoru totiž 
nedochází okamžitě po závalu či průhybu nadložních vrstev, ale vlivem faktorů 
popsaných v kapitole 3.4 trvá určitou dobu, než započne. 

• Druhá etapa vymezuje období počátečního klesání. Jedná se o dobu od prvního 
projevu dobývání na povrch až po začátek intenzivního klesání. 

• V třetí etapě se jedná o fázi intenzivního klesání. V průběhu tohoto stadia dosáhne 
pokles povrchových bodů zhruba tří čtvrtin celkového poklesu. Toto stadium je 
nejnebezpečnější pro povrchové objekty a zařízení z důvodu rychlého vývoje 
deformací (Mikulenka, 2008).  

• Během poslední, čtvrté etapy dochází k doznívání poklesů. Toto stadium nazývané 
rovněž jako fáze dopoklesů, není možné dost dobře časově omezit, jelikož zde probíhá 
postupné snižování poklesů, až na úroveň, kdy již nejsou měřickými metodami 
postihnutelné. Teoreticky se jedná o nekonečný proces, z praktického hlediska se však 
vždy stanovuje doba, po jejímž uplynutí již pohyby zanedbáváme a ovlivněnou oblast 
považujeme za opětovně stabilní. V podmínkách ložisek s méně pevnými průvodními 
horninami se doba posledního stádia odhaduje na 5 až 10 let. Obecně platí, že čím 
jsou průvodní horniny pevnější, tím je tato doba delší. 

Délka jednotlivých časových období, resp. celková doba, po kterou dochází k poklesům, 
opět závisí na již zmíněných faktorech, jako jsou geomechanické a petrografické vlastnosti 
souvrství, způsob dobývání, hloubka dobývání pod povrchem, ovlivnění předchozí těžbou 
atd. 

Na obr. 1 je prezentována charakteristická časová křivka vývoje poklesu s v typických 
poměrech ložisek s málo pevnými a pevnými průvodními horninami. Horizontální osa je 
osa časová, vertikální osa vyjadřuje podíl průběžné hodnoty poklesu k hodnotě poklesu 
celkového.  
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Obr. 1: Charakteristická časová křivka poklesu (Hortvík, 2000). 

Tvar křivky navazuje v nulovém bodě souřadnicové soustavy na tečnu v ose t, přechází 
plynule přes vypuklý oblouk do inflexního bodu a odtud vydutým obloukem se přibližuje 
k tečně rovnoběžně s časovou osou ve vzdálenosti odpovídající poklesu smax. Zakřivení 
křivky na začátku je větší než na jejím konci (Neset, 1984). 

3.6 Účinná plocha ovlivnění povrchu 

Plocha, která byla v ložisku vyrubána, má přímý vliv na velikost plochy ovlivněné 
dobýváním na povrchu. Tato oblast na povrchu je vždy větší než plocha vyrubaného 
ložiska a její tvar se podobá obrysu plochy ložiska. Výpočty stanovení dosahu ovlivnění 
povrchu a velikosti poklesové kotliny vycházejí především z empirických studií a idealizace 
geomechanické situace v nadložních částech masivu (Whittaker & Reddish, 1989). 
V současné době má většina prognózních výpočtů základ ve všeobecně přijímané teorii 
plné účinné plochy. 

Základem této teorie je tvrzení, že dosáhne-li velikost dobývané plochy určitou rozlohu, 
dosáhne pokles své maximální hodnoty smax a tato hodnota se pak se zvětšující se plochou 
porubu nemění. Tato tzv. plná účinná plocha je plocha v ložisku, kterou je potřeba odtěžit, 
aby pokles uvažovaného bodu P na povrchu dosáhl hodnoty maximální (smax). 
U vodorovně uložených ložisek je tato oblast kruhová (viz obr. 2) a její poloměr lze 
vypočítat na základě vzorce (5) (Neset, 1984): 

r = H . cotg  , (5) 

kde H je hloubka dobývání a  mezný úhel vlivu. 

O částečné účinné ploše se hovoří v případě, kdy bude pro oblast bodu P vytěžena pouze 
část plné účinné plochy (Neset, 1984). Vliv menší, než plné účinné plochy na bod 
na povrchu, závisí na situování této menší vydobyté plochy uvnitř plné účinné plochy. 
Z praxe vyplývá, že stejně velká plocha blíže středu plné účinné plochy má na pokles bodu 
na povrchu větší vliv než plocha situovaná na jejím okraji (Hortvík, 2005). 
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Obr. 2: Plná účinná plocha u vodorovně uloženého ložiska (Neset, 1984). 

3.7 Poklesová kotlina 

Pro vodorovně uložená ložiska je tvar hranice poklesové kotliny dán tvarem vyrubané 
plochy, hloubkou ložiska pod povrchem a mezným úhlem vlivu. U vyrubané plochy 
omezené přímými čarami, znázorněné na obr. 3, je hranice kotliny dána obalovou křivkou 
kružnic, jejichž rozměr odpovídá plné účinné ploše (Neset, 1984). 

 

Obr. 3: Poklesová kotlina u vodorovného ložiska (Mikulenka, 2008). 

V případech, kdy bývá konečných hodnot pohybů a deformací dosaženo až za delší časové 
období, je velmi vhodné zabývat se nejen konečnými (statickými) stavy ovlivnění povrchu, 
resp. vývoje poklesové kotliny, ale rovněž průběžným hodnocením postupného 
dynamického vývoje (Novák, 1975). Konečné hodnoty pohybů a deformací nemusí obecně 
znamenat, že se jedná o maximální hodnoty, jakých bylo během jejich vývoje dosaženo. 
Zatímco vývoj poklesů je jednosměrný a stále narůstá až do konečné hodnoty, 
u horizontálních posunů a deformací (naklonění, zakřivení, přetvoření) se situace vyvíjí 
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vzhledem k tomu, do jakého okamžitého místa poklesové kotliny se bod na povrchu 
dostane (Hortvík, 2000). To znamená, že v případě horizontálních posunů může být 
okamžitá vzdálenost od původního umístění daleko větší než vzdálenost konečná (viz 
obr. 49). Analogicky lze uvažovat i o deformacích.  

Z časoprostorového hlediska dochází během postupu porubní fronty k postupnému 
zvětšování účinné plochy, tak jak je to schematicky zobrazeno na obr. 4. Vzhledem 
k tomuto postupnému vývoji se očekává, že všechny dotčené objekty budou, i když třeba 
jen dočasně, ovlivněny všemi druhy pohybů a deformací, což může mít výrazný dopad 
na jejich stabilitu. 

 

Obr. 4: Kontinuální časoprostorový vývoj prostorové kotliny vzhledem k postupu dobývání (upraveno podle 
Mikulenka, 2008). 

3.8 Antropogenní činnost na povrchu 

Během dobývání je hornická krajina silně ovlivňována nejen vlivy poddolování, ale rovněž 
činnostmi spojenými s hornickými pracemi na povrchu. V důsledku těžby dochází často 
k vysidlování zasažených oblastí, rušení infrastruktury a demolici místní zástavby, vzniku 
odvalů, sloužících k deponování důlní hlušiny, tvorbě odkalovacích a jiných nádrží, 
zatápění rozsáhlých území atd. Během těžby či jiných náročných technických činností tedy 
dochází k devastaci velkých ploch krajiny. Otázka obnovy takto zpustošené krajiny formou 
její rekultivace se začala poprvé řešit teprve v druhé polovině 20. století (Lágner, 2004). 

Asanačně rekultivační činnost lze definovat jako proces, který usiluje o obnovení 
biologických funkcí v krajině, o uvedení postiženého území do takového stavu, aby mohlo 
fungovat jako soběstačný ekosystém. 

Před samotným zahájením rekultivačních prací musí být jasno, jakým způsobem bude 
krajina v budoucnu využívána, o čemž se rozhoduje v rámci územního plánování. 
Povinnost rekultivovat území dotčené hornickou činností má podle Horního zákona 
těžební organizace (Zákon 44/1988 Sb.). Na konkrétní rekultivační projekty se následně 
vztahuje stavební zákon a při schvalování musí tyto projekty projít územním a stavebním 
řízením (Zákon 183/2006 Sb.).  

V úvodní (tzv. technické) fázi rekultivace je obvykle nutné odstranit poškozenou zeleň 
a horní vrstvu půdy. Ta je pak vrácena na své místo po dokončení modelace krajiny. Právě 
tvarování nového reliéfu představuje rozhodující část této fáze. Jako krajinotvorného 
materiálu se zde nejčastěji využívá vytěžené důlní hlušiny. Z důvodů častého narušení 
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hydrogeologických poměrů je nedílnou součástí těchto operací vyřešení otázky odvodnění 
a zamezení tvorby tzv. bezodtokových kotlin. Podle potřeby se rovněž realizují přeložky 
inženýrských sítí. Během následné (tzv. biologické) fáze rekultivace dochází k zatravňování 
nově vytvořeného terénu, k výsadbě stromů a keřů. Rekultivace je nejrychlejší známý 
způsob, jak do poničené krajiny vrátit přírodu a umožnit její opětovné využívání lidmi 
(Vracíme krajině život, 2010). 
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4 Zájmová oblast 

Praktická část předkládané disertační práce se zabývá studiem recentních následků 
dobývání černého uhlí na vybraném území ostravsko-karvinské části hornoslezské pánve. 
Celý proces studia byl z metodického hlediska rozdělen do následujících etap: 

• sběr dat; 

• předzpracování dat; 

• průzkumová analýza dat; 

• podrobná analýza podle procedur přijatého matematicko-geologického modelu; 

• věcná interpretace a formulace závěrů. 

Základní podmínkou úspěšné realizace těchto etap vedoucích k naplnění cílů disertační 
práce bylo důkladné seznámení se s vybranou oblastí. 

4.1 Těžba uhlí v OKR 

Region severní Moravy a Slezska je spojen s těžbou černého uhlí po více než 200 let. Jde 
převážně o území v okolí měst Ostrava, Karviná, Český Těšín a Frenštát pod Radhoštěm, 
kde se ve vrstvách české části hornoslezské pánve (ČHP) vyskytují uhlonosné vrstvy 
karbonského stáří. Celková rozloha této pánve je přibližně 7 000 km2, z toho na českou 
část připadá přibližně 1 500 km2, zbývající část se nachází v sousedním Polsku. Na českém 
území se hornoslezská pánev dál dělí na dvě oblasti, oblast ostravsko-karvinskou, kde již 
těžba dlouhodobě probíhá a výrazně ovlivňuje podobu krajiny, a oblast podbeskydskou, 
ve které se doposud aktivně netěží. Tato část se nachází v tzv. zajišťovacím režimu 
(Martinec et al., 2005). K výraznému rozšíření těžby na hlubinných dolech 
ostravsko-karvinského revíru postupně docházelo od druhé poloviny 20. století. Těžba a 
s ní spojený rozvoj řady odvětví těžkého průmyslu výrazně ovlivnily a stále ovlivňují životní 
podmínky obyvatel v celém zdejším regionu.  

 

Obr. 5: Prostorové vymezení zájmového území v ostravsko-karvinské části hornoslezské pánve. 
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Většina současné těžby v revíru je soustředěna do karvinské části o ploše přibližně 70 km2 
(viz obr. 5). Těžbu zde zajišťuje společnost OKD a.s., která je jediným producentem 
černého uhlí v České republice. V současné době jsou v provozu čtyři činné doly, 
s celkovou produkcí cca 11 mil. tun černého uhlí ročně (OKD, 2011). 

4.2 Charakteristika studované oblasti 

Pro naplnění cílů disertační práce byla vybrána oblast v severní části důlního pole Louky 
dobývacího prostoru dolu ČSM, důlního závodu Sever, s rozlohou přibližně 6 km2 (viz 
obr. 6). 

 
Zdroj: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj 

Obr. 6: Pohled na zájmovou oblast od JZ. 

Tato lokalita spadá do okresu Karviná, resp. katastrálních území obcí Darkov a Louky nad 
Olší, nacházejících se v nejvýchodnější části karvinské dílčí pánve. Oblast je prostorově 
vymezena na severu demarkační hranicí dobývacího prostoru dolu Darkov, na východě 
státní hranicí s Polskem. Na západní straně hranici přibližně určuje dvoukolejná železniční 
trať č. 320 Bohumín – Čadca (SŽDC, 2011). Z jižní strany jednoduše definovatelná není.  
Povrch je rovinatý až mírně zvlněný. Z mapy krajinného pokryvu (viz obr. 7) je patrné, že 
největší část studované plochy tvoří zemědělské, polopřírodní a mokřadní oblasti spolu 
s plochou určenou k deponování důlní hlušiny nebo skrývek zeminy. Část území rovněž 
zabírají vodní plochy. 
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Zdroj: SIRS, Urban Atlas 

Obr. 7:  Výřez mapy krajinného pokryvu Moravskoslezského kraje s vymezením zájmového území. 

Z hlediska zpětných vazeb, uchování schopnosti autoregulace a autoorganizace kulturní 
krajiny můžeme zdejší krajinu charakterizovat jako silně narušenou, resp. devastovanou. 
Zpětné vazby na původní přírodní krajinu jsou zde narušeny tak, že její případná obnova 
bude velmi náročná a komplikovaná (Demek, 1999). K nápravě a obnovení soběstačného 
ekosystému a navrácení oblasti lidem napomáhají asanace a rekultivace. Ve studované 
oblasti se momentálně realizují dva dlouhodobé rekultivační projekty - „Darkovské moře“ 
a „Louky - Osmá stavba“ (Vracíme krajině život, 2010). Přeměna oblasti od původního 
stavu k současnému a vývoj reliéfu krajiny v posledních letech jsou zachyceny 
na leteckých snímcích (viz obr. 8). 

Na místě dnešní neosídlené a občansky nevyužívané krajiny se původně rozkládala obec 
Louky nad Olší se zástavbou rodinných domů, s odpovídající infrastrukturou a rozsáhlými 
zemědělskými plochami (viz obr. 8). Tyto objekty však musely být z důvodu výrazného 
ovlivnění těžbou (poklesy, působení spodní vody) zbourány. Obec byla obnovena, resp. 
nově vystavěna jižně od původního osídlení. Dnes se na severní straně území nachází 
tzv. Darkovské moře, uměle vytvořené jezero, které má v budoucnu sloužit k rekreačním 
účelům. Do tohoto jezera ústí potok Mlýnka, svádějící vodu ze širšího okolí. 
Antropogennímu ovlivnění reliéfu studované lokality se ve své bakalářské práci detailně 
věnovala Pavlicová (2009). 

Z hlediska důležitých objektů infrastruktury a inženýrských sítí územím prochází: 

• silnice I. třídy č. 67 spojující města Karviná a Český Těšín a silnice II. třídy č. 475 (ŘSD, 
2011); 

• linky č. 443 a č. 444 velmi vysokého napětí VVN 400 kV páteřní sítě elektrizační 
soustavy ČR (ČEPS, 2011) a linky vysokého napětí menšího významu; 

• nadzemní část přivaděče pitné vody (profil DN 600) trasy Bludovice – Karviná 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., sloužící k zásobování 
části Karvinska, příp. příhraniční části Polska, pitnou vodou; 

• již zmíněná železniční trať č. 320 Bohumín – Čadca definující přibližnou západní hranici 
studované oblasti. 
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Zdroj: VGHMÚř Dobruška, Geodis Brno 

Obr. 8:  Letecké snímky zájmové oblasti z let 1958, 2003, 2006 a 2009. 

4.3 Geologická stavba a úložní poměry 

Horninový masiv je v dané lokalitě tvořen typickými horninami pro stavbu karbonského 
pohoří v hornoslezské pánvi s jednoduchou stavbou. Kostru tvoří základní poklesy 
s amplitudou většinou desítek až stovek metrů, kombinované horizontálními posuny. 
Z pohledu stratigrafie, tj. sledů sedimentárních vrstev, jejich vztahů a stáří, jsou zde 
zastoupeny vrstvy karvinského a ostravského souvrství. Dle biostratigrafického členění, 
tzn. výskytu vůdčích zkamenělin, přísluší tyto vrstvy namuru B, C a spodnímu vestfálu A 
(Dopita et al., 1997). 

Produktivní karbon je zde tvořen ostravským a karvinským souvrstvím. Hornická činnost je 
zde vedena v karvinském souvrství, nacházejícím se nad souvrstvím ostravským. Jedná se 
o samostatnou jednotku vzniklou po tektonické inverzi a přerušení stratigrafického sledu, 
tzv. hiátu, ke konci spodního namuru. Toto souvrství se dále dělí na vrstvy (litografické 
jednotky) sedlové, sušské (spodní a svrchní), doubravské (doubravské s.s. a vyšší 
doubravské). Jednotlivé vrstvy jsou tvořeny jílovci, prachovci, pískovci, slepenci 
a uhelnými slojemi. Je potřeba upozornit, že jak skladba, tak pevnostní a přetvárné 
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vlastnosti těchto hornin mohou být v jednotlivých vrstvách značně odlišné. 

Pokryv území tvoří kvartérní sedimenty pleistocenního stáří s mocností okolo 20 m. Dále 
je zde možné nalézt glaciální, fluviální, lakustrinní, eolické a svahové usazeniny 
(Weissmannová et al., 2004). Na povrchu uhlonosného karbonského útvaru se často 
nachází tzv. detrit, jímž se rozumí významné akumulace písků a štěrků na bázi miocénu 
(ČGS, 2011). Místy dosahuje mocnosti až 150 m. V nadloží je pokryt souvrstvím 
nepropustných miocenních jílů (Dopita et al., 1997). 

4.4 Hornické podmínky 

V období na počátku řešení disertační práce se v předmětné oblasti plánovalo dobývání 
porubů ve sloji č. 36a. V rozmezí let 2006 až 2009 zde měla být exploatována dvojice 
porubů, každý s délkou porubní fronty cca 180 m a směrnou délkou porubu okolo 700 m 
(viz obr. 9 a příloha A). Vybraná uhelná sloj se zde nachází v hloubce 950 m pod povrchem 
a vykazuje proměnlivou mocnost 1,4-2 m.  

V nadloží uvažovaných porubů proběhla exploatace již v minulosti. Díky značné tektonické 
porušenosti zde však byly, počínaje slojí č. 30, dobývány pouze 3 poruby menších 
rozměrů. Exploatace posledního z nich č. 331 000, nacházejícího se ve sloji č. 33 v hloubce 
okolo 850 m pod povrchem, proběhla v letech 1998 a 1999. 

Dobývání prvního z plánovaných porubů, porubu č. 361 000 (dále označovaného jako 
severní), začalo podle plánu v říjnu 2006. Díky složité geologické situaci, působící 
problémy při těžbě, však musela být porubní fronta během března 2007 zkrácena. 
K ukončení tohoto dobývání došlo v červnu 2007. Vzhledem k problémům doprovázejícím 
dobývání prvního porubu bylo od záměru dobývat druhý uvažovaný severněji položený 
porub upuštěno. 

Mimo prvotní předpoklady se však mezitím v květnu 2007 započalo dobývat jižně 
od oblasti původně plánované těžby. Dobývaný porub č. 293 102 (dále označovaný jako 
jižní) se nacházel ve sloji č. 29 a jak plochou, tak dobývanou mocností značně převyšoval 
porub severní. Rovněž dobývání v jeho nadloží bylo v minulosti mnohem četnější než 
v případě porubu severního, což mohlo mít na vývoj pohybů a deformací rovněž výrazný 
vliv. 

Po ukončení exploatace jižního porubu nastalo krátké, zhruba osmiměsíční období 
bez těžby. Od začátku roku 2009 došlo k obnovení těžby a postupnému dobývání dalších 
dvou porubů. Nejprve porubu 362 000 ve sloji č. 36b a následně porubu 300 102 ve sloji 
č. 30. Oba poruby byly půdorysně umístěny pod prvně dobývanými poruby (viz obr. 9). 
Postup porubní fronty všech čtyř dobývaných porubů byl vždy ve směru V-Z. Souhrnný 
přehled jejich dobývacích parametrů je uveden v tabulce 1. 

Od června 2010 se ve studovaném území nedobývá. Pokračující těžba je nyní v přípravě 
a k jejímu obnovení by mělo dojít v prvním čtvrtletí roku 2012. 
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Obr. 9: Dobývání v zájmové oblasti v letech 2007-2010. 

Tabulka 1: Parametry dobývaných porubů. 

Označení porubu 361 000 293 102 362 000 300 102 

Začátek dobývání 10/2006 05/2007 01/2009 07/2009 

Ukončení dobývání 06/2007 04/2008 12/2009 06/2010 

Délka porubní fronty 180 m 190 m 160 m 180 m 

Směrná délka porubu 480 m 880 m 600 m 670 m 

Hloubka pod povrchem 945 m 995 m 960 m 1025 m 

Průměrná dobývaná mocnost celková 195 cm 363 cm 235 cm 250 cm 

Průměrná dobývaná mocnost čistá 175 cm 310 cm 150 cm 200 cm 

Velikost porubního bloku 78 600 m
2
 152 600 m

2
 87 000 m

2
 99 000 m

2
 

Zdroj: OKD, a.s. 

Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým 
podmínkám orientována na vysoký stupeň mechanizace. Používanou dobývací metodou 
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je směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a mechanizované 
výztuže (OKD, 2011).  

4.5 Strukturně-tektonická situace 

Tektonické linie na obr. 9 naznačují předpokládaný průběh tektonických struktur v úrovni 
sloje č. 36a. Komplikovanost celé situace jasně dokládá geologický řez ložiskem (viz 
obr. 10), uvažovaný ve směru jih-sever (viz obr. 9). 

 

Obr. 10: Zjednodušený geologický řez studovanou oblastí. 

Z obrázků je patrné, že jižně, subparalelně s porubním blokem 361 000, resp. 362 000 
(dále označované též jako severní poruby) ve směru V-Z prochází již zmiňovaná výrazná 
tektonická porucha „X“. Jde o poruchu poklesového charakteru s mocností poruchového 
pásma cca 25 až 50 m, s amplitudou poklesu až 350 m a úklonem cca 60°. Směr úklonu je 
orientován tak, že prochází vyšším nadložím půdorysně nad předmětnými poruby. 

Jižněji, jižně od porubu 293 102, resp. 300 102 (dále označované též jako jižní poruby), 
prochází subparalelně poruše „X“ výrazná poklesová tektonická porucha „A“, 
s amplitudou poklesu cca 350 m, s úklonem 60° a o výrazně vyšší mocnosti poruchového 
pásma než u poruchy „X“. Její orientace je opačná oproti poruše „X“. Porucha „A“ se tak 
odklání od předmětné oblasti. Jižní poruby tedy leží v klínu tektonických poruch „X“ a „A“. 
Za zmínku stojí ještě méně výrazná porucha č. 6 nacházející se v severní části oblasti, která 
spolu s poruchou „X“ tvoří neuzavřený krov nad severními poruby. 

Popsané tektonické poruchy dělí oblast do samostatných tektonických ker. První tzv. 0. 
kru je možné vymezit na severu demarkací mezi Dolem ČSM a Dolem Darkov a na jihu 
poruchou "X". Východní hranici této kry tvoří těšínský zlom a na západní hranici 
albrechtická porucha, nacházející se mimo vybranou oblast. Mocnost sedlových vrstev 
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karvinského souvrství, ve kterých zde byly dobývány poruby označované jako severní, 
kolísá od cca 180 do 200 m. V nadloží dobývané sloje č. 36a leží souvrství pískovců 
a písčitých prachovců, dosahující mocnosti až 60 m. Kolem sloje č. 36a se v malých 
mocnostech vyskytují málo pevné vrstvy prachovce a jílovce. V nadloží sloje č. 36b se 
nachází cca 10 m mocná vrstva pískovce. Úklon vrstev je subhorizontální s generelním 
úklonem 2° až 5° k severovýchodu. 

Druhá tzv. 1. kra je ohraničena na severu poruchou "X" a částečně i poruchou "Olše" 
nacházející se mimo zobrazenou oblast, na jihu poruchou "A" a na východě a na západě 
opět těšínským zlomem a albrechtickou poruchou. Vrstevní sekvence spodní části 
spodních sušských vrstev, v nichž byly dobývány sloje č. 29 a 30, má proměnlivé 
litologické složení, tvořené zejména vrstvami pískovce a prachovce, pouze v těsném 
nadloží a podloží slojí leží vrstvy méně pevných hornin. Generelní úklon vrstev je přibližně 
5° severoseverovýchodním směrem. 

4.6 Rizika otřesů a zvýšené seizmicity 

Na základě posouzení geologických vlastností hornin a geomechanické situace na Dole 
ČSM byla 0. kra v oblasti sedlových vrstev označena jako náchylná ke vzniku otřesů. 
Nebylo zde proto možné zcela vyloučit výskyt silných seizmických jevů, které by svými 
účinky mohly ovlivnit povrch nad dobývanými severními poruby. Stejně tak nebylo možné 
vyloučit výskyt silných seizmických jevů při dobývání ve slojích č. 29 a 30, jež jsou rovněž 
součástí horského masivu s nebezpečím otřesů. 

4.7 Očekávané poklesy 

U větších ložisek, jako je česká část hornoslezské pánve, není při použití klasických 
měřických metod možné provádět všechna potřebná měření pro detailní popis poklesové 
kotliny a její vývoj v čase. Proto se v praxi pro určení poklesu povrchu v daném místě nebo 
i v celé zájmové oblasti používá výpočtu (Martinec et al., 2006). Výpočty deformací 
povrchu způsobených hlubinnou těžbou byly na počátku založeny na hrubých 
statistických odhadech. Vzrůstající spotřeba nerostných surovin, zejména uhlí a jeho 
rozmáhající se těžba s sebou přinesla požadavky na spolehlivější a přesnější postupy 
hodnocení. Proto došlo ve 20. století k rozvoji metod výpočtu míry ovlivnění povrchu 
založených na různých předpokladech a principech. 

V současné době se pro praktické výpočty pohybů volí obvykle postupy, které dávají 
výsledky blízké realitě, tzn. reálně naměřeným hodnotám pohybů. Základem pro většinu 
metod předběžného výpočtu poklesu s v poklesové kotlině je rovnice (6) (Neset, 1984): 

s = M . a . e . z , (6) 

kde M je dobývaná mocnost ložiska, a je dobývací faktor vyjadřující způsob vytváření 
volných prostor a způsob jejich likvidace, e je příčinkový koeficient závisející 
na analytickém vyjádření tvaru kotliny a z je časový součinitel vyjadřující průběh přírůstku 
poklesu povrchu v závislosti na čase. 
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Pro výpočet očekávaných vlivů poddolování v ostravsko-karvinském revíru se používá 
upravená Knotheho metoda (metoda Budryk-Knothe). Její rovnice vychází z podobnosti 
závislosti pohybu povrchových bodů na poloze a rozloze vodorovně uloženého 
vyrubaného ložiska s funkcí hustoty normálního rozdělení (Mikulenka, 2008).  

Na základě této metody jsou těžební společností vypočítávány očekávané poklesy 
způsobené těžbou.  Pro potřeby disertační práce byla poskytnuta sada čtyř takových 
modelů předpokládaných poklesů v dobývacím prostoru Louky (viz obr. 11). Ty se časově 
vztahují k první etapě sledování změn povrchu, tj. k období dobývání první dvojice 
sledovaných porubů. Model, jež je tvořen izokatabázami (izoliniemi stejné velikosti 
poklesu), nejčastěji ve tvaru soustředných elips, vyjadřuje očekávanou míru ovlivnění 
povrchu, resp. tvar a velikost očekávané poklesové kotliny. Hranici poklesové kotliny 
určuje krajní izokatabáza s hodnotou poklesu 0,5 cm. Hranice dotčeného území je 
stanovena o něco mírněji, a to na 4 cm (izokatabáza černé barvy). 

  

  
Zdroj:  OKD ,IMGE a.s. 

Obr. 11: Predikční modely očekávané poklesové kotliny vyvolané dobýváním porubu a) č. 361 000; 
b) č. 293 102; c) č. 361 000 a č. 293 102; d) očekávané poklesy terénu v DP Louky dolu ČSM v letech 

2007-2008. 
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První z modelů vyjadřuje očekávanou míru ovlivnění povrchu způsobeného dobýváním 
severního porubu č. 361 000 s maximálním celkovým poklesem v těžišti dobývaného 
porubu o velikosti 25 cm. 

Druhý předpovídá vývoj situace vzhledem k dobývání jižního porubu č. 293 102. Zde jsou 
očekávané poklesy až 80 cm a projevy dobývání zasahují do značné vzdálenosti. To je 
způsobeno zejména mnohem větší dobývanou mocností sloje a rovněž velkou plochou 
dobývaného porubu. 

Vzhledem k pozici a rozsahu predikovaných poklesových kotlin u jednotlivých porubů je 
zřejmé, že výsledný tvar poklesové kotliny bude dán kombinací vlivů dobývání obou 
porubů, což vystihuje třetí z předkládaných modelů. Centrum poklesové kotliny by se 
mělo nacházet nad severní hranou jižního porubu. Maximální poklesy terénu by měly 
ve středu poklesové kotliny nabývat téměř metrových hodnot. Dle rozsahu poklesové 
kotliny budou, kromě ovlivnění značné plochy povrchu, dotčeny i objekty místní 
infrastruktury, zvláště komunikace II. třídy č. 475, pod níž se nachází centrum predikované 
poklesové kotliny. Hranice dotčeného území částečně zasahuje i do neosídlené příhraniční 
oblasti sousedního Polska. 

Čtvrtý model popisuje velikost očekávaných deformací za časové období let 2007 a 2008. 
Tvar prezentované kotliny zde není určen pouze vlivem dobývání sledovaných porubů, ale 
jsou zde rovněž zahrnuty vlivy dobývání v ostatních částech dobývacího prostoru Louky. 
Tvar izolinií předpokládá výrazné ovlivnění vývoje pohybů a deformací z jižního směru. 
K doplnění celkové představy o očekávaných poklesech by bylo rovněž vhodné zohlednit 
vlivy dobývání i z okolních dobývacích prostorů, zvláště pak z DP Darkov nacházejícího se 
v bezprostřední blízkosti. Tyto údaje však nebyly k dispozici a dá se o nich uvažovat čistě 
teoreticky na základě polohy zde dobývaných porubů (viz obr. 9). 

Prezentované predikční modely uvažují stavbu horninového masivu v oblasti jako 
homogenní, bez vlivu výrazných tektonických struktur a jiných nehomogenit. 
Ve skutečnosti jsou zdejší strukturně-tektonické podmínky, popsané v kapitole 4.5, dosti 
komplikované. Je proto velmi pravděpodobné, že výsledný tvar a rozsah poklesové kotliny 
bude oproti predikci dosti odlišný. 
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5 Metody sledování povrchových změn 

Ačkoliv je pro stanovení míry ovlivnění povrchu dobýváním ložisek nerostných surovin 
v dnešní době využívána predikce, jsou reálná měření pohybů a deformací in situ stále 
aktuální. Měření změn na poddolovaném území má více účelů. Skutečné účinky 
poddolování na terén a objekty je potřeba stanovit zvláště pro určení relevance 
predikovaných modelů, bezpečnostního hlediska, báňských škod nebo získaní podkladů 
charakterizujících parametry krajiny (Štroner, 2009). 

Výběr metody měření závisí především na účelu a rozsahu měření, velikosti očekávaných 
posunů a deformací, požadované přesnosti, časových, technických, terénních 
podmínkách, aj. (Schenk, 2005). V praxi se pro zjišťování pohybů a deformací povrchu 
většinou používají pouze konvenční geodetické metody přímého sledování, zejména 
metoda geometrické nivelace. Měřením výškových změn bodů na poddolovaném území 
lze současnými geodetickými metodami dosáhnout velmi přesných výsledků. Tyto metody 
dokážou zachytit změny v řádu několika málo milimetrů. Jejich nevýhodou je však značná 
časová a finanční náročnost, včetně požadavků na připojení na dobýváním neovlivněné 
území, vhodné povětrnostní podmínky, přístupnost terénu aj. Získaná data většinou slouží 
pouze k ověření predikovaných poklesů v místech měření. 

S rozvojem měřické techniky a informačních technologií přibyly nové přístupy řešení této 
problematiky, jejichž využití je vhodné zejména z hlediska úspory času, energie, financí. 
Jsou rovněž schopny poskytnout mnohem obsáhlejší informace o probíhajících procesech. 

Jedním z nových progresivně se vyvíjejících přístupů sledování prostorové pozice objektů, 
na jejichž základě je možné provést vyhodnocení povrchových změn, jsou metody 
založené na využití globálních polohových navigačních systémů (GNSS). Tyto metody 
přímého sledování polohy objektů využívají pro stanovení přesné prostorové pozice 
signály družic GNSS. V disertační práci byla tato technologie využita pro sledování souboru 
stabilizovaných bodů nově vybudované pozorovací stanice ve studovaném území. 

Ve snaze získat další doplňující informace potřebné k určení prostorového vývoje, tvaru 
a rozsahu vytvářející se poklesové kotliny a vyhodnocení časoprostorových změn reliéfu 
krajiny se přistoupilo k ověření a využití metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Pojem 
dálkový průzkum Země označuje postupy získávání informací o objektech a jevech 
na povrchu Země bez nutnosti fyzického kontaktu s nimi. Jedná se o tzv. nepřímé metody 
sledování. Ze širokého spektra metod dálkového průzkumu Země byly pro řešení 
disertační práce využity metody letecké fotogrammetrie a radarové interferometrie. 

5.1 Geodetické metody 

Ačkoliv jde vývoj měřických technologií a postupů stále dopředu, jsou ke zjišťování reálné 
míry ovlivnění povrchu na poddolovaných územích stále nejvíce využívány konvenční 
geodetické metody, zvláště pak geometrická nivelace. Jedná se o metodu výškového 
měření, při které se pomocí nivelačních přístrojů určuje převýšení mezi dvěma body 
nivelačního pořadu. Nivelační přístroj vytyčuje při měření vodorovné záměrné přímky 
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k bodům, na kterých jsou umístěny latě, na nichž se odečítají svislé úseky, ze kterých se 
vypočítává příslušné převýšení (Schenk, 2005). Při opakovaném měření je možné z rozdílů 
výšek bodů naměřených za určité časové období vypočítat poklesy jednotlivých bodů. 
Z důvodu neustálého pohybu povrchu na poddolovaném území je nutné, aby se nivelační 
měření uskutečnilo v co nejkratší době. Body se v závislosti na požadované přesnosti 
měření zaměřují buď metodou technické, nebo přesné geometrické nivelace. Nivelační 
měření je potřeba připojit na body, které leží na nepoddolovaném území, případně 
na body, jejichž výška je pravidelně kontrolována. 

Pro účely zjišťování výškových rozdílů je možné rovněž využít hydrostatické nebo 
trigonometrické nivelace. Posuny je teoreticky možné měřit polygonometricky, 
trigonometricky nebo metodou polohopisného měření na měřických přímkách 
(Schenk, 2005). Pro popsané účely je však jejich využití méně obvyklé. 

U větších územních celků, jako je např. ČHP, není možné provádět všechna potřebná 
měření pro detailní popis poklesové kotliny a její vývoj v čase. Body povrchových 
pozorovacích stanic jsou často situovány nepravidelně. Pro potřeby sledování vlivů 
poddolování na povrch v ostravsko-karvinském revíru byla vybudována tzv. celorevírní 
nivelační síť OKR. V této síti lze vyčlenit sedm pozorovacích nivelačních tahů. V rámci této 
sítě realizovala společnost OKD, IMGE a. s. pravidelná výšková měření, sloužící 
k dlouhodobému sledování poklesů v revíru (Martinec, 2006). 

5.2 Globální družicové polohové systémy 

Moderní metody přímého sledování objektů, u kterých jde vývoj nových postupů 
a měřických komponent rychle dopředu a jejichž využití pro sledování pohybů a deformací 
na poddolovaném území se intenzivně ověřuje, jsou založeny na využití globálních 
družicových polohových systémů. 

Globální družicový polohový systém, zkráceně GNSS (z angl. Global Navigation Satellite 
System) je služba s celosvětovým pokrytím využívající umělých družic Země 
k autonomnímu prostorovému určování polohy. V současnosti existují dva funkční GNSS -  
NAVSTAR GPS (USA) a GLONASS (Rusko). Intenzivní vývoj probíhá na evropském systému 
Galileo a čínském Compaq (Beidou-2). Zjednodušeně lze družicové polohové systémy 
popsat jako družicové radiové dálkoměrné systémy. Primárním cílem koncepce GNSS je 
navigace statických i pohybujících se objektů. Základní (kódovou) metodou navigace je 
měření tzv. pseudovzdáleností mezi anténou přijímací aparatury a alespoň čtyřmi 
družicemi nad horizontem. Při znalosti polohy družic v geocentrickém souřadnicovém 
systému lze odvodit pozici přijímače (určení pozice ve 2D prostoru je zobrazeno 
na obr. 12). Poloha je v tomto případě určena v řádu desítek až jednotek metrů 
(Schenk, 2006). 

U speciálních nebo vědeckých aplikací je však možné dosáhnout řádově i milimetrové 
přesnosti. GNSS se v současnosti stává běžně používanou měřickou technikou s širokým 
aplikačním uplatněním (inženýrská geodézie, mapování, přesná navigace, geodynamika 
atd.). 
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Obr. 12: Určení pozice ve 2D prostoru pomocí signálu ze 3 družic, před a po opravě chyby určení času 
(Position Determination with GPS, 2009). 

5.2.1 NAVSTAR GPS 

Jediným plně funkčním GNSS byl v roce 2006 NAVSTAR GPS (dále označovaný zkráceně 
GPS, z angl. Global Position System). Kosmický segment tohoto systému v současné době 
tvoří 32 družic obíhajících kolem Země na šesti středních oběžných drahách (MEO). Dráhy 
jsou vůči sobě vzájemně posunuty o 60° a na každé dráze se nachází 5 až 6 nepravidelně 
rozmístěných družic. Část služeb tohoto původně vojenského systému je volně k dispozici 
i civilním uživatelům. Družice vysílají signály na pěti nosných frekvencích L1 až L5. 
Pro civilní použití je však vyhrazen pouze kanál L1 (1575,42 MHz) zajišťující tzv. standardní 
polohové služby, případně L2 (1227,62 MHz) používaný pro tzv. přesnou polohovou 
službu. Na frekvenci L1 jsou vysílány dva dálkoměrné kódy – základní C/A kód a přesný 
P-kód. Frekvence L2 je modulována pouze P-kódem a je možné ji využívat jen se speciálně 
vybavenými přijímači. Každý signál vyslaný družicí je kombinací nosné vlny, dálkoměrného 
kódu a navigační zprávy (Rapant, 2002). 

Pro charakteristiku Země se jako vztažné těleso využívá geoid, který je ale 
pro matematický popis nevhodný. Proto se k tomuto účelu používá jeho aproximace 
prvního stupně – koule, nebo druhého stupně – elipsoid. Pro potřeby uživatelů GPS je 
nejčastěji užívaný geodetický referenční systém WGS 84, známý také pod kódem 
EPSG:4326, který se skládá z geodetického data (elipsoidu) a systému zeměpisných 
souřadnic. Přesnost výpočtu polohy přijímače podléhá různým vlivům (chyba družicových 
hodin, ionosférické a troposférické refrakce, vícecestné šíření signálu aj.), které zanáší 
do výpočtu chyby. Chybu měření výrazně ovlivňuje rozmístění družic na hemisféře obecně 
nazývaný rozptyl přesnosti - DOP (z angl. Dilution of Precision) (Global Positioning System, 
2011). 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

42 

 

2011 

5.2.2 Přesné metody měření GNSS 

Vedle základního běžně využívaného kódového určení polohy existují i tzv. fázová měření, 
označovaná rovněž jako relativní metody (angl. Relative Positioning). Tato měření jsou 
obvykle časově náročná, vyžadují vhodné podmínky a speciální drahé přístrojové 
vybavení. Pro určení polohy bývají často nezbytné okamžité korekce z jiného přijímače, 
jehož souřadnice jsou známy a následné postprocesní vyhodnocení. Tato měření se 
vyznačují vysokou přesností (1-2 ppm, u speciálních aplikací i vyšší), ale rovněž 
nejednoznačností (angl. ambiguity). Princip těchto metod je založen na měření 
jednotlivých fází vysílaných harmonických vln a jejich změny. Nejednoznačnost spočívá 
v neznámém prvotním počtu vln mezi vysílací a přijímací aparaturou. Pro jeho zjištění se 
při výpočtu využívá základních kódových měření a již zmíněné diference zaznamenané 
jiným přijímačem. Často je vyžadován příjem radiových vln na více frekvencích. Hlavní 
využití fázových měření je především v geodetických a vědeckých aplikacích. 

U těchto relativních způsobů měření, kdy očekáváme výsledky v řádu centimetrů, je nutné 
splnit několik základních podmínek (Koukl, 1999): 

• současná observace alespoň na dvou bodech; 

• dostatečně velká viditelná část oblohy; 

• nepřítomnost předmětů způsobujících vícecestné šíření signálu (multipath). 

V geodetické praxi se dnes uplatňuje několik ověřených měřických metod využívajících 
signálů GNSS, zejména statická metoda, rychlá statická (pseudostatická) metoda, metoda 
Stop and Go (polokinematická), kinematická metoda, pseudokinematická metoda anebo 
tzv. kinematická metoda v reálném čase. 

Statická metoda (angl. Static Method) využívá dlouhodobá měření více referenčních 
přijímačů a postprocesní korekce. Její princip spočívá v kontinuální observaci několika 
aparatur po dobu několika hodin až dnů. Z uvedených metod jde o metodu časově 
nejnáročnější, ovšem poskytující nejpřesnější výsledky. Používá se pro speciální práce 
s maximální požadovanou přesností, jako je budování polohových základů, regionální 
geodynamika, sledování posunů a přetvoření aj. (Mervart & Cimbálník, 1997). 

Pro sledování pohybů a deformací na území popsaném v kapitole 4 byla vybrána 
tzv. rychlá statická metoda (angl. Fast Static Method) (dále označovaná jako metoda 
GPS), jež je ve své podstatě upravená varianta metody statické. Výrazně se však při ní 
zkracuje doba měření. Při optimální délce observačních sérií (cca 10 až 20 minut) 
a základnách do několika kilometrů se výsledky rychlé statické metody od původní 
statické metody příliš neliší. Zkrácení doby observace se dosahuje technologií rychlého 
určení ambiguit. Toho je možné docílit dvěma způsoby: 

• kombinací fázových měření s přesnými vzdálenostmi získanými použitím speciálních 
dvoufrekvenčních přijímačů dosahujících při příjmu P-kódu přesnosti větší než 10 cm; 

• využitím sofistikovaných statistických postupů, kdy se při příjmu signálu z většího 
počtu družic využívá větší počet nadbytečných měření. 

Pomocí obou postupů je možné určit ambiguity během několika minut. 

Rychlá statická metoda nevyžaduje nepřerušený příjem signálu při přesunu mezi body ani 
opakované postavení přijímače, tak jako tomu je u některých jiných metod. Pro eliminaci 
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vícecestného šíření signálu se při výpočtu používají pouze signály družic nacházející se 
nad obzorem nad úrovní tzv. elevační masky (běžně 10°-15°). V České republice se 
viditelnost družic, při elevační masce 10°, pohybuje v rozmezí 6 až 12 družic, což je 
ve většině případů plně dostačující počet pro realizaci měření (Analýza četnosti výskytu 
družic GPS a GLONASS, 2008). 

Současně s rychlou statickou metodou byla testována metoda RTK – kinematická metoda 
v reálném čase (angl. Real Time Kinematic). Tato metoda využívá nejčastěji rádiového 
přenosu tzv. RTCM diferenciálních korekcí fázových měření od referenčního bodu 
k pohybujícímu se přijímači, a to přímo v reálném čase během měření. Měření trvá řádově 
sekundy a prostorové souřadnice zaměřovaného objektu jsou určeny s přesností několika 
centimetrů. Z důvodu vyšší požadované přesnosti výsledků bylo využití metody RTK 
pro primární účely sledování povrchových změn zamítnuto. V rámci terénních prací však 
byla tato metoda využívána k vytyčování, tzn. dohledání sledovaných bodů 
v nepřehledném terénu. 

5.2.3 Projekt pozorovací stanice v zájmovém území 

Pro účely sledování pohybů a deformací povrchu pomocí metody GPS byla ve studované 
oblasti vybudována pozorovací stanice (dále označovaná jako pozorovací stanice GPS). 
Stabilizace a následné rozšiřování bodového pole této pozorovací stanice proběhlo 
ve třech časových etapách (viz obr. 13 a příloha B), v závislosti na měnící se dobývací 
situaci popsané v předchozí kapitole.   

Tvar a rozmístění bodů pozorovací stanice vždy závisí především na velikosti a tvaru 
očekávané poklesové kotliny a také na terénních podmínkách. Snahou při budování 
bodového pole bylo plošné rozmístění bodů tak, aby došlo k zachycení předpokládaného 
středu, dna, svahu i okraje poklesové kotliny a rovněž území mimo předpokládané vlivy 
dobývání (Jiránková, 2003). 

Při samotném rozmísťování jednotlivých bodů bodového pole hrálo roli mnoho faktorů – 
rozsah předpokládaných vlivů poddolování, zajištění přístupu k bodům, vhodné umístění 
bodů vzhledem k okolním překážkám, pokud možno pravidelné pokrytí zájmového území, 
vzdálenost mezi jednotlivými body atd. Z důvodů probíhající rekultivace místní krajiny 
bylo nutné brát v úvahu předpokládaný rozsah rekultivačních prací. V neposlední řadě zde 
bylo omezení krajinnými poměry (zatopené oblasti, oblasti zarostlé hustou vegetací, 
čerstvé navážky aj.). Výsledkem je bodové pole tvořené plošně rozmístěnými body, z nichž 
některé jsou součástí jasně identifikovatelných liniových profilů, procházejících oblastí 
různými směry (viz obr. 33). 

Pozice bodů je fixována několika způsoby (viz obr. 14, obr. 33 a příloha A). Pro stabilizaci 
bodů na asfaltových komunikacích byly použity nastřelovací hřeby. Body v terénu jsou 
stabilizovány pomocí betonářských žebírkových ocelových tyčí (roxor) o průměru 20 mm 
a délce 1 m, dosahující pod úroveň nezámrzné hloubky. Na jejich vrcholu v nadzemní části 
je křížovým zářezem vyznačen střed sloužící k přesné centraci GPS antény. Dále se 
při měření využívá vybraných ocelových nosníků vodovodního potrubí procházejícího 
zájmovým územím, ke kterým se přikládá GPS anténa. Pro zajištění měření vždy 
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ve stejném místě nosníku je využíván anténní adaptér vlastní konstrukce. Posledním 
typem zaměřovaných bodů jsou stávající kamenné a plastové geodetické mezníky. 

 

Obr. 13: Rozmístění bodů pozorovací stanice GPS. 

    

Obr. 14: Formy stabilizace bodů pozorovací stanice – zleva: nastřelovací hřeby v komunikacích, ocelové tyče, 
body na pilířích vodovodního potrubí, stávající geodetické mezníky. 

Z celkového počtu 103 bodů je jich v současné době (srpen 2011) dostupných 87. 
U ostatních bodů došlo z různých důvodů (zatopení, zavezení, destrukce aj.) k jejich 
ztrátě. Několik bodů bylo po frézování vozovky obnoveno.  
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5.2.4 GPS měření v zájmovém území 

Měření na vybudované pozorovací stanici probíhala od listopadu 2006 do března 2011. 
Jednotlivé body pozorovací stanice byly zaměřovány pomocí rychlé statické metody 
s dobou observace alespoň 10 minut na každém na bodě. Pro zachycení postupného 
vývoje změn povrchu byl zvolen cca pětitýdenní interval opakování GPS měření 
(Doležalová, Kajzar et al., 2009). Od konce roku 2009 došlo k rozvolnění intervalu 
opakování z důvodu ukončení projektu GAČR 105/07/1586 - Charakter a rozvoj fází 
pohybů a deformací povrchu nad exploatovanými ložisky sedimentárního typu 
v netriviálních geomechanických podmínkách, ze kterého byla tato měření financována. 
Každá z měřických kampaní vyžadovala 5 dní intenzivní práce týmu 2 až 3 osob v terénu, 
nezávisle na ročním období a rozmarech počasí. Na pozorovací stanici realizoval autor 
disertační práce spolu se svým týmem dosud 39 měřických kampaní, tj. více než 3 000 
jednotlivých měření během více než 750 hodin strávených v terénu.  

Rychlá statická metoda GPS měření vyžaduje současné sledování dvou měřících aparatur, 
z toho jedné umístěné na vztažném bodě, tj. na bodě s přesným polohovým a výškovým 
určením, k němuž jsou měřením zjištěné pohyby relativně vztaženy (Štroner, 2009). 
V případě měření na poddolované oblasti je výběr referenčního bodu ztížen požadavkem 
na umístění tohoto bodu nejlépe na nepoddolovaném, tj. deformačně stabilním území. 

Při realizovaných měřeních GPS byla referenční stanice umístěna na trigonometrickém 
bodě č. 4 (TL 3721) Základního polohového bodového pole, se známými geocentrickými 
souřadnicemi určenými v S-JTSK a v ETRS-89 (viz obr. 15). Tento bod se nachází 
v Karviné-Ráji v blízkosti česko-polské státní hranice, ve vzdálenosti do 2,7 km 
od nejvzdálenějšího bodu pozorovací stanice. Vzhledem k tomu, že za celou dobu jeho 
využívání (2006-2011) nedošlo ze strany správce (ČÚZK) k úpravě uveřejněných informací 
o jeho prostorové pozici, považuje se tento bod pro další zpracování za stabilní a jeho 
poloha neměnná.  

 
Zdroj: ČÚZK 

Obr. 15: Výpis z databáze bodových polí - část listu geodetických údajů trigonometrického bodu č. 4 
(TL 3721). 
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Alternativní variantou zajištění korekčních dat je využití české sítě permanentních stanic 
pro určování polohy – CZEPOS, spravované a provozované ČÚZK, jako součást 
geodetických základů České republiky.  Komerční služby CZEPOS poskytují v reálném čase 
nebo zpětně korekční data přes internet (CZEPOS, 2011). Tato možnost při zpracovávání 
disertační práce využita nebyla. 

K GPS měření sloužila dvojice speciálních měřících aparatur Leica GPS System 1200 (viz 
obr. 16), umožňujících příjem signálu na obou nosných frekvencích L1 a L2. Jeden 
z přístrojů byl vždy umístěn nad referenčním bodem, druhý z dvojice (rover) byl využíván 
pro zaměřování bodů bodového pole. Každá z aparatur je tvořena třemi základními 
komponentami - GNSS přijímačem GRX1200, anténou AX1202 a kontrolerem s polním 
softwarem, sloužícím k ovládání aparatury. Součástí jejich vybavení je dále množství 
doplňků, jejichž použití závisí na konkrétní aplikaci (rádiová anténa a modem, GSM 
modem atd.). U rychlé statické metody je nutné fixovat anténu v nezměněné poloze 
po celou dobu měření. K tomu je vhodné použít stativ nebo anténu zajistit jiným 
způsobem. Při metodě RTK stačí využít jako nosný prvek antény výtyčku. 

 
Zdroj: leica-geosystems.com 

Obr. 16: Leica GPS System 1200. 

Surová data se zaznamenávají na paměťovou kartu typu Compact Flash. Jejich následné 
zpracování probíhá v programu Leica Geo Office (LGO), dodaném spolu s měřícími 
aparaturami. Jedná se o set programů určených pro práci s daty geodetických GPS 
měření, nivelačních měření a měření prováděnými totálními stanicemi Leica. Během 
tzv. post-processingu zde dochází k aplikaci technologických postupů zpracování 
a vyhodnocení surových dat. 

Pro zvýšení přesnosti výsledků se využívá tzv. přesných efemerid. Ty vyjadřují skutečnou 
polohu družic na oběžných drahách. Reálné dráhy družic se vlivem kolísání tíhových sil 
Země, Slunce a Měsíce a sluneční jaderné aktivity od predikovaných mírně liší (Kostelecký, 
2007). Přesné efemeridy bývají s časovým odstupem dvou týdnů k dispozici na webových 
stránkách International GNSS Service (IGS, 2011). 

Relativní určení polohy bodu se (na základě údajů z post-processingu) obvykle pohybuje 
do 1 mm v horizontální poloze, do 1,5 mm ve vertikální poloze a do 2 mm v prostorovém 
určení. Skutečná přesnost zaměřeného bodu závisí na mnoha faktorech. Výrobce použité 
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přístrojové techniky uvádí reálnou přesnost rychlých statických měření 
s post-processingem 5 mm + 0,5 ppm v určení horizontální polohy a 10 mm + 0,5 ppm 
v určení vertikální polohy, což bylo testováním potvrzeno (Doležalová, 2009). 

Prostorové pozice zaměřovaných bodů jsou po zpracování k dispozici v souřadném 
systému WGS 84. LGO umožňuje převod těchto dat pomocí transformačního klíče 
do jakéhokoliv definovaného lokálního systému, tedy i S-JTSK. Výsledky je možné nakonec 
vyexportovat ve formátech vhodných pro GIS a CAD systémy. Data získaná z jednotlivých 
měřických kampaní jsou pravidelně doplňována do katalogů měření. 

5.3 Letecká fotogrammetrie 

Další měřickou metodou aplikovanou v rámci disertační práce byla letecká 
fotogrammetrie. Pomocí této metody dálkového průzkumu Země lze na základě 
zpracování a vyhodnocení leteckých měřických snímků určit prostorovou pozici 
studovaných prvků s měřickou přesností. Nejširší praktické využití nachází letecká 
fotogrammetrie při zhotovování a aktualizaci mapových podkladů. Jedinečnou schopností 
fotografického snímku je zachytit během jediného okamžiku celou zájmovou oblast. 
Pro možnost jejího rychlého nasazení je hojně využívána při dokumentaci rychle se 
měnících dějů, jako jsou přírodní katastrofy, průmyslové havárie aj. K nesporným 
výhodám této metody rovněž patří rychlost a efektivnost mapování a bezkonfliktnost 
snímkovacích prací (Fotogrammetrie, 2011). 

U letecké fotogrammetrie je stanoviště leteckého měřického snímku umístěno 
na pohybujícím se nosiči (letadlo, vrtulník, letecký model). Pomocí dvousnímkové 
(stereo-) fotogrammetrie, využívající tzv. stereoskopického efektu, lze z dvojice snímků 
vyhodnotit prostorové souřadnice objektu. Podmínkou je zobrazení předmětu měření 
na obou těchto snímcích (Böhm, 2002). Výhodou této metody je zpracování mnohem 
větší oblasti zájmového území za jednotku času, než je tomu u terénních prací 
(Jensen, 2006). 

V hornické krajině lze letecké snímkování úspěšně využít ke sledování časoprostorových 
změn terénu, pro mapovací práce, výpočty kubatur, sledování výškopisu, teploty, 
antropogenních změn reliéfu (Mulková, 2007), průmyslových havárií, pro spektrozonální 
a multispektrální snímkování aj. (Janoš, 1999). 

5.3.1 Využití letecké fotogrammetrie v zájmovém území 

Účelem použití letecké fotogrammetrie bylo získání jasné představy o rozsahu území 
zasaženého vlivy dobývání sledovaných porubů, o chování terénu v nepřístupných 
oblastech a o celkových změnách reliéfu v důsledku tvorby odvalů a rekultivačních prací. 

Letecké snímkování zájmové oblasti bylo realizováno v rámci řešení projektu GAČR 
105/07/1586 - Charakter a rozvoj fází pohybů a deformací povrchu nad exploatovanými 
ložisky sedimentárního typu v netriviálních geomechanických podmínkách, a to celkem 
třikrát v rozmezí let 2007 až 2009. Samotné letecké snímkování se řešilo formou zakázky 
u specializované společnosti ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. Jednotlivé snímkovací kampaně 
proběhly vždy začátkem jarního období, poté co sněhová pokrývka vymizela, ale předtím 
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než došlo k obnovení vegetačního pokryvu, což tvořilo spolu se slunečným počasím 
ideální podmínky pro realizaci snímkování. 

Širší zájmová oblast o rozměrech cca 2,5 x 2,5 km, byla letecky nasnímána v měřítku 
1:4000. Nálety byly provedeny dle zadávacího nákresu ve směru východ – západ 
v několika náletových osách. Požadovaný minimální překryv snímků byl v podélném 
směru 60 % a v příčném směru 30 %. 

Při snímkování v roce 2007 byla využita kalibrovaná letecká měřická filmová kamera Zeiss 
LMK 2015 (obr. 17). Tato kamera pořizuje letecké měřické snímky na černobílý negativní 
film formátu 23 x 23 cm. K pokrytí celé oblasti bylo potřeba nasnímat 8 snímků na každé 
ze 4 náletových os, tj. 32 snímků celkem. 

Při následujících snímkováních v letech 2008 a 2009 byla použita digitální velkoformátová 
kamera Vexcel UltraCam X (obr. 17). Tato kamera produkuje fotografie ve vysokém 
rozlišení 136 Mpix. Výsledná obrazová data mohou být dodána v režimech RGB, Grayscale 
nebo CIR (Color Infrared). Při náletech bylo nasnímáno 12 snímků na každé 
ze 4 náletových os, tzn. celkem 48 snímků při každé fotogrammetrické kampani. 

  
Zdroj: nts-info.com; geodis.cz 

Obr. 17: Filmová kamera Zeiss LMK 2015 a digitální kamera Vexcel UltraCam X. 

Před samotným leteckým snímkováním byly v rozích a ve středu snímané lokality 
signalizovány a následně pomocí rychlé statické metody GPS zaměřeny tzv. vlícovací body, 
nutné k ortorektifikaci snímku. Ortorektifikace je jedinou cestou zaručující dostatečnou 
polohovou přesnost výsledného geometricky zpracovaného snímku. Při ní se na základě 
identifikace geoprvků s přesně známým prostorovým umístěním provede transformace 
výsledného snímku do příslušného souřadnicového systému (Ortorektifikace, 2011). 

Pro účely ověření přesnosti a vhodnosti využití metody letecké fotogrammetrie 
pro stanovené účely byla spolu s vlícovacími body signalizována a následně zaměřena 
většina bodů pozorovací stanice GPS. K signalizaci větší části bodů bylo využito 
čtvercových plechových terčů bílé barvy o velikosti 20 x 20 cm. Body nacházející se 
na pozemních komunikacích byly zvýrazněny kruhovou značkou o průměru 20 cm 
nastříkanou bílou reflexní barvou. Vlícovací body byly označeny stejným způsobem 
značkou čtvercového tvaru. 
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Proces snímkování a následného fotogrammetrického zpracování a vyhodnocení surových 
dat měla ve své režii dodavatelská firma. Dodaným výstupem každé snímkovací mise byla 
sada prostorových souřadnic několika tisíc povrchových bodů plošně reprezentujících 
celou studovanou lokalitu. Každý bod je definován souřadnicemi určujícími jeho polohu 
v trojrozměrném prostoru. Jednotlivé body jsou na většině povrchu rozmístěny 
v pravidelné mřížce s krokem 20 metrů. Lokálně lze nalézt místa, kde je rozmístění bodů 
nepravidelné a rovněž místa, kde se prostorová pozice vůbec neurčovala (např. vodní 
plochy). 

Spolu se sadou povrchových bodů byla dodána sada prostorových souřadnic povrchových 
hran, reprezentujících výrazné liniové prvky v krajině - terénní hrany, komunikace, mosty 
aj. 

Dodaná data jsou v souřadnicovém systému WGS 84, ETRF89, Helmertovo zobrazení 
UTM, pás 34. K dispozici jsou v datových formátech (ASCII, binary, DXF aj.) vhodných 
pro další zpracování (GIS, CAD aj.).  

Primárně jsou tato prostorová data určena k tvorbě digitálních modelů terénu (DMT), viz 
ukázka na obr. 18. DMT lze chápat jako digitální reprezentaci zemského povrchu v paměti 
počítače, vytvořenou na základě vstupních prostorových dat pomocí vybraného 
interpolačního algoritmu. Srovnáním DMT z jednotlivých let je možné určit 
časoprostorové změny studovaného povrchu.  

 

Obr. 18: DMT zájmové oblasti z dat leteckého snímkování v roce 2009. 
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Druhou skupinou dodaných dat byla sada prostorových souřadnic signalizovaných bodů 
pozorovací stanice potřebných k provedení srovnávací analýzy s daty z pozemních 
GPS měření. Součástí dodávky v roce 2007 byla rovněž monochromatická ortofotomapa. 
Souhrnný přehled údajů týkající se jednotlivých fotogrammetrických kampaní je uveden 
v tabulce 2.  

Tabulka 2: Parametry fotogrammetrických snímkování. 

Fotogrammetrické snímkování 2007 2008 2009 

Datum snímkování 5. 3. 2007 31. 3. 2008 4. 4. 2009 

Snímkovací kamera Zeiss LMK 2015 Vexcel UltraCam X Vexcel UltraCam X 

Počet povrchových bodů 17 197 13 550 13 968 

Počet terénních hran 5 845 13 047 9 665 

Počet zaměřených bodů pozorovací 
stanice GPS 

46 71 76 

Výška letu nad terénem 608 m 900 m 900 m 

Měřítko 1 : 4 000 1 : 9 000 1 : 9 000 

Ohnisková vzdálenost 152 mm 100 mm 100 mm 

Snímkování 4 řady x 8 snímků 4 řady x 12 snímků 4 řady x 12 snímků 

Velikost pixelu skenováno na 5 cm 7 cm 7 cm 

Software použitý pro aerotriangulaci  MATCH-AT MATCH-AT 

Software použitý pro stereoskopické 
vyhodnocení 

 Summit Evolution Dephos 

Zdroj: Argus Geo Systém, s.r.o. 

5.4 Radarová interferometrie 

Druhou užitou metodou založenou na principech dálkového průzkumu Země byla 
radarová interferometrie (InSAR, z angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar). 
Zdrojem prostorových informací je, jak název metody napovídá, radar pracující se 
syntetickou aperturou. Radar (z angl. Radio Detection and Ranging) je aktivní mikrovlnný 
senzor, vybavený vlastním zdrojem mikrovlnného záření o vlnové délce v rozsahu 
přibližně 0,3 mm až 1 m (Kolář et al., 1996). Toto zařízení používá k určování typu 
a prostorové pozice objektů radarových vln, použitelných za jakéhokoliv počasí 
a v jakoukoliv denní dobu. 

Postupy InSAR jsou primárně určeny ke zjišťování deformací větších částí zemského 
povrchu na základě zpracování snímků SAR (z angl. Synthetic Aperture Radar). Radarové 
snímky povrchu jsou získávány pomocí družic vybavených tímto radarovým zařízením. 
Družice se pohybují na orbitě po přesně určených drahách. Pořízené radarové snímky 
z jednotlivých satelitů se liší použitou vlnovou délkou, prostorovým rozlišením 
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pořizovaných snímků, dobou opakování snímání území (angl. Repeat Cycle), úhlem 
snímání (angl. Look/Off-nadir Angle) a dalšími parametry.  

Na rozdíl od dat z optických skenerů obsahují data pořízená radarovou aparaturou kromě 
intenzitní složky představované amplitudou záření (popisující zejména odrazivé vlastnosti 
povrchu) také informaci o fázi zpětně přijímaného záření, díky níž je možné určit 
vzdálenost radaru od každého snímaného bodu na zemském povrchu. V rámci radarové 
interferometrie je využíváno více přístupů jak radarové snímky zpracovat a vyhodnocovat 
(více např. Hanssen 2001, Kampes 2006, Ferretti et al. 2007). 

Základní (klasickou) metodou je využití dvou radarových snímků stejného území 
pořízených v různém čase k vytvoření radarového interferogramu. Ten obsahuje údaj 
o topografii území a také údaj o deformaci (pohybu části povrchu) ve směru satelit-Země. 
Interferogram představovaný rozdílem fází mezi dvěma snímky je v reálném prostředí 
ovlivněn atmosférou, kterou záření prochází, nepřesnostmi v určení orbitálních drah, 
chybami v důsledku zakřivení Země a šumem různého charakteru. Některé z těchto 
fázových složek interferogramu lze systematicky odstranit. Důležitým krokem v procesu 
zpracování interferogramu je tzv. „rozbalení fáze“ (angl. unwrapping phase). Jelikož 

interferogram obsahuje rozdíl fází pouze v intervalu (-π, π) je nutné pro určení reálných 
hodnot (topografie, deformace) zjištěnou fázi tzv. „rozbalit“. Získané hodnoty deformace 
ve studovaném území, tj. ve směru satelit-Země, lze podle charakteru sledovaného jevu 
(pokles, horizontální pohyb) a s přihlédnutím na možné nepřesnosti zpracování (viz výše) 
interpretovat. 

Popsaný postup odpovídá metodě diferenciální (diferenční) radarové interferometrie 
(DInSAR, z angl. Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar). Tato metoda se 
využívá zejména při studiu zemětřesení, svahových pohybů, deformací spojených se 
sopečnou aktivitou, čerpáním kolektorů podzemní vody nebo nadměrným zatížením 
nezpevněných sedimentů, a rovněž k určení deformací terénu způsobených 
poddolováním (např. Massonet & Feigl, 1998).  

Pro odstranění nežádoucích vlivů atmosféry ve výsledcích byla vyvinuta metoda PSI 
(PSInSAR, angl. Persistent Scatterer Interferometry) využívající určité množství bodů 
na každém snímku označovaných jako PS (z angl. Permanent (Persistent) Scatterers), které 
jsou zpravidla dominantními odražeči a nemění relativně vůči záření své vlastnosti 
(Ferretti et al., 2000). Pro dosažení přesnějších výsledků je vyžadována časová řada 
většího množství snímků (minimálně 10 až 15) postihující časové období několika let. 

Zmíněné PS jsou na zemském povrchu reprezentovány zejména uměle vytvořenými 
objekty (části budov, mosty, komunikace, skalní výchozy). Popisovaná metoda proto 
nachází největší uplatnění v zastavěném území a v oblastech bez husté vegetace. Často 
se k tomuto účelu využívá speciálně zkonstruovaných rohových odražečů, umístěných 
ve sledované lokalitě. 

Výsledkem zpracování PSI jsou průměrné (zpravidla roční) rychlosti pohybů jednotlivých 
PS vůči satelitu, resp. jejich časové série - postupné změny vzdálenosti každého PS vůči 
satelitu během celého sledovaného období. Pomocí této metody jsou sledovány 
pomalejší pohyby za delší období (dlouhodobý pokles (výzdvih) území) s přesností 
i pod 1 mm (Prati et al., 2010). Ke zjišťování průměrných rychlostí pohybu vybraných bodů 
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je možné využít i jiných metod radarové interferometrie, např. SBAS (z angl. Small 
Baseline Subset) (Bernardino et al., 2002). 

Při řešení problematiky působení vlivů dobývání na povrch mohou být metody radarové 
interferometrie využívány ke zjištění plošného rozmístění poklesových kotlin ve velké části 
nebo celém území ovlivněném hornickou činností. Analýza DInSAR zahrnuje zjištění 
kvalitativní i kvantitativní složky poddolování tj. vymezení celkové oblasti zasažené 
poklesem a určení konkrétní hodnoty poklesu na svazích i ve středu dynamicky vznikající 
poklesové kotliny (Perski et al., 1999). Využitím více interferogramů v po sobě jdoucích 
obdobích lze zjistit i časový vývoj těchto deformací (Ng et al., 2008). Využitím metody PSI 
můžeme dosáhnout přesnějšího určení hodnot poklesu, avšak pouze v místech, kde 
pokles dosahuje několika cm za rok. 

Velikosti maximální a minimální zjistitelné deformace (popř. jejich přesnost a citlivost 
určení) pro obě metody je v největší míře určována hodnotou vlnové délky použitého 
záření. Družice nesoucí radarové zařízení, jehož snímky jsou vhodné k určování pohybů 
a deformací terénu na poddolovaném území, lze podle použité vlnové délky radaru 
rozdělit, a to do tří skupin: 

• První skupinou jsou družice vysílající záření vlnových délek v pásmu C, např. ERS-1, 
ERS-2, ENVISAT, RADARSAT-1 aj. Krátká vlnová délka (5,6 cm) umožňuje velmi citlivě 
vymezit oblast poklesu a je vhodná zejména pro zastavěné oblasti a oblasti bez husté 
vegetace. S výhodou lze využít rozsáhlý archiv snímků (z družic ESA) vytvářený od roku 
1991, kdy byla vypuštěna první družice ERS-1. Jistou nevýhodou při sledování změn 
na poddolovaném území může být často nedostatečná maximální zjistitelná hodnota 
poklesu mezi dvěma snímky, pohybující se v případě DInSAR okolo 5-10 cm. 

• Do druhé skupiny patří družice využívající delších vlnových délek mikrovlnného záření 
v pásmu L. Sem patří družice JERS-1 (1992-1998) a ALOS PALSAR (2006-2011). Vlnová 
délka okolo 23 cm umožňuje měření maximálních poklesů v desítkách cm/rok 
(Wegmüller et al., 2007). Záření těchto vlnových délek rovněž lépe prochází vegetací 
a není ani příliš citlivé na její změny během roku. 

• V poslední skupině jsou družice TerraSAR-X nebo COSMO-SkyMed, vysílající záření 
nejkratších vlnových délek v pásmu X o vlnové délce záření 3 cm. Výhodou u těchto 
nových družic (TerraSAR-X létá od roku 2007) je velmi dobré prostorové rozlišení (až 
1 m) a rovněž kratší cyklus opakování, umožňující sledování větších deformací. Krátká 
vlnová délka záření umožňuje určování deformací i malých rozměrů. Její nevýhodou 
může být větší ovlivnění záření atmosférou a také dekorelace v rurálních 
a zalesněných oblastech (Walter et al., 2009). 

5.4.1 Využití DInSAR v zájmovém území 

Využitím metod radarové interferometrie při studiu problematiky poklesů povrchu 
na území Hornoslezské pánve se v poslední době zabývalo několik českých i zahraničních 
výzkumných týmů, např. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (Perski, 2000); ÚSMH AV ČR 
(Kadlečík et al., 2010), VŠB-TUO (Lazecký et al., 2010), Państwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa (Czarnogórska et al., 2009); European Space Research Institute (Constantini & 
Ruescas, 2009) aj. 
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Na základě dřívějších analýz zabývajících se využitím metody PSI a jejích variací na území 
OKR, resp. Hornoslezské pánve bylo zjištěno, že se tato metoda velmi dobře hodí 
ke sledování fáze stabilizace povrchu po ukončení těžby zvláště v zastavěných lokalitách, 
které vykazují nízkou úroveň poklesů (Kadlečík et al., 2010) (viz obr. 19). Vzhledem 
ke značné dynamice probíhajících změn a rovněž nedostatku vhodných permanentních 
odražečů však není její aplikace v zájmové lokalitě vhodná. 

 

Obr. 19: PSI deformační analýza 1995-2000 (upraveno podle Kadlečík et al., 2009). 

Jako mnohem vhodnější se zde jevilo využití diferenciální interferometrie. Aplikací 
metody DInSAR na území hornoslezské pánve se zabýval v rámci mezinárodního projektu 
ESA TerraFirma výzkumný tým z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. (dále 
ÚSMH) s nímž byla navázána během řešení disertační práce úzká spolupráce. 

  
Zdroj: JAXA 

Obr. 20: Družice ALOS s radarovým zařízením PALSAR. 
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Pro zpracování zájmového území pomocí metody DInSAR byly použity radarové snímky 
japonské družice ALOS (obr. 20). Tato družice je vybavena mimo jiné zobrazovacím 
radarem PALSAR (angl. Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar), pracujícím se 
syntetickou aperturou. Snímání povrchu probíhá v  intervalu 46 dní, použitá vlnová délka 
je 23,6 cm a primární úhel snímání povrchu je 34,3°. Prostorové rozlišení snímků 
využitelných pro zjišťování poklesů v poddolovaném území se pohybuje okolo 10 m. 

Družice ALOS poskytovala snímky od roku 2006 do roku 2011. V disertační práci je 
technikou DInSAR vyhodnocen vývoj deformací za období od února 2007 do května 2008. 
Pro toto období byla k dispozici časová série celkem šesti snímků. Časový odstup po sobě 
následujících snímků je nepravidelný, vychází však z násobků intervalu opakování (46, 92 
nebo 138 dní).  

Základním výstupem zpracování snímků SAR byly interferogramy s rozbalenou 
i nerozbalenou fází a mapy vypočtených hodnot vertikálních pohybů, pro pět po sobě 
následujících časových období (ukázka je na obr. 21). Tyto mapy sloužily jako podklad 
k určení výskytu a míry deformací v širším kontextu studované oblasti. Dále pak k určení 
rozsahu zkoumané poklesové kotliny a zároveň k ověření kvality a přesnosti DInSAR 
metody ve srovnání s výsledky pozemních měření. 

   
Zdroj: ÚSMH, ESA TerraFirma 

Obr. 21: Výsledky zpracování DInSAR oblasti dobývacího prostoru Louky za období 22. 2. - 10. 7. 2007 - zleva: 
interferogram s nerozbalenou fází; interferogram s rozbalenou fází; mapa poklesů. 
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5.5 Seizmický monitoring 

Pro účely zajištění objektivních informací o vývoji seizmické aktivity, která může mít vliv 
rovněž na vývoj poklesové kotliny, provádí Green Gas DPB kontinuální seizmoakustické 
a seizmologické sledování pomocí několika sítí stanic. Pod pojmem objektivní informace 
jsou chápány výsledky vyhodnocení souboru zaznamenaných otřesových jevů. Jedná se 
především o: 

• určení místa jejich vzniku (ohniska); 

• stanovení energetického parametru (energie nebo magnitudo); 

• energeticko-četnostní rozdělení zaznamenaných jevů; 

• vymezení oblasti zvýšené kumulace ohnisek otřesových jevů. 

Oblast zvýšené koncentrace ohnisek jevů je příznačná pro oblast se zvýšeným nebezpečím 
vzniku otřesu. V případě, že při otřesu dojde k následné devastaci důlního díla, je tento 
označován za otřes důlní. Seizmické projevy vyvolané intenzivním důlním otřesem nebo 
také otřesovým jevem v důsledku reologických procesů ve vyšším nadloží se často 
projevují záchvěvy povrchu, jejichž makroseizmické účinky jsou pociťovány i lidmi v širším 
okolí.  

Seizmoakustické sledování porubu v otřesových oblastech je nejen důležité, ale i povinné 
především z hlediska regionální prognózy nebezpečí vzniku otřesů. Při seizmickém jevu se 
na seizmickou energii přeměňuje pouze určitá (malá) část uvolněné deformační energie. 
Současné technologie však umožňují využitím citlivých seizmoakustických snímačů snímat 
a následně automatizovaně vyhodnocovat i velice slabé jevy vznikající při rozrušování 
pilíře. 

Na základě dlouhodobého výzkumu bylo zjištěno, že seizmická aktivita oblasti OKR je 
indukována pouze hornickou činností, zejména těžbou ve stěnových porubech, v menší 
míře pak i ražbou dlouhých důlních děl (Kaláb et al., 2010). Ze seizmologických pozorování 
v OKR vyplynula řada poznatků uplatňovaných v protiotřesovém režimu, např. provádění 
bezvýlomových trhacích prací, jejichž účelem je desintegrace pevných souvrství v nadloží 
dobývané sloje (Koníček, 2009). 

Na dolech východní části OKR je seizmická aktivita monitorována čtyřmi systémy: 

• systémem seizmoakustickým, využívaným zejména v porubech ohrožených vznikem 
důlních otřesů (Holub et al., 1987); 

• lokální seizmickou sítí důlních i povrchových stanic, která je důležitým zdrojem 
informací pro geomechanickou službu (Vajter et al., 1989); 

• regionálním diagnostickým polygonem (Knotek et al., 1991); 

• systém povrchových stanic sledující účinky otřesů na povrchovou zástavbu 
v dobývacím prostoru OKR (Holečko, 2010). 

Automatizované zpracování kontinuálních dat z těchto systémů a jejich interpretace se 
provádí ve vyhodnocovacím centru společnosti Green Gas DPB, a.s. Základním 
parametrem hodnotícím momentální důlní situaci je směrnice Benioffova součtového 
grafu S, která se stanovuje jako klouzavý průměr přírůstku součtového grafu za stanovené 
časové období s krokem jednoho dne. Obecně pak pro ni platí vztah (7): 
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kde Ei je uvolněná seizmická energie při seizmických jevech za časovou jednotku (den), 
n je počet časových jednotek vstupujících do výpočtu (Holub et al., 1995). První derivací 
Benioffova grafu je možné vyjádřit intenzitu denní seizmické aktivity (Holub & 
Glowacka, 1992). 

Na Dole ČSM je lokální síť v současné době tvořena devíti stanicemi, z nichž čtyři jsou 
rozmístěny v oblasti ČSM-Sever (Holečko, 2007). V detailu zájmové oblasti jsou 
rozmístěny důlní seizmické stanice č. 5(851), č. 7(881) a č. 8(861) (viz obr. 73), přičemž 
v místě situování stanice č. 8(861) je umístěna rovněž jedna stanice regionálního 
diagnostického polygonu (Holečko, 2010) a rovněž stanice náležející Dolu Darkov. 
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6 Modelování časoprostorového vývoje sledované 
oblasti 

Data získaná GPS měřením, z letecké měřické fotogrammetrie, případně radarové 
interferometrie slouží jako vhodný vstupní zdroj informací pro modelování 
časoprostorového vývoje sledované oblasti. Díky opakovanému použití těchto měřických 
metod je možné modelovat a vyhodnocovat průběžný vývoj pohybů a deformací, k nimž 
na povrchu poddolovaného území dochází.  

Pomocí současných modelovacích postupů je možné vytvářet modely blízké realitě. 
I přesto je potřeba mít stále na paměti, že žádný použitý systém pozorování a zpracování 
nemůže zcela vystihnout složitost modelovaného objektu. Stejně tomu je i u modelování 
tak složitého geologického objektu, jakým je vytvářející se poklesová kotlina, při jejímž 
vývoji působí řada těžko popsatelných faktorů (viz kapitola 3.4). Na druhou stranu je však 
modelování, chápané jako proces výběru modelu, jeho sestavení, přetváření a hodnocení, 
a následný přechod od modelu zpět k reálné skutečnosti, mnohdy jediným možným 
způsobem zkoumání reality (Brázdil & Kirchner, 2008). Při modelování je potřeba mít 
na paměti zásadu, že použití jednoduchých robustních modelů poskytuje častokrát 
mnohem reálnější výsledky než modely komplikované, snažící se postihnout sebemenší 
detaily. Toto tvrzení je plně v souladu s principem inkompatibility, který říká, že 
s narůstající složitostí systémů, klesá schopnost formulovat přesné a významné soudy 
o jeho chování (Zadeh, 1973). Stejně tak neexistuje jednotný postup modelování, 
resp. jednoznačná pravidla výběru vhodných metod zpracování dat (Schejbal, 1996) 
a záleží pouze na samotném řešiteli, jakým způsobem k řešení dané problematiky 
přistoupí. 

Pro modelování a hodnocení časoprostorového vývoje výškových změn povrchu jsou 
v předkládané disertační práci primárně využívány metody a postupy z matematické 
statistiky a geostatistiky. Při  procesu modelování jsou z nepravidelně rozmístěných bodů 
vypočítávány hodnoty výškových změn do pravidelné sítě bodů – tzv. gridu. K výpočtu se 
využívá interpolace funkce, což je procedura odhadu neznámých hodnot z hodnot 
známých v místě, kde tyto hodnoty nebyly primárně zjištěny nebo naměřeny (Horák, 
2006). 

Z hlediska náročnosti modelování je dynamická modelová analýza ve srovnání se 
statickými výpočty (výpočty uvažujícími pouze konečný tvar poklesové kotliny) náročnější 
jak po stránce obsahové, tak i časové (Kaláb et al., 2010). Celý proces časoprostorového 
modelování je proto nutné vhodně rozdělit na dílčí intervaly, a ty zpracovávat 
samostatně, případně s vazbou na předchozí zpracovaná období. Délka zpracovávaných 
intervalů závisí zejména na periodicitě získávání vstupních dat, tzn. intervalu opakování 
jednotlivých druhů měření. Konečný model tvořený sérií vytvořených gridů vystihuje 
časoprostorový vývoj výškových změn povrchu ve studované oblasti. 
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6.1 Použité matematické postupy 

Při zpracování získaných dat, resp. při hodnocení vývoje poklesové kotliny byly použity 
vybrané matematické postupy, především postupy z matematické statistiky 
a geostatistiky a vybrané druhy interpolace funkce. 

6.1.1 Matematická statistika 

Mezi klasickou matematickou statistikou a analýzou geodat pomocí statistických 
a geostatistických postupů existují určité rozdíly, které vyplývají z vlastností geologických 
objektů a z reálných možností jejich zkoumání. Prakticky vždy hodnocení vychází 
z nehomogenních souborů dat, které velmi často představují smíšené statistické 
distribuce. Veličiny, které zkoumané objekty charakterizují, často nejsou statisticky 
nezávislé. Geologická tělesa se vyznačují zastoupením strukturální i náhodné složky 
v prostorovém rozmístění hodnot veličin (Staněk et al., 2006). Ne jinak je tomu u pohybů 
a deformací terénu, k nimž vlivem poddolování dochází.  

Z popsaných důvodů je před samotným zpracováním vstupních dat nejprve nutné se 
seznámit s jejich charakterem. Toho je možné nejlépe docílit provedením statistického 
rozboru. Jelikož je většina dále využívaných výpočetních metod založena na lineárním 
odhadu, a jak je známo, nejlepší lineární odhad je ten, který je získaný z experimentálních 
hodnot řídících se normálním Gaussovým rozdělením (Vizi & Timčák, 2002), je jednou 
ze základních úloh statistického rozboru studium typu statistické distribuce. 

Prověření charakteru statistické distribuce se nejčastěji provádí pomocí statistických testů 
dobré shody, jako je například Pearsonův χ2 test nebo Kolmogorov-Smirnovův test 
(Pavelka & Doležalová, 1999). Výsledky řady testů naznačují, že empirické distribuce 
většiny veličin popisujících geologická tělesa nevyhovují běžně uvažovanému normálnímu 
rozdělení, ale že se u nich jedná o distribuci asymetrickou (zešikmenou). To při záměru 
využití lineárních matematických postupů při dalším zpracování, které normalitu rozdělení 
hodnot vstupních údajů vyžadují, znamená jisté komplikace.  

V případě zjištění jiného než normálního typu distribuce je doporučeno provést 
transformaci (normalizaci) vstupních hodnot do normálního rozdělení, případně zvolit 
nelineární techniky modelování. Způsobů transformace dat z libovolné distribuce 
do distribuce normální a zpět existuje celá řada, např. logaritmická, uniformní (Remy et 
al., 2008) nebo Box-Coxova transformace (Meloun & Kupka, 2001) aj.  

6.1.2 Geostatistika 

Pojmem geostatistika označil Matheron (1963) aplikaci teorie náhodných funkcí na popis 
a oceňování přírodních objektů, které lze charakterizovat distribucí hodnot 
tzv. regionalizovaných (prostorových) veličin. 

Mimo normality rozložení vstupních dat je základní podmínkou správné aplikace většiny 
statistických a geostatistických modelů provedení tzv. strukturální analýzy. Jejím účelem 
je pomocí studia strukturálních funkcí (semivarianční, autokovarianční, autokorelačni) 
popsat a analyzovat variabilitu proměnné ve studovaném poli. Nejužívanější strukturální 
funkcí je semivariogram, kdy je semivarianční funkce závislá pouze na rozdílu argumentů 
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(náhodná funkce je stacionární vzhledem k semivarianční funkci). Detailní popis uvádí 
Armstrong (1998). 

Empirická realizace semivariogramu určovaná z množiny pozorování je označována jako 
experimentální semivariogram, který je možné popsat následujícím vztahem (8): 
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kde nh je počet párů bodů ve vzdálenosti a směru vektoru h, u(x) a u(x+h) je hodnota 
studované proměnné U v místě x, resp. x+h. 

Pro odhady hodnot krigováním je potřeba nalézt funkci, tzv. teoretický semivariogram, 
která průběh experimentálního semivariogramu nejlépe aproximuje (Schejbal et al., 2004) 
(viz obr. 22). 

 

Obr. 22: Schéma experimentálního a teoretického semivariogramu, včetně terminologie jejich popisu 
(Schejbal et al., 2004). 

Na základě studia semivariogramů jsou také získávány potřebné informace o kontinuitě, 
homogenitě, stacionaritě a anizotropii pole, popisující variabilitu regionalizované  
proměnné ve studovaném poli (Schejbal et al., 2004). 

6.1.3 Interpolace funkce 

V následném kroku se na základě vstupních dat při tzv. gridování generují hodnoty 
v pravidelné síti bodů - gridu. Do výpočtu pro daný bod obvykle vstupují pouze vzorky 
ze zóny vlivu, jejíž tvar a velikost jsou ovlivněny případnou anizotropií a kontinuitou pole 
(Vizi, 2007). Tyto gridy slouží jako základ pro následnou interpretaci empirických hodnot. 
Z celé řady interpolačních metod jsou při praktických realizacích využívány zejména 
následující typy (Staněk, 1999, Vizi & Hlásny, 2007): 

• Statistické metody inverzních vzdáleností (angl. Inverse Distance). Ty předpokládají, 
že hodnota zkoumané veličiny ve zvoleném bodě je statisticky závislá na naměřených 
hodnotách v dostatečně velkém okolí, a že vliv těchto hodnot na interpolované 
hodnoty se vzdáleností klesá, což je v interpolující funkci vyjádřeno váženým lineárním 
odhadem.  
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• Metody minimální křivosti (angl. Minimum Curvate), též označované jako spliny. 
Jedná se o matematické funkce vyžadující spojitost interpolující funkce a také 
zadaného počtu jejích derivací. Tyto funkce vytvářejí plochu s minimálním zakřivením 
povrchu přesně procházející vstupními body. Platí u nich zásada, že čím víc vstupních 
bodů zvolíme, tím větší vliv na interpolovanou hodnotu budou mít vzdálené body 
a tím víc bude výsledný povrch plynulý. 

• Geostatistické krigovací metody (angl. Kriging). Tyto metody jsou opět založeny 
na váženém lineárním odhadu. Výpočet vah je však závislý nejen na rozmístění 
známých bodů, ale rovněž na korelačních vlastnostech zadaných hodnot zkoumané 
veličiny (Matheron, 1963). Existuje mnoho variant krigovacích metod, jejichž využití 
závisí na typu vstupních dat a účelu modelování. Podmínkou správné aplikace 
geostatistických krigovacích metod je předchozí provedení strukturální analýzy 
vstupních dat. Na druhou stranu se však díky jejich použití dosahuje obvykle velmi 
dobrých výsledků. Krigovací metody je zvlášť vhodné využít při řešení komplikovaných 
geologických úloh, anebo při modelování složitých terénních tvarů. 

Popisu a aplikací těchto i dalších interpolačních metod se ve svých pracích zabývali 
např. Kitanidis (1997), Armstrong (1998), Deutsch & Journel (2002) a mnoho dalších. Je 
potřeba zdůraznit, že výběr interpolační metody a nastavení vstupních parametrů má 
značný vliv na výsledný model poklesové kotliny jak je patrné z obr. 23. 

    

 

Obr. 23: Ukázka modelu poklesové kotliny při použití různých interpolačních metod - zleva: metoda 
inverzních vzdáleností (IDS); minimální křivosti; základního krigování. 

K usnadnění výběru odpovídající interpolační metody je vhodné využít některou 
z verifikačních metod, jakou je např. metoda Cross Validation. Při této verifikační metodě 
se u všech bodů se známou hodnotou provede výpočet lokálního odhadu z ostatních 
zjištěných hodnot. Na tomto základě je následně možné stanovit chybu odhadu 
pro všechny body. U vhodné interpolační metody by měla být distribuce těchto chyb 
symetrická, s nulovou střední hodnotou, minimálním rozptylem a minimální střední 
kvadratickou chybou (Staněk, 2005).  

Po ukončení testování se pomocí vybrané interpolační metody vypočte grid poklesu 
oblasti za hodnocené období. Stejný postup se opakuje pro tvorbu gridů popisujících 
průběžný vývoj během hodnocených časových intervalů. V případě výpočtu gridu 
z hodnot transformovaných do normálního rozdělení je nutné provést zpětnou 
transformaci hodnot vytvořených gridů do původního rozdělení. 
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6.2 Praktická realizace procesu modelování 

6.2.1 Použité programové prostředky 

Jako příklad využití postupů matematické statistiky a geostatistiky pro modelování 
v oblasti geologie a ložisek nerostných surovin lze uvést Interaktivní programový systém 
pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí 
v komplikovaných podmínkách (dále IPSHUL), vyvinutý na Institutu geologického 
inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. Členem řešitelského týmu 
grantového projektu GAČR č. 105/03/1417 - Interaktivní programový systém pro aplikaci 
moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných 
podmínkách, na jehož základě byl zmíněný systém vyvíjen, byl i autor této disertační 
práce. 

Systém IPSHUL umožňuje provádět modelování slojí uhelného ložiska a jeho následné 
hodnocení (výpočty zásob) z dat uložených v ložiskové databázi včetně zpracování 
textových a grafických výstupů moderními matematickými, statistickými, geostatistickými 
a grafickými metodami. Hlavním úkolem tohoto systému je provádění co nejpřesnějšího 
zhodnocení ložiskových údajů pro budoucí využití uhlí, a to i u ložisek s komplikovanými 
geologickými poměry a variabilními technicko-ekonomickými podmínkami (Staněk et al., 
2006). 

Řada principů a postupů uplatněných v rámci tohoto systému je obecně použitelných 
i při hodnocení vlivů poddolování. Příkladem toho je využití vybraných programových částí 
systému IPSHUL při zpracování získaných prostorových dat a tvorbě gridů, resp. modelů 
výškových změn povrchu studované oblasti. 

V rámci systému IPSHUL se v hojené míře využívá programová funkcionalita programu 
Surfer firmy Golden Software. Jedná se o programový produkt určený zejména 
pro modelování terénu, vizualizací krajiny, analýzu povrchu, obrysové a 3D povrchové 
mapování, dále pro účely disertační práce velmi důležité gridování, objemové výpočty 
a další operace s prostorovými daty (Surfer 8 User‘s Guide, 2002). 

6.2.2 Statistický rozbor a ověření statistické distribuce vstupních dat 

Dle výše popsaného postupu zpracování dat je nejprve nutné provést statistický rozbor, 
včetně ověření statistické distribuce dat. Statistický rozbor se provádí pomocí statistických 
nástrojů integrovaných v programu Surfer, jednotlivě pro každou sadu vstupních hodnot. 
Ověření normality rozdělení vstupních hodnot se zde testuje pomocí 
Kolmogorov-Smirnovova testu dobré shody. V případě zjištění jiné než normální 
distribuce je nutné provést jejich normalizaci.  

K převedení vstupních hodnot do požadovaného normálního rozdělení je využívána 
tzv. kvantilová (grafická) transformace. Při transformačním procesu dochází k převedení 
vstupního souboru pomocí kumulovaných četností (empirické distribuční funkce) 
a distribuční funkce normovaného normálního rozdělení (dále NNR) na soubor dat s NNR.  
Normovaná náhodná proměnná má střední hodnotu µ  rovnou 0 a směrodatnou odchylku 
σ o velikosti 1, počátek v záporném nekonečnu a konec v nekonečnu kladném (Vizi, 2002). 
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Celý proces transformace je schematicky znázorněn na obr. 24. Detailnější popis 
použitého přístupu uvádí Staněk & Kajzar (2005). 

 

Obr. 24: Postup transformace hodnot do normální distribuce (Deutsch, 2002). 

6.2.3 Geostatistická strukturální analýza, výběr interpolační metody 
a interpolace gridů 

Jak již bylo řečeno, základní podmínkou správné aplikace většiny statistických 
a geostatistických interpolačních metod je provedení geostatistické strukturální analýzy 
vstupních dat. K vytvoření experimentálních semivariogramů a výběru odpovídajících 
teoretických semivariogramů se v tomto kroku využívá funkcionality programu Surfer. 
Analýzou semivariogramů je možné určit potřebné parametry popisující kontinuitu, 
homogenitu, stacionaritu a anizotropii pole.   

Po strukturální analýze následuje procedura výběru nejvhodnější interpolační metody. 
Výběr interpolační metody a rovněž samotná interpolace gridů je realizována pomocí 
programového modulu Bumerang systému IPSHUL. Ten využívá pro interpolaci gridů, 
programové objekty Grid programu Surfer. 

V programovém objektu Grid je implementována řada interpolačních metod, např. již 
zmíněné metody inverzních vzdáleností, minimální křivosti, základního a univerzálního 
krigování. Dále pak např. modifikovaná Shepardova metoda, metoda nejbližšího souseda, 
radiálních funkcí a mnohé další. 
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Testování se provádí pro konečnou množinu těchto interpolačních metod pomocí výše 
popsané verifikační metody Cross Validation. Navíc každá z těchto metod může mít 
variantně nastaveny parametry výpočtu, vycházející zejména z poznatků předem 
provedené strukturální analýzy (Kajzar & Staněk, 2009). Na základě výsledků testování se 
uživatelem vybranou metodou automaticky vypočte výsledný grid poklesu oblasti za 
hodnocené období. Na závěr je v případě výpočtu gridu z hodnot transformovaných 
do NNR nutné programově provést zpětnou transformaci vypočtených hodnot gridu 
do původního rozdělení. 

6.3 Podpora výsledků gridování v GIS 

Možnost prezentace výsledků zpracování je obvykle úzce spjata s prostředím programu, 
ve kterém vznikaly, v tomto případě s programem Surfer. Vypovídající schopnost 
výsledných gridů je bez začlenění do kontextu jiných tematických vrstev omezená. 
Vhodným řešením je proto převod vytvořených gridů do datových formátů používaných 
zejména v geografických informačních systémech (GIS). GIS je v pojetí této disertační 
práce chápán jako počítačový systém orientovaný na práci s prostorovými daty 
(Rapant, 2005). 

Prostředí GIS umožňuje zpřístupnit výsledky zpracování širšímu spektru uživatelů. 
Důležitou úlohu zde hraje prezentační funkce GIS, spočívající v možnostech interaktivního 
prohlížení prostorových dat využitím 2D nebo 3D zobrazovacích nástrojů a taktéž 
umožňující sofistikovaným způsobem vytvářet návrhy mapových kompozic, respektujících 
náročné požadavky na klasickou mapovou dokumentaci.  

Pro praktickou realizaci byl zvolen programový balík ArcGIS 9.1 od firmy ESRI. Tento 
programový produkt se vyznačuje plnou funkcionalitou potřebnou pro správu, editaci, 
analýzu a vizualizaci prostorových dat. Základní okruh dostupných funkcí je možné dále 
rozšiřovat výběrem ze široké nabídky specializovaných nadstaveb (3D Analyst, Spatial 
Analyst, Geostatistical Analyst aj.) nebo vytvořením vlastních programových modulů. 

Řešit převod výsledků modelování nebylo pomocí zabudovaných převodních algoritmů 
v původně používané verzi 8 programu Surfer, vzhledem ke specifické struktuře 
převáděných dat, zcela optimální a docházelo při tom ke značným komplikacím. Z těchto 
důvodů byly využitím programovacího jazyka Visual Basic a dostupných programových 
komponent navrženy vlastní konverzní algoritmy. Přístup k vytvořeným konverzním 
funkcím byl řešen pomocí samostatné programové aplikace. Druhou možností byla 
implementace navržených převodních algoritmů přímo do prostředí ArcGIS. Více se 
tomuto tématu věnují autorovy příspěvky (Kajzar, 2004; Jelínek & Kajzar et al., 2005). 

V roce 2009 byla vydána nová verze programu Surfer, s označením 9. Od této verze dále 
je již převod výsledných gridů do vhodných datových formátů (ArcInfo Grid, ASCII) 
korektně vyřešen a je jej možné bez známých problémů využívat. 
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7 Hodnocení vývoje povrchových změn na základě dat 
z GPS měření  

Hlavním zdrojem informací, díky kterým je možné získat představu o reálně probíhajících 
pohybech a deformacích poklesové kotliny, bylo pravidelné GPS sledování polohy bodů 
pozorovací stanice využitím tzv. rychlé statické metody (viz kapitola 5.2.2). Oproti dalším 
využitým metodám se odlišuje zejména širokým časovým rozsahem sledování. Je jím 
pokryto období dobývání všech sledovaných porubů i časový prostor mezi dobýváním, 
resp. období po jeho ukončení (viz obr. 25). 

 

Obr. 25: Časová osa – časové vymezení GPS měření v kontextu s dobýváním porubů. 

Představu o probíhajících povrchových změnách je možné získat provedením 
časoprostorového hodnocení změn pozice jednotlivých bodů sledované pozorovací 
stanice GPS. Jak bylo popsáno v kapitole 3.2, při studiu vlivů poddolování na povrch 
rozlišujeme v zásadě dva základní typy pohybů – pohyb svislý a pohyb vodorovný. 
Na základě jejich určení je následně možné provádět komplexní vyhodnocení 
probíhajících procesů. 

7.1 Časový vývoj poklesu bodů 

Časový vývoj poklesu bodů vypočtený na základě zaznamenané změny nadmořské výšky 
je důležitou charakteristikou pro popis vytvářející se poklesové kotliny, neboť vystihuje jak 
velikost změny vertikální pozice mezi jednotlivými měřeními, tak rychlost, s jakou k těmto 
změnám docházelo. Časový vývoj poklesu bodu pozorovací stanice, označovaný též jako 
poklesová křivka pozorovaného bodu, charakterizuje grafické znázornění funkce f poklesu 
s v závislosti na čase t (Neset, 1984), viz vztah (9): 

)(tfs =  (9) 

Pro každý z bodů pozorovací stanice GPS byla sestrojena sada grafů, prezentující jejich 
výškovou změnu v čase. Vzhledem k povaze výzkumu má smysl uvažovat jako základní 
časovou jednotku jeden týden. První typ grafu (viz obr. 26) vyjadřuje průběžnou změnu 
nadmořské výšky zaznamenanou při jednotlivých měřeních GPS. Z analýzy grafů je patrné, 
že změna nadmořské výšky je pozvolná, nikoliv však pravidelná. Rychlost změny velkou 
měrou závisí na postupu dobývání sledovaných porubů. Je zde možné vysledovat střídání 
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období rychlejších a pomalejších výškových změn. V pravé části grafu je patrné rozvolnění 
periodicity jejich opakování. 

 

Obr. 26: Časový vývoj změny nadmořské výšky vzorového bodu c10 se zobrazením doby dobývání 
jednotlivých porubů 

Při studiu vývoje poklesů je však mnohem vhodnější pracovat s konkrétní mírou 
výškových změn za vybrané období. Jedná se vždy o změny relativní, vztažené 
ke konkrétní referenční časové rovině. Na vzorovém příkladě (viz obr. 27) je zachycen 
vývoj poklesů na několika vybraných bodech. Časově je zde zachyceno období pokrývající 
dobývání jižního porubu č. 293 102 a následné několikaměsíční období bez dobývání. 
Velikost poklesu je určována průběžnou změnou nadmořské výšky bodu vůči hodnotě 
zjištěné při měření ve 20. týdnu GPS měření.  

   

   
 

Obr. 27: Časový vývoj poklesů na vzorových bodech GPS během vybraného časového období. 
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Prezentované body jsou součástí delšího liniového profilu. Nacházejí se na přímém úseku 
silnice situované nad středem uvažované poklesové kotliny. Body jsou na tomto úseku 
rozmístěny v přibližně stometrových rozestupech. Zhodnocením grafů je možné dojít 
k následujícím závěrům: 

• Rozdílný vývoj poklesů na jednotlivých grafech potvrzuje, že míra poklesů nezávisí 
pouze na postupu dobývání, ale souvisí také s prostorovým umístěním jednotlivých 
bodů vůči dobývané ploše. 

• V grafu je možno bez problému rozlišit všechny etapy vývoje poklesové křivky 
od pozvolného klesání, přes dramatické výškové změny, až po následnou fázi 
stabilizace křivky s počátkem doznívání poklesu. 

• U grafů bodů c12, c14, c16, ležících v přímém půdorysném nadloží dobývaného 
porubu je patrný okamžitý efekt dramatického poklesu bodů vzhledem k přiblížení 
porubní fronty a jejímu tzv. přejetí v přímém podloží bodu. Doba, kdy došlo 
k přímému podrubání bodu je v grafu vyjádřena trojúhelníkovým symbolem. 

• Z grafů je rovněž patrný rychlý nástup fáze doznívání poklesu po ukončení dobývání. 
Započetí této fáze opět závisí na vzdálenosti od porubní fronty. 

Provedená analýza všech sledovaných bodů pozorovací stanice GPS vede k následujícím 
poznatkům: 

• Míra poklesů obecně závisí na pozici sledovaného bodu vůči dobývaným porubům, 
mocnosti a velikosti, příp. hloubce uložení dobývaného bloku a celkové 
geomechanické situaci. 

• Poklesové křivky nejsou výrazně rozkolísané, spíše je lze označit za vyhlazené. Jejich 
vývoj často respektuje určitý poklesový trend. Během sledovaného období zde nebyly 
zaznamenány zřetelné nepravidelnosti způsobené např. chybou měření nebo 
působením sekundárních vlivů. 

• Dobývání prvního severního porubu se projevovalo lineárním pravidelným poklesem 
povrchu zejména v bezprostřední blízkosti tohoto porubu. Vývoj poklesu přisuzovaný 
tomuto dobývání nevykazuje výrazné skokové změny. Ačkoliv nebyla měřením 
zachycena první část (první 2 měsíce) dobývání tohoto porubu, je na základě 
pravidelného vývoje možné metodou lineární extrapolace dopočítat pravděpodobné 
poklesy, k nimž došlo před začátkem sledování. Maximální zjištěná míra poklesů 
v důsledku tohoto dobývání nepřesahuje hodnotu 25 cm, což je plně v souladu 
s predikovanými hodnotami (viz obr. 11). 

• V případě dobývání prvního jižního porubu je možné vysledovat rychlé změny 
nadmořských výšek bodů v krátkém časovém horizontu, a to zejména u bodů 
v bezprostřední blízkosti vyrubané plochy (průmětu vyrubané plochy). To je dáno 
zejména větší mocností dobývané sloje a rovněž větší dobývanou plochou (viz tabulka 
1). Velikost poklesu dosahuje v závislosti na pozici sledovaného bodu vůči porubu 
hodnoty až 1 m. Míra poklesu může být zejména v první fázi vývoje poklesové křivky 
poznamenána vlivy dobývání severního porubu. Vzhledem ke zjištěné dynamice 
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poklesů způsobených exploatací jižního porubu však považujeme toto možné 
ovlivnění za zanedbatelné. 

• Výše popsané poznatky lze analogicky vztáhnout i na druhý severní, resp. druhý jižní 
porub, přičemž jižní porub vykazoval opět dominantnější ovlivnění výškové pozice 
bodů než porub severní. Jelikož se však dobývání těchto porubů částečně časově 
překrývalo, je velmi obtížné rozlišit vlivy toho kterého dobývání. 

7.2 Interpolace hodnot GPS v čase 

Délka intervalu mezi jednotlivými měřickými kampaněmi nebyla vždy pravidelná. Časová 
nepravidelnost v získávání prostorových dat neumožňuje provádět systematické 
hodnocení časoprostorového vývoje pozice studovaných objektů. 

Z důvodu volby základní časové jednotky jeden týden bylo potřeba určit prostorovou 
pozici jednotlivých bodů GPS i v čase, ve kterém reálně nedošlo k měření. Vzhledem 
k ověřenému vyhlazenému vývoji poklesových křivek většiny bodů (viz kapitola 7.1) a díky 
relativně krátkému časovému intervalu mezi jednotlivými měřeními, byla pro určení 
prostorové pozice bodu mimo dobu měření shledána jako vyhovující metoda lineární 
interpolace.  

K vypočteným interpolovaným hodnotám je vždy připojována informace definující tzv. 
reálný interval, tj. interval hodnot, vycházející z předchozího, resp. následného 
realizovaného GPS měření. Tento interval poté slouží při dalších výpočtech k určení 
možné tolerance výsledků (např. poklesů za vybrané časové období). Popsaný výpočetní 
postup je demonstrován na následujícím příkladu (viz tabulka 3). 

Tabulka 3: Časová interpolace nadmořské výšky vzorového bodu. 

Kalendářní týden 2007-34 2007-35 2007-36 2007-37 2007-38 2007-39 2007-40 

Týden GPS měření 39 40 41 42 43 44 45 

Měsíc GPS měření   2007/08    2007/09 

Měření GPS (m) 276.228      276.197 

Interpolované hodnoty (m)  276.222 276.217 276.212 276.207 276.202  

Reálný interval – od (m)  276.228 276.228 276.228 276.228 276.228  

Reálný interval – do (m)  276.197 276.197 276.197 276.197 276.197  

Častokrát bylo potřeba provádět hodnocení v delších časových jednotkách, většinou 
kalendářních měsících. Určení prostorové pozice uvažovaného bodu v konkrétním měsíci 
(míní se tím na konci tohoto měsíce) odpovídá jeho prostorové pozici v prvním celém 
kalendářním týdnu následujícího měsíce. Jedná se o nejpravděpodobnější prostorové 
určení bodu na konci daného měsíce. Výhodou využití časové jednotky jeden měsíc je 
jasná představa o prostorových změnách za obecně používanou jednotku času. Částečnou 
nevýhodou tohoto řešení však může být nejednotná délka měsíce vzhledem k základní 
používané jednotce jeden týden. 
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Mimo časové interpolace byla v rámci zpracování dat prováděna i extrapolace hodnot, 
zvláště poklesů. V případě extrapolace se jedná o určení hodnot před samotným 
začátkem, resp. po posledním realizovaném měření. Zatímco první případ byl využit 
sporadicky, druhý případ - označovaný jako predikce vývoje do budoucna - je zpracován 
v samostatné části disertační práce (viz kapitola 9.2). 

7.3 Časový vývoj poklesů bodů v závislosti na postupu porubní 
fronty 

Dynamika vývoje poklesů není, jak bylo zjištěno, konstantní a u všech bodů stejná, ale 
mění se v závislosti na poloze daného bodu vůči vydobyté části ložiska, resp. vůči postupu 
tzv. porubní fronty. Termínem porubní fronta je označována postupující hranice mezi 
vydobytou a nevydobytou částí porubu. Svou úlohu přitom rovněž hraje rychlost projevů 
dobývání na povrch. Na základě dat z GPS měření a informací o měsíčních postupech 
porubní fronty při dobývání jednotlivých porubů byla provedena analýza řešící vztah mezi 
postupem dobývání a dynamikou poklesů. 

Úpravou programového skriptu od Bourke (1988), umožňujícího určit vzdálenost bodu 
GPS od definované linie, byla pro každý bod GPS automatizovaně určena vždy nejkratší 
vzdálenost k linii postupující porubní fronty. Na obr. 28 je na ukázkovém bodě c10, 
nacházejícím se v oblasti mezi severními a jižními poruby, prezentován vývoj měsíčních 
poklesů spolu s křivkami určujícími aktuální vzdálenost tohoto bodu od porubní fronty 
právě realizovaného dobývání. 
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Obr. 28: Dynamika poklesu bodu v kontextu se vzdáleností porubní fronty. 
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Z porovnání vývoje poklesových křivek vůči relativně pravidelnému postupu porubní 
fronty je patrné, že k nejvyšší poklesové aktivitě dochází obvykle v období bezprostředně 
následujícím po přiblížení a následném přejetí porubní fronty. Tím je míněna doba, kdy se 
porubní fronta nachází půdorysně pod sledovaným bodem, resp. doba, kdy je bodu 
nejblíže. Je zde rovněž pozorovatelná již dříve potvrzená závislost, že čím blíže porubní 
frontě se bod nachází, tím větší je dynamika následných poklesů. 

K ovlivnění povrchu nedochází okamžitě, ale je potřeba určitá doba než k projevu vlivů 
dobývání dojde. Určit časové zpoždění může napomoci následující typ grafu, ve kterém 
jsou prezentovány měsíční přírůstky poklesů na bodě c10 (viz obr. 29). Mimo jiné je 
z tohoto grafu opět patrné, že dynamika vývoje při dobývání jižních porubů je mnohem 
vyšší než v případě porubů severních. 
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Obr. 29: Měsíční velikost poklesů v kontextu se vzdáleností od porubní fronty. 

7.3.1 Intenzita poklesů po přejetí porubní fronty 

Následující analýza se zabývala intenzitou poklesů následujících po tzv. přejetí porubní 
fronty. Z hlediska intenzity poklesů a časové izolace byl nejvíce vyhovujícím porubem 
pro tuto analýzu jižní porub č. 293 102. 

Pro každý bod GPS byla určena hodnota poklesu v  šesti měsících následujících po období, 
ve kterém byla u jižního porubu zaznamenána nejkratší vzdálenost mezi bodem a porubní 
frontou. Následně byly tyto hodnoty poklesů vyneseny po jednotlivých měsících 
v závislosti na zjištěné vzdálenosti bodů od porubní fronty do grafu (viz obr. 30). 
Naměřené hodnoty byly aproximovány logaritmickou funkcí. Kvalitu zvoleného regresního 
modelu vystihuje index determinace R2. 
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Obr. 30: Hodnoty poklesů v prvních dvou měsících po „přejetí porubní fronty“ spolu s vyjádřením spojnice 
trendu. 

V případě porubu č. 293 102 lze na základě výsledků této analýzy (viz obr. 31) 
konstatovat, že největší poklesy bylo možné očekávat přibližně 2 měsíce po přejetí 
porubní fronty. Intenzita poklesů se od druhého měsíce postupně snižovala a od šestého 
měsíce již můžeme hovořit o přechodu do fáze stabilizace poklesů. 

Z grafu na obr. 31 je rovněž patrné, že míra ovlivnění s narůstající vzdáleností 
odpovídajícím způsobem klesá. Prokazatelný dosah vlivů dobývání na povrch vyplývající 
z tohoto hodnocení je minimálně 300-400 metrů od půdorysného průmětu vydobytého 
porubu.  
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Obr. 31: Spojnice trendu hodnot poklesů v prvních šesti měsících po přejetí porubní fronty. 
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7.4 Vliv formy stabilizace na vývoj poklesu bodu 

Na změnu prostorové pozice bodů pozorovací stanice může mít rovněž vliv způsob jejich 
stabilizace. Pro ověření případného rozdílného chování bodů vzhledem k jejich stabilizaci 
byly použity tři dvojice bodů. Každý pár je tvořen jedním bodem umístěným na konstrukci 
vodovodního potrubí a jedním bodem stabilizovaným pomocí ocelové tyče (popis 
jednotlivých typů stabilizace viz kapitola 5.2.3). Vzájemná vzdálenost párových bodů je 
několik metrů. Vývoj poklesů na těchto bodech vyjadřuje graf na obr. 32. 

 

Obr. 32: Srovnání typu stabilizace bodů GPS.  

Prezentovaný vývoj poklesových křivek srovnávaných bodů je velmi podobný. Vzájemné 
odchylky u srovnávaných dvojic bodů dosahují maximálně 4 cm rozdílu. Jednou z možných 
příčin tohoto rozdílu může být pohyb (náklon) betonových základů konstrukce 
vodovodního potrubí. V porovnání s celkovými zjištěnými poklesy jsou hodnoty 
vypočtených rozdílů zanedbatelné. Při následujícím hodnocení proto není potřeba 
jednotlivé formy stabilizace odlišovat. 

7.5 Hodnocení liniových profilů 

Velká část stabilizovaných bodů je součástí liniových profilů (viz obr. 33). S jejich pomocí 
je možné hodnotit vývoj poklesů v různých směrech a zároveň v kontextu k bodům 
okolním. Pro názornost je uvedeny grafy popisující vývoj poklesů profilu P (viz obr. 34) a 
profilu C (viz obr. 35) vytvořené na základě dat skutečně naměřených během jednotlivých 
měřických kampaní. Na následujících dvou grafech (viz obr. 36 a 37) je vývoj poklesů 
liniových profilů P a C vykreslen v měsíčních časových intervalech. Díky pravidelnému 
časovému kroku je u druhé dvojice profilů možné jednoduše odlišit období těžby a mimo 
ni, projevující se různou dynamikou poklesů. 
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Obr. 33: Forma stabilizace bodů pozorovací stanice GPS a průběh vybraných liniových profilů. 

Profil P je tvořen body umístěnými na konstrukcích vodovodního potrubí. Jak je patrné 
z obr. 33, prochází od východu na západ celou oblastí, přibližně v úrovni severních 
porubů. Z vyhodnocení je zřejmé, že minimální pokles za celé studované období vykazuje 
nejvýchodnější část profilu, zatímco na bodech na západní straně profilu, situovaných 
mnohem dál od dobývaného porubu, došlo k pohybům i několikanásobně větším. Jednou 
z možných příčin může být pozdější začátek GPS měření oproti začátku dobývání a tím 
nezachycení prvotních poklesů. Z chování vývoje poklesů na jednotlivých bodech 
uvažovaného profilu je zřejmé, že poklesy v této části zkoumané oblasti jsou vyhlazené, 
bez zjevných dramatických změn, s celkovým maximem poklesů okolo 90 cm zjištěným 
nad středem severních porubů. 

Profil C je tvořen body stabilizovanými na silnici II. třídy č. 475. Profil prochází oblastí 
od východu směrem k jihozápadu (viz obr. 33). Vývoj poklesu je zde komplikován 
průběhem profilu jak nad severními, tak nad jižními poruby a rovněž křížením 
tektonických linií. Minimální hodnoty poklesu vykazuje opět nejvýchodnější část profilu. 
Poté následuje nerovnoměrné narůstání zaznamenaných poklesů až do bodu c12, 
nacházejícím se nad středem severní hrany jižních porubů a vykazujícím maximální 
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celkový zaznamenaný pokles okolo 160 cm. Od bodu c12 se pokles skokově snižuje. Rozdíl 
poklesu mezi body c14 a c18, vzdálených od sebe přibližně 200 m, dosahuje hodnoty cca 
1 m, což na tak krátké vzdálenosti nutně vedlo ke značným deformacím povrchu. 
Ve vozovce se opakovaně tvořily výrazné trhliny a došlo rovněž k deformaci silničních 
svodidel. Od bodu c18  dále je možné pozorovat jednotnou míru poklesu na všech 
zbývajících bodech profilu, což opět neodpovídá uvažovaným předpokladům. Zřetelné 
rozhraní mezi oblastí prudkých změn a jednotného vývoje je zde nejspíše určováno 
průběhem tektonické poruchy „A“. 

Ze srovnání vývoje poklesů u obou profilů je zřejmé, že zatímco pokles na profilu P, 
situovaném paralelně s poruchou „X“ vykazuje v souladu s teorií tvorby poklesové kotliny 
téměř pravidelný a vyhlazený vývoj v celé své délce, tak v případě profilu C, procházejícího 
nad všemi poruby a křížícího tektonické poruchy „X“ a „A“, je vývoj poklesů zcela odlišný, 
nepravidelný a značně komplikovaný. 
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Obr. 34: Vývoj poklesů na profilu P – GPS měření. 

 

Obr. 35: Vývoj poklesů na profilu C – GPS měření. 
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Obr. 36: Vývoj poklesů na profilu P – měsíční vývoj poklesů, interpolace hodnot z GPS měření. 

 

Obr. 37: Vývoj poklesů na profilu C – měsíční vývoj poklesů, interpolace hodnot z GPS měření. 
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7.6 Modelování časoprostorového vývoje oblasti 

Charakter dat z GPS měření umožňuje provádět plošné zpracování vývoje změn povrchu 
v důsledku poddolování. Využitím postupů, detailně popsaných v kapitole 6, byly 
vytvořeny časové série gridů poklesů, které zachycující míru poklesů během vhodně 
určených časových intervalů. Postupnou kumulací těchto gridů bylo následně možné určit 
vývoj poklesové kotliny během celého studovaného období. Ukázka aplikace popsaných 
metod modelování je demonstrována v následujícím textu. 

7.6.1 Postup tvorby gridu poklesu za vybranou časovou jednotku 

V následující ukázce je popsána tvorba gridu vyjadřujícího míru poklesu během prvního 
pololetí roku 2008. Zpracování proběhlo v popsaných krocích (viz kapitola 6.2). Nejprve 
bylo nutné provést statistický rozbor vstupních údajů a ověřit typ jejich statistické 
distribuce. 

Výsledky výpočtu základního statistického zpracování vstupních hodnot poklesů 
zaznamenaných na bodech GPS v 1. pololetí roku 2008 jsou uvedeny v tabulce 4. Hodnoty 
nevyhovující testu normality Kolmogorovova-Smirnovova testu jsou barevně zvýrazněny. 

Tabulka 4: Výsledky výpočtu základního statistického zpracování poklesů zaznamenaných na bodech GPS 
v 1. pololetí roku 2008. 

Charakteristika 2008/I 

Počet hodnot 84 

Součet 6.582 

Minimum 0.001 

Maximum 0.508 

Rozsah 0.507 

Aritmetický průměr 0.078 

Medián 0.034 

1. kvartil 0.012 

3. kvartil 0.098 

Standardní chyba 0.012 

95% interval spolehlivosti střední hodnoty 0.024 

99% interval spolehlivosti střední hodnoty 0.031 

Rozptyl 0.012 

Průměrná odchylka (chyba) 0.072 

Směrodatná odchylka 0.109 

Variační koeficient 1.395 

Koeficient šikmosti 2.443 

Koeficient špičatosti 6.072 

Kritérium Kolmogorovova-Smirnovova testu 0.240 

Kritická hodnota Kolmogorovova-Smirnovova testu na 5% hladině významnosti 0.146 

Kritická hodnota Kolmogorovova-Smirnovova testu na 1% hladině významnosti 0.175 

Jelikož vstupní data nevyhovují normálnímu rozdělení a jsou značně zešikmená, bylo 
nutné provést jejich transformaci do NNR. Distribuční funkce a histogramy četnosti 
původních a transformovaných hodnot poklesů jsou zobrazeny na obr. 38.  
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Obr. 38: Distribuční funkce a histogramy četnosti původních hodnot poklesů a hodnot poklesů 
transformovaných do NNR. 

  
Lin(0.0000312) Lin(0.00233) 
0.0118Sfe(550) 0.95Sfe(550) 
0.0118Gau(240) 0.05Nug(0) + 0.9Gau(250) 

Obr. 39: Experimentální semivariogramy poklesu povrchu s navrženými teoretickými modely 
semivariogramu - zleva: původní hodnoty poklesů, hodnoty poklesů převedené do NNR (1. pololetí 2008).  
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Následovalo provedení strukturální analýzy dat s tvorbou všesměrových semivariogramů 
z původních hodnot i hodnot transformovaných a stanovení možných teoretických 
semivariogramů (viz obr. 39). V dalším kroku byla určením směrových semivariogramů 
zjišťována případná geometrická anizotropie (viz obr. 40) a opětovně stanoven vhodný 
teoretický model semivariogramu. 

    
0.05Nug(0) + 0.9Gau(375) 

Anizotropie: 1.5(15°) 

Obr. 40: Směrové semivariogramy – NNR, čtyři směry, počáteční směr 15°, tolerance 45°.  

Navržené teoretické modely semivariogramů a hodnoty případné anizotropie vstupovaly 
do dalšího zpracování, při kterém byly v programovém modulu Bumerang (IPSHUL) 
metodou Cross Validation testovány různé interpolační metody (viz tabulka 5). Testování 
proběhlo pro původní i transformovaná data s nebo bez zahrnutí uvažované anizotropie. 
Testovány byly jak základní interpolační metody (základní krigování s automaticky 
generovaným lineárním modelem, metoda inverzních vzdáleností, metoda minimální 
křivosti), tak základní krigování s navrženými modely. Celkově bylo v tomto konkrétním 
případě testováno 24 různých interpolačních metod. Výsledky testování některých 
z testovaných interpolačních metod jsou prezentovány v tabulce 5. 

Tabulka 5: Výsledky testování interpolačních metod pomocí metody Cross Validation. 

Pořadí 
metody 

Metoda 

Střední 
kvadratická 

chyba 
odhadu 

Střední 
chyba 

odhadu 

Rozptyl 
chyb 

odhadu 

Koeficient 
asymetrie 

chyb 
odhadu 

Směrodatná 
odchylka 

chyb 
odhadu 

1 
Krigování (NNR) 
Model: 0.05Nug(0) + 0.9Gau(375) 
Anizotropie: 1.5(15°) 

0.00047 0.00133 0.00047 3.38178 0.02164 

2 
Krigování (NNR) 
Model: 0.95Sfe(550) 

0.00048 -0.00059 0.00048 -0.41616 0.02186 

3 
Krigování (NNR) 
Model: Lin(0.00233) 

0.00050 -0.00021 0.00050 -0.02384 0.02229 

…       

7 
Krigování 
Model: Lin(0.0000312) 

0.00065 -0.00060 0.00065 -2.08501 0.02546 

…       

10 
Inverzních vzdáleností – ID3 
Anizotropie: 1.8(15°) 

0.00143 -0.00142 0.00143 -2.96162 0.03775 

…       

24 Minimální křivosti (NNR) 0.01283 -0.01928 0.01246 -0.52961 0.11162 
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Krigování (NNR) 

Model: 0.05Nug(0) + 0.9Gau(375) 
Anizotropie: 1.5(15°) 

Krigování (NNR) 
Model: 0.95Sfe(550) 

  
Krigování (NNR) 

Model: Lin(0.00233) 
Krigování 

Model: Lin(0.0000312) 

  
Inverzních vzdáleností – ID3 

Anizotropie: 1.8(15°) 
Minimální křivosti (NNR) 

Obr. 41: Gridy při použití různých interpolačních metod a vstupních parametrů (barevná škála viz obr. 42). 
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Z analýzy výsledků vyplývá, že jako vhodnější byly většinou vyhodnoceny interpolační 
metody pracující s daty transformovanými do NNR. V seznamu nejlépe hodnocených 
metod se vždy vyskytovalo základní krigování s lineárním modelem. 

Dále následovalo generování gridu vybranou metodou a případná zpětná transformace 
vypočtených hodnot gridu do původního rozdělení. Gridy vytvořené použitím různých 
interpolačních metod (prezentované v tabulce 5), vyjadřující míru poklesů ve studované 
oblasti za 1. pololetí 2008, jsou prezentovány na obr. 41. Hustota gridů je 10 x 10 m. Gridy 
jsou vykresleny v jednotné barevné škále. 

Při použití NNR transformace se ostřeji vymezují kontury poklesů. Jelikož je v tomto 
případě distribuce údajů plynulá, je pravděpodobné, že výsledek více odpovídá reálné 
situaci, než při použití vstupních dat vykazujících zešikmenou distribuci. U nejlépe 
hodnocených modelů je patrná jejich vzájemná podobnost. Z prezentovaných gridů je 
zřejmé, že výběr vhodné interpolační metody je velmi důležitým faktorem korektního 
hodnocení. 

7.6.2 Časoprostorový vývoj poklesů 

Popsaným způsobem je možné vytvářet gridy charakterizující poklesy povrchu postupně 
pro jednotlivé časové úseky. Na obr. 42 jsou zobrazeny čtyři gridy, které vystihují míru 
poklesů povrchu v pololetních intervalech v letech 2007 a 2008. Na obrázku jsou doplněny 
informace o ploše porubů vytěžené během zpracovávaného období (šrafovaná plocha), 
o celkové doposud vydobyté ploše porubů a je zde také zobrazeno rozložení vstupních 
bodů. Právě na hustotě a množství vstupních údajů značně závisí věrohodnost 
provedených výpočtů a hodnocení výsledných gridů je nutné provádět v kontextu s jejich 
prostorovým rozložením. 

Do tvorby gridu pro první období vstupoval nejmenší počet vstupních bodů. To mohlo mít 
samozřejmě vliv na jeho kvalitu. Je zřejmé, že ve velké části plochy musela být výsledná 
hodnota poklesů extrapolována. V druhém období narostlo jak množství vstupních bodů, 
tak míra poklesů, související s dobýváním střední části jižního porubu. Třetí období se 
vyznačuje maximálními poklesy okolo 50 cm a jasně určenou severní hranicí poklesové 
kotliny vzniklé během tohoto období. 

Před začátkem posledního hodnoceného pololetí došlo k rozšíření bodového pole. 
Vstupní hodnoty zde již pokrývají i jižní část studované oblasti. Díky tomuto rozšíření se 
podařilo zachytit působení dalších vlivů dobývání, nacházejícího se jižním směrem mimo 
studovanou oblast. V oblasti sledovaných porubů začala v této době fáze stabilizace 
povrchu doprovázená minimálními poklesy. 
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Obr. 42: Gridy dílčích poklesů za období - od shora vlevo: 01/2007-06/2007; 07/2007-12/2007; 01/2008-
06/2008; 07/2008-12/2008. 

Postupnou kumulací těchto gridů je možné vysledovat průběžný vývoj poklesů během 
celého zpracovávaného období (viz obr. 43).  
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Obr. 43: Časoprostorový vývoj poklesové kotliny od 01/2007 k - odshora vlevo:  06/2007; 12/2007; 06/2008; 
12/2008. 

Pokud během hodnoceného období dojde ke změně množství vstupních bodů, je 
vhodnější rozdělit celé období na kratší úseky, ty vyhodnotit zvlášť a následně provést 
jejich kumulaci. Díky doplnění vstupních údajů dojde vždy ke zpřesnění výsledného 
modelu, tak jak je to patrné na obr. 44. Na tomto obrázku je prezentována míra poklesů, 
resp. poklesová kotlina vytvořená v rozmezí let 2007-2008. Vlevo je grid generovaný z dat 
zajištěných na začátku a na konci zpracovávaného období (přímý výpočet). Vpravo grid 
vytvořený součtem čtyř výše uvedených gridů (kumulativní varianta výpočtu). Během 
zpracovávaného období došlo k rozšíření bodového pole pozorovací stanice GPS. Velikost 
symbolu vstupních bodů zde určuje četnost jejich zastoupení při tvorbě jednotlivých 
dílčích gridů. V případě kumulativní varianty výpočtu se podařilo, na rozdíl od přímého 
výpočtu, částečně zachytit poklesy způsobené dobýváním mimo studovanou oblast 
a rovněž detailněji určit kontury výsledné poklesové kotliny. 
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Obr. 44: Celkové poklesy za období 01/2007-12/2008 - vlevo model generovaný z dat GPS na začátku a na 
konci zpracovaného období; vpravo model vytvořený kumulací 4 dílčích modelů (barevná škála viz obr. 43). 

7.7 Ověření přesnosti GPS měření 

Výsledky nivelačních měření jsou ideálním podkladem pro ověření přesnosti dat z GPS 
měření, neboť, jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1, metoda geometrické nivelace je velmi 
přesnou měřickou metodou používanou k určování výškových změn na poddolovaném 
území. Jak je patrné z obr. 46, studovanou lokalitou prochází několik nivelačních pořadů 
celorevírní nivelační sítě OKR. Vzhledem k jejich rozmístění, však není na jejich základě 
možné provádět plošné hodnocení celé studované oblasti. Časové vymezení dostupných 
dat nivelačního měření vůči dobývání sledovaných porubů je graficky vyjádřeno 
na obr. 45. 

 

Obr. 45: Časová osa – časové vymezení nivelačních měření v kontextu s dobýváním porubů. 

7.7.1 Nivelační měření v zájmovém území 
Vývoj poklesů na jednom ze zobrazených nivelačních pořadů, ČSM3 - Horní Louka – 
Na Lipině, je prezentováno na obr. 47. Měření metodou geometrické nivelace ze středu, 
v kategorii technické nivelace byla na tomto pořadu prováděna s pravidelnou půlroční 
periodicitou v rozmezí let 1996-2007. Během hodnoceného období došlo v blízkosti 
tohoto nivelačního pořadu k dobývání celkem tří porubů (viz obr. 46).  Na zobrazeném 
grafu je možné vysledovat období vysoké dynamiky poklesů, způsobené dobýváním 
některého z dobývaných porubů, střídající se s časovými úseky vykazujícími nízkou 
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poklesovou aktivitu v období bez aktivního dobývání. Půlroční interval mezi jednotlivými 
měřickými kampaněmi bohužel nedovoluje přesnější určení časového vývoje poklesů 
na v kontextu k postupu porubní fronty.  

 

Obr. 46: Nivelační pořady celorevírní nivelační sítě OKR procházející zájmovým územím. 
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Zdroj:  OKD, IMGE a.s 

Obr. 47: Poklesy na nivelačním pořadu Horní Louka – Na Lipině v letech 1996-2007. 

7.7.2 Srovnání výsledků nivelačních a GPS měření 

Analýza poklesů na nivelačním pořadu ČSM3 je zde prezentována záměrně, neboť průběh 
zaměřovaného nivelačního pořadu odpovídá průběhu profilu P. Nivelační body však  
nejsou umístěny na nosných konstrukcích vodovodního potrubí, tak jako je tomu 
na profilu P při GPS měření, ale na jejich betonových patkách. Vzhledem ke krátké 
vzdálenosti a absolutnímu určování hodnot poklesů by tato skutečnost neměla mít 
výrazný vliv při hodnocení. 

 
Zdroj: OKD, IMGE  a.s. 

Obr. 48: Srovnání nivelačních a GPS měření. 

Dostupnost dat z nivelačních měření umožnila v první fázi řešení porovnat a ověřit 
přesnost GPS měření. Na obr. 48 jsou vyneseny poklesy zjištěné oběma měřickými 
metodami, s počátkem v 11/2006. V prvním kroku je zachycen stav k 05/2007 
a ve druhém stav k 10/2007. Zjištěná vzájemná míra podobnosti vývoje poklesů určená 
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vyhodnocením obou metod je velmi vysoká. Místně se zde vyskytují mírné vzájemné 
odchylky, k nimž mohlo dojít zejména z důvodu: 

• neidentické pozice vstupních bodů; 

• časové interpolace hodnot GPS (viz kapitola 7.2); 

• nepřesnosti GPS měření, příp. chyby nivelace; 

• změny polohy připojovacího bodu nivelace, referenčního bodu GPS aj. 

Vzhledem k rozsáhlému výčtu možných ovlivňujících faktorů a překvapivě dobré vzájemné 
podobnosti zjištěných hodnot poklesů je možné považovat používanou metodu GPS 
pro potřeby zjišťování výškových změn na poddolovaném území za plně vyhovující. 

7.8 Analýza horizontálních posunů 

Výhodou použití metod GNSS oproti geometrické nivelaci je zachycení prostorové pozice 
sledovaných bodů pozorovací stanice. To umožňuje vyhodnotit nejenom jejich pokles, ale 
také určit vektor pohybu během období mezi dvěma měřeními. 

Jelikož dobývací prostor Louky není prostorově oddělen od ostatních dobývacích prostorů 
v okolí, dá se předpokládat, že povrch v zájmovém území může být ovlivněn nejen 
sledovanou dobývací situací, ale zároveň působením vlivů dobývání v širším okolí 
studované oblasti. To je jedním z možných důvodů, proč při hodnocení poklesů 
vykazovaly některé z bodů pozorovací stanice pokles menší, resp. větší oproti 
předpokladům. Odpověď, zdali je tomu opravdu tak, může poskytnout analýza 
horizontálních posunů. 

Horizontální posun při procesu tvorby poklesové kotliny je možné definovat jako změnu 
prostorové pozice sledovaného bodu v horizontální rovině (v rovině XY) za dílčí časové 
období. Z vyhodnocení po sobě jdoucích měření GNSS je možné určit směr vývoje 
a dynamiku posunů bodů v čase, dále stanovit dosah a intenzitu působení vlivů dobývání 
sledovaných porubů (viz ukázka na obr. 49), případně odhalit působení vlivů z okolí.  

V okrajových částech poklesové kotliny může vodorovná složka pohybu nabývat až 
hodnoty poklesu. Směrem ke středu poklesové kotliny by se měly posuny zmenšovat 
a ve středu, tj. v těžišti poklesové kotliny by měly být prakticky nulové. K tomu by mohlo 
dojít pouze v případě, kdy by se celý blok těžené suroviny odebral najednou. Jelikož je 
však dobývání porubů proces postupný, dochází na povrchu vlivem poddolování k velmi 
složitým prostorovým pohybům. Všechny body nacházející se v pásmu vlivu dobývání mají 
tendenci pohybovat se do tzv. tlakového stínu, to znamená směrem k těžišti vytěžené 
oblasti. Toto těžiště mění svou pozici zároveň s postupem porubní fronty. V případě bodu, 
u kterého dojde k odtěžení tzv. plné účinné plochy (viz kapitola 3.6), by se měl tento bod 
při svém pohybu postupně dostat zpět na svou původní pozici ve vodorovné rovině. 
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Obr. 49: Horizontální posuny bodu vzorového  c11 – měsíční vývoj posunů, interpolace hodnot z GPS měření. 

Posun bodu je bezpochyby alespoň tak důležitý jako pokles, protože rozdílné posuny dvou 
sousedních bodů mohou způsobit roztažení anebo stlačení povrchu a destrukci objektů 
(Mikulenka, 2008) (viz obr. 50). 

 

Obr. 50: Trhlina v nevyužívané silnici nad východní částí porubu č. 361 000 (šířka trhliny cca 15 cm). 
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U horizontálních posunů se hovoří o posunu relativním, který je vyjádřený vzhledem 
k relativní vztažné soustavě nebo vztažnému bodu, v uvedeném případě k referenčnímu 
bodu TRIG4. Analýzou horizontálních posunů je míněno vykreslení velikosti a směru 
prostorového pohybu v horizontální rovině všech bodů a následné hodnocení v kontextu 
s dalšími mapovými podklady např. v prostředí GIS.  

7.8.1 Automatizované řešení analýzy horizontálních posunů 

Při analýze horizontálních posunů se opět vychází z realizovaných GPS měření. Z důvodu 
požadavku na opakované zpracování velkého množství dat, kdy by příprava těchto dat 
do požadovaného formátu vhodného ke zpracování zabrala neúměrně mnoho času, bylo 
vhodné navrhnout jejich automatizované zpracování. 

Pro provádění analýzy horizontálních posunů proto byla v programovacím jazyce Visual 
Basic vyvinuta samostatná programová aplikace, která vytváří na základě vstupních dat 
soubor křivek horizontálních posunů jednotlivých bodů, jež je možné následně vykreslit 
v prostředí GIS. Vstupní data pro zpracování, tj. prostorové souřadnice měřených bodů 
pro jednotlivá období, se pro tento účel připravují ve formě tabulky formátu XLS 
(Microsoft Excel). Díky jeho použití je manipulace s tabulkovými daty (příprava, 
doplňování, editace, selekce) velmi snadná. K vytvořenému algoritmu se přistupuje přes 
jednoduché uživatelské rozhraní. Při spuštění je nutné specifikovat soubor obsahující 
vstupní data a rovněž požadované měřítko zvětšení výsledných křivek horizontálních 
posunů (bude popsáno dále). O fázích procesu zpracování je uživatel průběžně 
informován. 

Výstupem zpracování je soubor lomených křivek s počátkem v místě prvního 
zpracovávaného zaměření. Jednotlivé dílčí části křivek vyjadřují změnu horizontální 
polohy bodu za stanovená období (měsíce, intervaly mezi jednotlivými měřeními nebo 
jiné časové úseky), pro přehlednost zvětšené adekvátně měřítku zobrazení.  

Výstupy zpracování jsou ukládány v grafickém formátu ESRI Shapefile. Ukládání se 
realizuje pomocí programových mapových komponent ESRI MapObjects. Příklad 
vykreslení konkrétního vyhodnocení horizontálních posunů v části studované oblasti 
v prostředí ESRI ArcGIS ArcMap je zobrazen na obr. 51. 

Jelikož se u horizontálních posunů na poddolovaném území jedná vzhledem k celkovému 
rozsahu zkoumané lokality o relativně malé vzdálenosti (v řádu několika cm), je důležitým 
parametrem při zpracování dat stanovení měřítka jejich zvětšení. Volba měřítka má 
zásadní vliv na přehlednost zobrazení (viz obr. 52). Při malém zvětšení mají zobrazené 
křivky nedostatečnou vypovídací schopnost. V opačném případě se mohou jednotlivé 
křivky vzájemně překrývat a tím pádem hůře interpretovat. 
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Obr. 51: Ukázka možného zobrazení výstupů zpracování horizontálních posunů v GIS (Doležalová, Kajzar et 
al., 2010). 

   

Obr. 52: Horizontální posuny při různé míře zvětšení na vybraných bodech za období 12/2006-08/2009.  

Díky navržené struktuře křivek horizontálních posunů je možné prezentovat výsledná data 
v GIS mnoha způsoby. Příklady nejužívanějších typů zobrazení jsou představeny 
na obr. 53. Každá varianta zobrazení má jinou vypovídající schopnost. U jednotlivých 
segmentů křivek můžeme na základě připojených atributů identifikovat období, ve kterém 
k posunu došlo nebo určit jeho velikost. 
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Obr. 53: Příklady vizualizace křivek horizontálních posunů -  zleva: jednobarevné zobrazení; barevné rozlišení 
časových intervalů; barevný gradient. 

7.8.2 Vyhodnocení horizontálních posunů 

Pomocí navržené metodiky zpracování je možné automatizovaným způsobem 
vyhodnocovat ve velmi krátkém čase horizontální posuny studovaných bodů v průběhu 
zpracovávaného období. Díky jednoduchosti použití navrženého přístupu je možné 
změnou vstupních parametrů zpracování, resp. úpravou způsobu zobrazení výstupů v GIS, 
snadno dosáhnout požadované grafické informace. Analýza horizontálních posunů 
poskytuje detailní přehled o změnách horizontální složky prostorové pozice sledovaných 
bodů vzhledem k jednotlivým fázím dobývání. Velkým přínosem tohoto vyhodnocení je 
určení dosahů působení, resp. rozhraní vlivů dobývání těžby v okolí studované oblasti. 
V neposlední řadě je možné na základě výsledků zpracování identifikovat případné chyby 
měření, nebo výrazné změny v pozici sledovaných bodů, k nimž došlo působením 
druhotných faktorů, např. v důsledku podmáčení terénu nebo přejetí stabilizovaného 
bodu těžkou technikou. Tyto změny bývají obvykle podloženy i pozorováním přímo 
v terénu. 

Na obr. 54 (a rovněž ve větším formátu v příloze B) jsou zobrazeny posuny za období 
01/2007 – 12/2008. Křivky zachycují stav během dobývání porubu 361 000 a 293 000 
a následné dlouhé období po ukončení dobývání. Na obr. 55 jsou pak zachyceny celkové 
vektory pohybů za toto období. Předem je potřeba upozornit, že některé křivky 
horizontálních posunů nepostihují celé období z důvodu pozdější stabilizace bodů, což je 
zohledněno použitou symbologií. Výsledné linie posunů jsou u obou obrázků pro větší 
přehlednost pětisetnásobně zvětšeny. 

Dynamika vývoje posunů nebyla během sledovaného období rovnoměrná a úzce souvisí, 
stejně jako v případě poklesů, s probíhající důlní činností. Změna prostorové pozice je 
vždy nejmarkantnější v období aktivního dobývání, což bylo zřejmé i z dříve hodnocených 
poklesů monitorovaných bodů. Maximální odchylka bodu od jeho původní pozice 
dosahuje cca 20 cm. Provedením analýzy horizontálních posunů je však možné určit nejen 
délku, ale hlavně směr pohybu a tím i směr, ze kterého byly jednotlivé body nejvíce 
ovlivňovány. 
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Obr. 54: Výsledky analýzy horizontálních posunů za období 01/2007-12/2008. 

V homogenním prostředí, tj. v ideálních geomechanických podmínkách (v území bez 
tektonického porušení, bez vlivů dobývání z okolí atd.) by měl vývoj trajektorie 
jednotlivých křivek korespondovat s probíhající těžbou. Při aktivní těžbě se dají očekávat 
změny pozice větší, v období mimo aktivní těžbu menší, samozřejmě vždy v závislosti 
na poloze konkrétního studovaného bodu. V případě směru by se pohybové křivky měly 
postupně stáčet směrem k aktuálnímu těžišti vydobyté plochy (vydobytých ploch), jehož 
poloha se vzhledem k postupu dobývacích prací průběžně mění. Posuny většiny bodů 
na obr. 54 na první pohled korespondují s tímto tvrzením. Nicméně je zde možné vyčlenit 
dílčí podoblasti, ve kterých se body chovají částečně nebo zcela jinak než se 
předpokládalo (Kajzar et. al., 2009). 

Prvním takovým případem je identifikace působení vlivů ze severozápadního směru. Zde 
dochází ke spolupůsobení a prolínání jednotlivých vlivů dobývání jak ze strany porubů 
dobývaných v části DP Darkov, tak porubů sledovaných.  Vlivy působící z obou stran se 
„přetahují“ o body v jejich dosahu. Naznačená zelená přerušovaná linie (na obr. 54 a 55 
vlevo nahoře) vymezuje přibližné rozhraní dominantního vlivu působení z obou stran. 
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Obr. 55: Vektory horizontálních posunů za období 01/2007-12/2008. 

Stejně tak je tomu v jižní části studované oblasti. Vzhledem k rozsahu a mocnosti 
dobývaného jižního porubu se předpokládalo, že pohyb bodů v širším okolí bude tímto 
dobývání plně určován. Z grafické analýzy horizontálních posunů vyplývá, že na většině 
území je tomu opravdu tak, pouze v jižním směru je situace odlišná. Body půdorysně 
oddělené od tohoto porubu naznačenou fialovou přerušovanou linií (na obr. 54 a 55 
v dolní části uprostřed) nevykazují ovlivnění tímto dobýváním, ale jejich pohyb je zde 
zcela určován působením vlivů dobývání z jižního směru, mimo zkoumanou oblast. 
Z chování bodů lze usuzovat, že toto rozhraní je určováno průběhem tektonické poruchy 
„A“, která zde působí jako přirozená bariéra rozdělující celou studovanou oblast na dva 
oddělené samostatné celky. Tato teorie rovněž vysvětluje nízkou míru poklesů v jižní části 
profilu C. 
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8 Hodnocení vývoje povrchových změn pomocí dalších 
měřických metod 

Z vyhodnocení GPS měření byla získána uspokojivá představa o procesech provázejících 
vývoj poklesové kotliny. Přesto by bylo vhodné získané poznatky dále rozšířit. Zejména by 
bylo potřeba stanovit dosah poklesové kotliny a míru ovlivnění povrchu v místech, kde 
nemohlo být pozemní sledování realizováno. Rovněž by bylo vhodné určit, zda zde 
nepůsobily i jiné faktory, zásadně ovlivňující průběh vývoje poklesové kotliny. K nalezení 
odpovědi na tyto otázky byly proto aplikovány další metody sledování - metody DPZ 
a seizmického monitoringu. 

8.1 Letecká fotogrammetrie 

První aplikovanou metodou DPZ byla letecká fotogrammetrie, podrobně popsaná 
v kapitole 5.3. Letecké snímkování zájmové oblasti bylo provedeno celkem třikrát, vždy 
s ročním časovým odstupem. Časově bylo touto metodou pokryto období schematicky 
vyznačené na obr. 56. Důvodem nasazení letecké fotogrammetrie bylo ověření její 
použitelnosti pro sledování povrchových změn v oblasti zasažené hornickou činností, 
zvláště pro určování míry poklesů, rozsahu vytvořené poklesové kotliny a rekultivovaných 
ploch. 

 

Obr. 56: Časová osa – časové vymezení využití letecké fotogrammetrie v kontextu s dobýváním porubů. 

Na základě dat dodaných realizační firmou, tj. sítě povrchových bodů a terénních hran, 
bylo možné vytvořit digitální modely terénu vystihující povrch sledované oblasti vztažené 
k době jednotlivých snímkování. Z vizuálního porovnání vytvořených DMT (viz obr. 57) je 
možné jednoduše rozlišit místa, kde došlo k výrazné změně povrchu. Jedná se však vždy 
o několikametrovou změnu výšky terénu, k níž došlo převážně v důsledku rekultivačních 
prací návozem důlní hlušiny. Poklesy terénu způsobené poddolováním nejsou u těchto 
DMT s převýšením téměř 75 m rozlišitelné. 
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Obr. 57: Digitální modely terénu zájmové oblasti z dat leteckého snímkování v roce 2007 a 2009 
s vyznačením výrazných změn. 

8.1.1 Srovnání výsledků letecké fotogrammetrie a GPS měření 

Během všech fotogrammetrických observací byla v terénu, kromě vlícovacích bodů, 
signalizována i většina bodů pozorovací stanice GPS. Vzájemným srovnáním souřadnic 
těchto bodů získaných ze zpracování leteckých snímků a souřadnic z časově 
odpovídajících GPS měření bylo možné určit míru jejich vzájemné shody. Hodnoty získané 
pomocí rychlé statické metody GPS jsou brány jako závazné, ale připouští se u nich možná 
odchylku od reálné pozice, v tomto případě stanovená na ±2 cm (Doležalová, 2009). Toto 
nezávislé srovnání mělo za úkol odhalit případné nesrovnalosti fotogrammetrického 
vyhodnocení a ověřit kvalitu dodaných fotogrammetrických dat. Výsledky srovnání určují 
míru věrohodnosti a použitelnosti celé sady dodaných dat pro další zpracování. 
Zjednodušený přehled výsledků je prezentován v tabulce 6. Je zde uvedena míra shody 
určení horizontální, vertikální a prostorové pozice množiny srovnávaných bodů s tolerancí 
do 10 cm, resp. 5 cm rozdílu. 

Nejlepších a zcela vyhovujících výsledků tohoto srovnání bylo dosaženo při snímkování 
v roce 2009, kdy byla prostorová pozice u téměř všech porovnávaných bodů určena 
do 10 cm rozdílu zmíněných metod, z toho zhruba tři čtvrtiny bodů vyhověly toleranci 
do 5 cm rozdílu. Ideální by bylo, pokud by všechna data ze snímkování vykazovala 
obdobnou míru shody. Bohužel u dat z předchozích let 2007 a 2008 byla shoda v určení 
pozice bodů do 10 cm rozdílu pouze cca 60 procent a do 5 cm rozdílu ještě mnohem nižší. 
Prostorové rozložení rozdílů bylo velmi variabilní, tzn. nebyla zde odhalena žádná 
systematická složka chyby, kterou by bylo možné eliminovat. Příklad rozdílů v určení 
prostorové pozice je prezentován na bodech profilu C (viz obr. 58). Důvody, které k takto 
výraznému rozdílu u velké části srovnávaných dat oproti deklarované maximální odchylce 



Vlastimil Kajzar: Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin 

 

95 

 

2011 

10 cm v letech 2007 a 2008 vedly, se nepodařilo objasnit. Z výsledků srovnání je zřejmé, 
že prostorové určení dodané sady povrchových bodů může být výrazně zatíženo chybou 
určení jejich prostorové pozice. To je potřeba zohlednit při dalším zpracování a jeho 
následném vyhodnocování. 

Tabulka 6: Shoda v určení prostorové pozice metodou GPS a leteckou fotogrammetrií. 

Rok snímkování 2007 2008 2009 

Počet srovnávaných bodů 46 71 76 

v horizontální poloze 87 % 92 % 99 % 

ve vertikální poloze 67 % 68 % 97 % Shoda do 10 cm rozdílu 

v prostorovém určení 61 % 59 % 97 % 

v horizontální poloze 52 % 66 % 92 % 

ve vertikální poloze 48 % 37 % 75 % Shoda do 5 cm rozdílu 

v prostorovém určení 28 % 24 % 72 % 

 

Obr. 58: Rozdíly v určení prostorové pozice z GPS měření a letecké fotogrammetrie na bodech profilu C. 

8.1.2 Zpracování dat z letecké fotogrammetrie 

Po provedeném srovnání dat z letecké fotogrammetrie a GPS měření se přistoupilo 
k vyhodnocení výškových změn terénu. Tyto změny mohou být určeny na základě 
srovnání digitálních modelů terénu. Pro každý rok bylo vytvořeno několik typů digitálních 
modelů, lišících se použitými vstupními daty. Následně byly vytvořeny rozdílové modely, 
vystihující výškové změny terénu, k nimž došlo během hodnocených období 2007-2008, 
2008-2009 a 2007-2009. 

V prvním případě byly vytvořeny DMT na základě souboru všech povrchových bodů. 
Následně byly pro každé hodnocené období vypočteny rozdílové gridy DMT (ukázka viz 
obr. 59). 
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V dalším případě byly DMT vytvořeny opět na základě povrchových bodů. Součástí vstupu 
však byly navíc soubory významných terénních hran (viz kapitola 5.3.1). Poté byly 
na základě těchto DMT vytvořeny výsledné rozdílové modely (ukázka viz obr. 59). 

Ani jeden z použitých přístupů však nedává vhodné podklady pro hodnocení celé oblasti. 
Je to dáno zejména rozdílnou pozicí a počtem vstupních dat. To bohužel vede 
k nekorektnímu vyhodnocení míry deformací. V případě členitého a rychle se měnícího 
terénu, kdy je navíc vyžadována vysoká přesnost dosažených výsledků (v řádu cm), není 
možné pro vyhodnocení použít rozdílná vstupní data, byť je jejich poloha mnohdy velmi 
blízká. Jisté dílčí závěry lze proto odvozovat pouze pro menší homogenní podoblasti, 
nikoliv však pro celou zájmovou oblast. 

Nejvhodnějším řešením bylo srovnání DMT vytvořených na základě identických 
(koincidenčních) bodů, tzn. bodů se stejným prostorovým určením (totožná x a y 
souřadnice), vyskytující se u každé z dvojice zpracovávaných sad povrchových bodů. Tento 
požadavek byl splněn vždy pouze u části dodaných dat. I přesto výsledné rozdílové gridy 
DMT poskytly zatím nejlepší představu o povrchových změnách, zvláště v oblastech 
pokrytých dostatečným množstvím vstupních (identických) bodů (ukázka viz obr. 59). Tyto 
gridy jsou relativně vyhlazené, sporadicky se zde vyskytují prudké změny hodnot v malé 
ploše. 

   

   

Obr. 59: Varianty vyhodnocení deformací povrchu z dat letecké fotogrammetrie - horní řada zleva – vstupy 
pro tvorbu DMT:  a) povrchové body 2009 (13 968 bodů); b) povrchové body + terénní hrany 2009; c) 

koincidenční body v letech 2007 a 2009 (3 471 bodů). Spodní řada zleva - rozdílový model  DMT 2007 a DMT 
2009 vytvořený:  a) z povrchových bodů; b) z povrchových bodů + terénních hran; c) koincidenčních bodů 

(barevná škála viz obr. 61). 
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Pro zpracování bylo využito opět programu Surfer a rovněž softwaru ESRI ArcGIS  a jeho 
extenzí Spatial Analyst, 3D Analyst a Geostatistical Analyst. 

8.1.3 Vyhodnocení výsledků zpracování dat z letecké fotogrammetrie 

Ještě před vyhodnocením rozdílových snímků je potřeba připomenout, že všechny 
výsledné rozdílové gridy DMT mohou být zatíženy chybou určení prostorové pozice 
vstupních dat (s odkazem na provedenou srovnávací analýzu). Pro dokreslení představy 
o míře možné chyby je uveden graf hodnocení výškových změn na bodech profilu C (viz 
obr. 60), popisující změny zjištěné jak na základě GPS měření, tak letecké fotogrammetrie. 

 

Obr. 60: Určení výškových změn na profilu C na základě GPS měření a letecké fotogrammetrie v jednotlivých 
zpracovávaných obdobích. 

Pro vyhodnocení jsou k dispozici rozdílové snímky období 2007-2008, 2008-2009 a 2007-
2009. Zatímco během prvního zpracovávaného období 2007-2008 došlo k velmi výrazným 
změnám povrchu, jak je patrné i z vývoje poklesů na profilu C (viz obr. 37), během 
druhého období 2008-2009 došlo ke změnám mnohem menším. Shodou okolností 
do tohoto období spadá přibližně osmiměsíční období přerušení těžebních prací. Celková 
hodnota poklesů zde nepřekročila 25 cm. To při přesnosti metody, resp. přesnosti 
vstupních dat (viz výše popsaná analýza) (± 10 až 20 cm) neumožňuje věrohodnou 
interpretaci výsledků. Celkové změny, resp. poklesy za dvouleté zpracovávané období 
mezi snímkováním 2007-2009, jsou proto určovány zejména vývojem v období 
2007-2008. 
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Obr. 61: Model výškových změn povrchu za období mezi snímkováním 2007 a 2009 generovaný na základě 
použití identických bodů. 

U všech rozdílových gridů DMT jsou patrné velké oblasti, ve kterých došlo k výraznému 
navýšení úrovně povrchu v řádu několika metrů, především z důvodu vytváření odvalů 
a probíhající rekultivace (viz obr. 61). Většinou se zde jedná o plošné navážení vytěženého 
nezužitkovatelného materiálu, obecně označovaného jako důlní hlušina. Takových ploch 
lze na vzorovém modelu nalézt několik. Jedna z nejrozsáhlejších se nachází ve středové 
části modelu, v oblasti nad sledovanými poruby. K vyhodnocení poklesů terénu v oblasti 
není tento model příliš ideální, neboť výskyt oblastí navážek brání jejich komplexnímu 
hodnocení. 

Pro hodnocení změn terénu bylo potřeba tyto navážky odseparovat. Jelikož nejsou 
výzdvihy terénu v celém území očekávány, dají se všechny přisoudit zmiňovaným 
faktorům, případně chybám určení prostorové polohy vstupních dat. V případě 
rozdílových modelů, tvořených z identických bodů, je dovoleno zvolit i opačnou variantu 
zpracování, kdy se nejprve určí výšková změna u všech identických bodů a z těchto 
hodnot je vygenerován rozdílový grid DMT. Pro eliminaci výzdvihů je možné vytvořit 
rozdílový grid DMT pouze z identických bodů nevykazujících za zpracovávané období 
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výzdvih (viz příklad na obr. 62). Na jeho základě je již možné, i za cenu opětovně 
redukovaného počtu vstupních dat, provést hodnocení poklesu. Informace o poklesu 
z předchozího rozdílového gridu DMT je zde zachována. Míra poklesu v částech, 
vykazujících v předchozím rozdílovém gridu DMT výzdvih, je zde interpolována z okolních 
hodnot. 

 

Obr. 62: Model poklesů povrchu za období mezi snímkováním 2007 a 2009 generovaný na základě 
identických bodů nevykazujících za hodnocené období výzdvih. 

Z prezentovaného rozdílového gridu DMT, vystihujícího poklesy povrchu mezi prvním 
a posledním snímkováním, je možné určit následující (Kajzar et al., 2011): 

• Důlní těžbou je zasažena velká část snímaného území.  

• Nad poruby se vytvořila relativně symetrická poklesová kotlina mísovitého tvaru se 
středem nad střední částí severní hrany jižního porubu (adekvátně predikci). Přesnost 
určení jejího tvaru, dosahu vlivů dobývání a skutečné míry poklesu zde může být, 
zvláště v částech s navážkami, částečně ovlivněna nedostatkem vstupních bodů.  

• V bezprostřední blízkosti severního porubu lze rozeznat oblast poklesů v řádu 
do 50 cm. Velikost poklesů zde se vzrůstající vzdáleností rychle klesá. Určení konkrétní 
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míry poklesu je zde značně problematické. Stejně tak dosah poklesové kotliny se dá 
pouze odhadovat. 

• Studované území je rovněž ovlivňováno dobýváním v okolí a případně předchozím 
dobýváním. V jižní části modelu lze pozorovat výrazné poklesy terénu (až 3,5 m), 
způsobené dobýváním mimo zájmovou oblast. Vlivy tohoto dobývání působí 
do značné vzdálenosti a ovlivňují povrch ve studované oblasti. Na základě modelu lze 
určit přibližné rozhraní vlivů obou poklesových kotlin, uvažované již při analýze 
horizontálních posunů prováděné u GPS měření. 

• Vývoj poklesů v severozápadní části modelu lze přisoudit dobývacím aktivitám dolu 
Darkov. Dosah těchto vlivů je zde, díky výraznému rozhraní opět zřetelný. Model je 
však zase výrazně ovlivněn nedostatkem vstupních bodů, zvláště v oblasti vodní 
plochy tzv. Darkovského moře. 

• Jedním z úkolů letecké fotogrammetrie bylo ověření působení vlivů dobývání 
sledovaných porubů na území za česko-polskou státní hranicí. Ovlivnění ze strany 
těchto porubů se nepotvrdilo (dle patrného rozhraní minimálních poklesů ve východní 
části poklesové kotliny). 

• Na modelu lze identifikovat několik míst vykazujících výrazné lokální snížení povrchu. 
Patrně se jedná o oblasti terénních změn, k nimž došlo v důsledku rekultivačních prací.  

8.1.4 Závěry využití letecké fotogrammetrie 

Fotogrammetrie umožňuje na základě vyhodnocování pořízených snímků získávat 
informace o prostorových změnách povrchových objektů. Tím zjevně obohacuje 
a doplňuje poznatky o sledovaném území. Úroveň věrohodnosti a přesnosti výsledných 
rozdílových gridů DMT závisí primárně na přesnosti vstupních dat dodaných ze zpracování 
leteckých snímků. Pro získání představy o přesnosti vstupních dat je vhodné provést jejich 
orientační srovnání s výsledky zpracování jiných, nejlépe přímých metod sledování (GPS, 
nivelace). Obecně lze říci, že čím bude shoda srovnání vyšší, tím korektnější budou 
i vytvářené DMT, resp. výpočty jejich výškových rozdílů. 

Na základě využití metody letecké fotogrammetrie je možné provádět hodnocení 
výškových změn v širším kontextu studované lokality. Toho lze s výhodou využít 
zvláště v oblastech, kde nebyly tyto změny podloženy jiným typem pozorování.  

Použití letecké fotogrammetrie je vhodné zejména k určení oblastí výrazných poklesů. 
Zachycení výškových změn malých měřítek je v rychle se měnící hornické krajině 
s nestabilním povrchem a častokrát při značném zatížení vstupních dat výraznou chybou 
dosti problematické. 

Rovněž zde byla ověřena možnost využití této měřické metody pro účely registrace změn 
terénních útvarů, zejména v souvislosti s deponováním vytěženého horninového 
materiálu na povrchu a probíhajícími rekultivačními aktivitami. 
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8.2 Radarová interferometrie 

V pořadí druhou aplikovanou metodou DPZ byla diferenciální metoda radarové 
interferometrie (DInSAR), blíže popsaná v kapitole 5.4. Výsledky zpracování DInSAR se 
zdají být velmi vhodné k určení výskytu a míry deformací v širším kontextu studované 
oblasti a dále k vymezení rozsahu zkoumané poklesové kotliny. Výsledky zpracování GPS 
umožní ověřit vhodnost jejich použití k těmto účelům, případně určit možná specifika, 
která z použití této metody vyplývají. 

 

Obr. 63: Časová osa – časové vymezení využití radarové interferometrie v kontextu s dobýváním porubů. 

V rámci spolupráce s výzkumným týmem ÚSMH se podařilo zpracovat celkem 
6 radarových scén pořízených družicí ALOS za období 02/2007 – 05/2008. Jejich časové 
vymezení v kontextu k dobývaným porubům je prezentováno na obr. 63. Zpracovávané 
snímky byly pořízeny jak v jednoduchém (FBS), tak i duálním (FBD) polarizačním módu 
aparatury PALSAR. 

Pro vytvoření pěti interferometrických párů (tj. interferogramů ze dvou časově 
následujících snímků) bylo využito metody tzv. two-pass (česky „dvouobletové“) 
diferenciální interferometrie. Její princip spočívá ve využití dvou radarových snímků 
a externího digitálního modelu terénu, v tomto případě SRTM. S pomocí digitálního 
modelu terénu je z interferogramu odečten údaj o topografii území. 

Za předpokladu velkých poklesů na poddolovaném území (v řádu desítek cm za rok) byl 
následně použit speciální postup spočívající v separaci signálu o deformaci území 
(nacházející na relativně malé ploše v podobě poklesových kotlin) a signálu o deformacích 
a chybách větších měřítek projevujících se na celém nebo větších částech interferogramu 
(např. způsobených vlivy atmosféry) (Wegmüller et al., 2007). 

Zpracování bylo dokončeno u všech interferogramů rozbalením fáze. Z důvodů nízké 
koherence a velkých poklesů bylo rozbalení fáze v některých částech zpracovávané oblasti 
dosti problematické.  

Výstupem zpracování byla sada interferogramů s rozbalenou i nerozbalenou fází a mapy 
vypočtených hodnot deformací, zachycující změny povrchu během pěti po sobě 
následujících obdobích (viz tabulka 7). Deformacemi jsou v tomto případě míněny pouze 
změny ve vertikálním směru (tj. poklesy) odvozené ze zjištěných změn ve směru 
satelit-Země. Parametr BPERP představuje kolmou vzdálenost mezi místy na orbitě při 
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pořizování příslušné dvojice snímků. Vzrůstající vzájemná vzdálenost může vést ke snížení 
kvality výsledků. 

Tabulka 7: Data družice ALOS PALSAR použitá při této studii. 

Období 
Časový 
interval 

Datum pořízení prvního 
snímku 

Datum pořízení druhého 
snímku 

BPERP 

I 138 dní 22.2.2007 13. týden 10.7.2007 33. týden 809 m 

II 46 dní 10.7.2007 33. týden 25.8.2007 39. týden 235 m 

III 92 dní 25.8.2007 39. týden 25.11.2007 52. týden 740 m 

IV 92 dní 25.11.2007 52. týden 25.2.2008 66. týden 1189 m 

V 92 dní 25.2.2008 66. týden 27.5.2008 79. týden 424 m 

Pět vyhodnocených období se časově kryje s dobou dobývání závěrečné části severního 
porubu a následně časovým rozsahem dobývání celého jižního porubu (viz obr. 64). 
Na základě prostorového vymezení dobývaných částí porubů v jednotlivých obdobích lze 
odhadnout výskyt, příp. velikost dílčích poklesových kotlin vytvořených během 
jednotlivých období. 

  

Obr. 64: Těžební aktivita během studovaných období. 

Celkovou hodnotu povrchových změn mezi prvním a posledním snímkem není možné 
určit z důvodu jejich nízké vzájemné koherence. Ke zjištění celkového poklesu území 
za období mezi prvním a posledním pořízeným snímkem je proto potřeba provést 
kumulaci výškových změn za jednotlivá dílčí období. 
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8.2.1 Srovnání výsledků DInSAR a GPS měření 

V první fázi bylo provedeno plošné vizuální srovnání výsledků z DInSAR a GPS pro všech 
pět období (viz obr. 65). Pro všech pět období byla zpracována sada tří rozdílných gridů 
poklesů povrchu, prezentující výškové změny za dané období: 

• Prvním je odpovídající výřez mapy hodnot deformací vytvořené při zpracování DInSAR. 

• Druhým je grid vytvořený na základě GPS měření. Doba GPS měření se málokdy 
shodovala s dobou snímkování. Proto se pro určení poklesů na jednotlivých bodech 
GPS použily hodnoty časově interpolované (viz kapitola 7.2).  

• Poslední z trojice vychází z kombinace obou metod. Tzn. pro každý bod GPS, 
definovaný jeho x a y souřadnicí, byla z výsledků DInSAR určena hodnota jeho poklesu 
během hodnoceného období. Zjištěné hodnoty byly základem pro tvorbu gridu 
poklesu. Vstupní rastrové snímky DInSAR, z nichž byly hodnoty jednotlivých bodů 
určovány, mají prostorové rozlišení pixelu 20x20 metrů. Zjištěné hodnoty poklesů 
na jednotlivých bodech se tak mohou od skutečné hodnoty poklesu mírně lišit. 

Z provedeného srovnání je u jednotlivých období možné určit následující: 

I) U prvního období je patrná velká míra podobnosti. Rozdíly je možné pozorovat pouze 
v jižní části modelu, kde zejména model z hodnot DInSAR odečtených v pozici bodů 
GPS vykazuje větší pokles. Zjištěná velikost poklesů je u obou porovnávaných modelů 
do 15 cm.  

II) V druhém porovnávaném období je míra podobnosti nejvyšší ze všech hodnocených 
období. Je to dáno zejména tím, že se jednalo o velmi krátké období, během kterého 
došlo k vydobytí malé části jižního porubu. Poklesy jsou minimální s maximální 
dosaženou hodnotou okolo 8 cm. 

III) Ve třetím zpracovaném období je situace odlišná. V tomto případě se v různé míře 
vyskytují rozdíly srovnávaných modelů celoplošně. Grid vytvořený na základě GPS 
měření vykazuje ve středu poklesové kotliny výraznější pokles, než je tomu u modelů 
založených na DInSAR. Rovněž je zde patrné nepravidelné vykreslení hranice 
poklesové kotliny v její SV části, což je s velkou pravděpodobností způsobeno chybou 
rozbalení fáze. 

IV) Ze srovnání čtvrté sady modelů je patrné, že model z hodnot GPS vykazuje výrazně 
odlišnou velikost poklesů ve svém středu, oproti gridům DInSAR. Míra těchto poklesů 
ve střední části poklesové kotliny překračuje mezní hodnotu 30 cm. K této situaci 
mohlo dojít prudkou změnou fázových rozdílů na malé ploše vlivem výrazného 
poklesu terénu. To by v důsledku vedlo k nekorektnímu vyhodnocení této části 
modelu. 

V) U posledního období nemohlo dojít na velké části modelů ke srovnání, z důvodu 
neúplnosti vyhodnocení DInSAR. Velikost a plošné rozmístění poklesů 
v porovnatelných částech gridů navzájem korespondují. 
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Obr. 65: Gridy poklesů vytvořené (zleva) zpracováním DInSAR; krigováním z poklesů zjištěných pomocí GPS; 
krigováním z poklesů zjištěných z modelů DInSAR na bodech GPS. 

Srovnáním gridů vytvořených z GPS měření s gridy vycházejícími z vyhodnocení DInSAR 
bylo zjištěno, že je u nich možné nalézt větší či menší vzájemné rozdíly. K tomu, aby bylo 
možné celou oblast korektně vyhodnotit, je nutné určit místa, v nichž se jednotlivé gridy 
poklesů povrchu vzájemně liší. 
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8.2.2 Rozdíly ve výsledcích DInSAR a GPS měření 

Pro odhalení míst, ve kterých si získané hodnoty neodpovídají, byly v dalším kroku 
ke každému bodu vykresleny poklesové křivky pro DInSAR a GPS, popisující vývoj poklesu 
na těchto bodech během pěti sledovaných období. Zatímco v případě DInSAR se zde jedná 
o poklesovou křivku, jejíž průběh je určován postupnou kumulací zjištěných hodnot 
poklesů během studované doby, u GPS nemá poklesová křivka základ v kumulaci hodnot, 
ale průběžná hodnota poklesu je stanovena z rozdílu mezi počáteční hodnotou výšky 
bodu a hodnotou výšky bodu na konci konkrétního období. Mimoto je poklesová křivka 
GPS dále doplněna o chybové úsečky, které určují možnou minimální, resp. maximální 
odchylku od vypočteného poklesu. Tyto možné odchylky jsou vypočítávány na základě 
hodnot tzv. reálných intervalů, popsaných v kapitole 7.2. 

Srovnání a vyhodnocení poklesových křivek (viz obr. 66) vede k následujícím zjištěním: 

• V ojedinělých případech si průběhy křivek GPS a DInSAR vzájemně odpovídají, 
tzn. vývoj poklesu zjištěného z DInSAR koresponduje s možným vývojem poklesu 
vyhodnoceným na základě GPS. 

• Ve většině zbývajících případů se však průběhy křivek od sebe po určitém čase odchýlí 
a nadále již spolu nekorespondují. Po vzájemném odchýlení lze většinou vypozorovat 
shodný trend poklesu ve zbývající části křivky, což poukazuje na nesprávné určení míry 
poklesu u DInSAR pouze v dílčím období, ve kterém došlo k odchýlení. 

• U žádného z 84 srovnávaných bodů nedošlo k případu, kdy by se odchýlená hodnota 
vrátila na odpovídající pozici v období následujícím, což by indikovalo nesprávné 
stanovení poklesu z GPS v období odchýlení. 
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Obr. 66: Grafy vývoje poklesových křivek na ukázkových bodech. 

V další fázi srovnání hodnot bylo zjišťováno, zda každá z odečtených hodnot DInSAR spadá 
do intervalu stanoveného chybovými úsečkami. Takto byly v každém ze zpracovávaných 
období identifikovány body, u kterých se hodnota poklesu zjištěná z DInSAR výrazně 
odchylovala od uvedeného rozsahu možných hodnot stanoveného z GPS měření. Grafická 
ukázka tohoto srovnání je prezentována na obr. 67. 
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Obr. 67: Odhalení chybných hodnot, grafická analýza vybraných bodů (I. období).  
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Obr. 68: Narovnání křivek DInSAR v místě odchylek. 

Pokud se hodnoty DInSAR v místech odchylek upraví na vybranou hodnotu v intervalu 
stanoveném chybovými úsečkami, dojde tím ke změně poklesové křivky DInSAR, jejíž 
průběh s křivkou GPS již většinou koresponduje (viz příklad na obr. 68). Body, u nichž byly 
zjištěny odchylky v měření, jsou v grafech zřetelně označeny. 

Prostorové vymezení bodů vykazujících výrazné rozdíly v určení poklesu v jednotlivých 
obdobích je prezentováno na obr. 69.  V každém ze zpracovaných období je možné nalézt 
určité množství těchto bodů. Zvláště ze snímků popisujících III. a IV. období je zřejmé, že 
prostorové rozložení těchto chyb není náhodné, ale dochází k jakési kumulaci, 
tzn. k lokálnímu výskytu stejného typu chyby. Jejich vzájemná blízkost může signalizovat 
chybu v rozbalení fáze na patřičné části interferogramu při zpracování DInSAR. 
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Obr. 69: Identifikace míst s odlišnými výsledky nad mapami poklesů DInSAR pro jednotlivá období. 
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Zjištěné nesrovnalosti mohou být způsobeny zejména: 

• Chybou GPS měření a výpočtu poklesů za jednotlivá období. Na základě ověřeného 
plynulého vývoje poklesů na jednotlivých bodech a stanovení tzv. reálného intervalu, 
resp. tolerantních hranic rozšiřující každé studované období do rozsahu časově 
nejbližšího GPS měření, se dá usuzovat, že výskyt chyby tohoto druhu je v tomto 
případě velmi nepravděpodobný. 

• Nepřesností v georeferenci a výpočtu hodnot z rastru. Nepřesnost v georeferenci 
snímků i výpočtu hodnot z gridu 20x20 m může mít vliv na porovnávané hodnoty 
na bodech. Neměla by však mít vliv na celkový tvar a polohu středu poklesových 
kotlin. 

• Chybami zpracování DInSAR. Nejpravděpodobněji k chybám došlo z důvodu 
chybného rozbalení fáze části interferogramu, zvláště ve III. a IV. studovaném období. 
Možným způsobem odhalení těchto chyb je porovnání interferogramu před 
a po rozbalení fáze (viz obr. 70). Chyby rozbalení fáze mohou být způsobeny značným 
zhuštěním (saturací) fáze zpravidla ve středu poklesové kotliny, kde je dosaženo 
velkého poklesu na relativně malé ploše (s ohledem na rozlišení vstupních snímků) 
a rovněž na svazích poklesové kotliny, kde se výrazně mění gradient poklesu. Kvalitu 
zpracování snímků mohlo taktéž ovlivnit navážení hlušiny na haldách a jiné úpravy 
terénu během rekultivací, které ve sledovaném období na této lokalitě probíhaly. 

    

Obr. 70: Příklad odhalení pravděpodobné chyby rozbalení fáze - III. období (legenda viz obr. 69). 

I přes tato omezení bylo snahou určit izolinie poklesů (izokatabázy) a ty pokud to 
vzhledem k rozložení zjištěných chyb (viz obr. 70) bude možné implementovat při tvorbě 
gridů poklesů z GPS měření. To by umožnilo upravit reálný tvar a případné hranice 
vytvářející se poklesové kotliny. Praktická ukázka implementace těchto izokatabáz 
při tvorbě modelu je na obr. 71. Jedná se o gridy poklesů, vztahující se 
k IV. zpracovávanému období. Nalevo je grid vytvořený pouze z hodnot poklesů určených 
na bodech GPS, napravo grid vytvořený na stejném základě doplněném o průběh 
izokatabáz. V oblasti sledované poklesové kotliny mohla být využita pouze izokatabáza 
5 cm poklesu. V jižní části byly vstupní data doplněny o izokatabázy 5, 10 a 15 cm poklesu. 
Díky jejich implementaci se podařilo určit reálnější tvar poklesové kotliny vytvořené 
během tohoto období a zároveň zachytit míru a dosah vlivů poddolování působících od 
jihu, které vzhledem k rozložení vstupních bodů nemohly být vůbec zachyceny. Tyto 
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výrazné deformace, zejména v jižní části oblasti pozorované rovněž na jednotlivých 
poklesových mapách DInSAR, potvrzují závěry hodnocení GPS, zejména metody 
horizontálních posunů a rovněž výsledky vzešlé ze zpracování dat z letecké 
fotogrammetrie.  

  

Obr. 71: Implementace izokatabáz poklesů z vyhodnocení DInSAR při tvorbě gridu poklesů - IV. období - 
vlevo grid z hodnot GPS; vpravo grid z hodnot GPS a izokatabáz určených z DInSAR (barevná škála viz 

obr. 42). 

8.2.3 Závěry využití DInSAR 

Provedená srovnání výsledků zpracování DInSAR s daty získanými pozemním GPS 
měřením prokázaly vhodnost využití těchto technik při studiu povrchových změn 
na poddolovaném území. DInSAR umožňuje na základě zpracování snímků tyto změny 
zpětně identifikovat a při hodnocení po sobě jdoucích období popsat jejich 
časoprostorový vývoj. 

Pro to, aby mohly být snímky metodou DInSAR správně vyhodnoceny, je však potřeba 
důkladně znát dění jak pod povrchem (rozsah dobývacích prací současných i minulých), 
tak situaci na povrchu (informace o probíhajících změnách antropogenního reliéfu 
na poddolovaném území – navážení materiálu, úpravy terénu, rekultivace). 

Vzájemná kombinace obou měřických technik napomohla k určení přesnosti zpracování 
DInSAR a odhalení případných chyb vzniklých pravděpodobně při rozbalení fáze v dílčích 
částech zpracovávaných interferogramů. I přes tato zjištění bylo ve většině případů možné 
alespoň částečně implementovat poznatky ze zpracování DInSAR při modelování poklesů 
a tím upřesnit průběh povrchových změn, k nimž ve studované oblasti došlo během pěti 
hodnocených období. Velkým přínosem je určení míry změn povrchu i mimo body 
pozorovací stanice, zvláště v nepřístupných částech terénu a na okrajích studované 
oblasti. 
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8.3 Hodnocení seizmického monitoringu 

Nezanedbatelný vliv na vývoj pohybů a deformací povrchu na poddolovaném území může 
mít rovněž důlně indukovaná seizmicita, teoreticky popsaná v kapitole 5.5. V případě 
studované lokality je možné díky vhodnému rozmístění seizmických a seizmoakustických 
snímačů v okolí sledovaných porubů (viz obr. 73) určovat polohu výskytu seizmických 
jevů. Pro potřeby disertační práce byly získány údaje o pozorovaných jevech pokrývající 
období od října 2006 do června 2010 (viz obr. 72) Z množství seizmických jevů 
lokalizovaných v 0. a 1. kře je možné charakterizovat čtyři z nich jako intenzivní. Ohniska 
těchto jevů jsou znázorněna na obr. 73 a jejich parametry jsou popsány v tabulce 8. 
Zbývající zaznamenané jevy lze klasifikovat jako nízkoenergetické, s uvolněnou seizmickou 
energií v řádu desítek až stovek joulů (J), což charakterizuje vesměs nízkou seizmickou 
aktivitu. 

 

Obr. 72: Časová osa – časové vymezení sledování seizmické aktivity v kontextu s dobýváním porubů. 

Tabulka 8: Intenzivní jevy v zájmovém území za období říjen 2006 – červen 2010. 

 Datum Čas X Y Z Magnitudo Energie [J] Poznámka 

 1.10.2006 14:06:37.420 1104278 451403 -664 1.17 3.40E+04 BTPVR 2264 kg R300100 SE6 

 18.2.2007 02:02:16.030 1103796 450903 -649 1.34 7.30E+04 CSM:SA R361000 

 7.5.2007 02:04:12.790 1103808 450903 -616 1.72 3.80E+05 CSM:SA R361000 

 29.5.2007 15:19:03.470 1103805 450825 -655 1.18 2.40E+04 CSM:SA R361000 

Zdroj: Green Gas DPB, a.s. 
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Obr. 73: Rozmístění seizmických stanic a ohnisek seizmických jevů (> 1E+04) v zájmovém území za období 
říjen 2006 - červen 2010. 

Detailní pohled na časový vývoj seizmické aktivity poskytuje Benioffův součtový graf 
prezentovaný na obr. 74. Barevné bloky v horní části grafu opět časově vymezují období 
těžby v jednotlivých porubech. U prezentovaného Benioffova součtového grafu jsou 
dobře patrná období kumulace a uvolňování deformační seizmické energie vzhledem 
ke změnám sumační seizmické energie v čase, což dodává grafu stupňovitý charakter 
výsledné sumační křivky. 
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Zdroj: Green Gas DPB, a.s 

Obr. 74: Benioffův graf za období říjen 2006 – červen 2010.  

První derivací Benioffova grafu je dále vyjádřena intenzita denní seizmické aktivity (viz 
obr. 75). Výskyt čtyř intenzivních jevů je zde velmi dobře patrný. Rovněž je zde možné 
pozorovat výrazné rozdíly v seizmické aktivitě během období aktivní těžby a následně 
po jejím ukončení. Vyšší hodnoty v denních přírůstcích uvolněné seizmické energie během 
dobývání posledního z porubů je možné přiřadit výskytu většího množství slabších jevů, 
nikoliv samostatným intenzivním jevům. 
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Zdroj: Green Gas DPB, a.s. 

Obr. 75: Intenzita denní seizmické aktivity (n=7) za období říjen 2006 – červen 2010. 

8.3.1 Závěry seizmického monitoringu 

Z analýzy získaných podkladů a jejich hodnocení v kontextu k povrchovým GPS měřením 
vyplývá, že v tomto případě nedošlo ve studované oblasti během zpracovávaného období 
k výraznému ovlivnění vývoje pohybů a deformací povrchu vlivem seizmické aktivity. Je 
tedy možné tento druh ovlivnění při následném souhrnném zpracování všech zajištěných 
datových podkladů a získaných poznatků zanedbat. 
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9 Predikční analýza 

Cílem predikční analýzy je většinou konstrukce vhodného modelu. Dobře navržený model 
umožňuje porozumět mechanismu, na jehož základě se studovaná situace vyvíjí, a taktéž 
porozumět podmínkám, které tento vývoj ovlivňují (Řezanková et al., 2001). Při volbě 
odpovídajícího modelu lze použít dva různé přístupy (Popelka, 2010): 

• Při apriorním přístupu se model volí na základě praktické nebo teoretické znalosti 
typu závislosti. Tento přístup byl použit při tvorbě predikčních modelů poskytnutých 
těžební organizací. První část této kapitoly se zabývá srovnáním skutečného stavu 
zjištěných povrchových změn se stavem predikovaným. 

• Druhým případem je přístup empirický, při kterém se model budoucího vývoje určuje 
na základě analýzy souboru hodnot popisujících do té doby realizovaný 
časoprostorový vývoj. Tomuto přístupu je věnována druhá část kapitoly. 

9.1 Srovnání zjištěného stavu s predikcí 

Pro potřeby disertační práce byly k dispozici čtyři predikční modely předpokládaných 
poklesů v oblasti popsané v kapitole 4.7. Schematický přístup tvorby těchto modelů 
k problematice určování povrchových vlivů hlubinného dobývání není vždy postačující 
a takto provedená predikce se může značně rozcházet se skutečnými projevy 
poddolování. Poznatky zjištěné na základě GPS měření, zachycující reálný stav změn, jsou 
proto ideálním podkladem pro jejich ověření. Prezentované srovnání bylo provedeno 
ve dvou krocích. V prvním kroku došlo ke srovnání vývoje poklesů s predikcí na vybraných 
liniových profilech, následně bylo realizováno srovnání plošné. 

9.1.1 Srovnání liniových profilů s predikcí 

Na obr. 76 a obr. 77 jsou vedle sebe zachyceny predikované a skutečné poklesy 
na vybraných liniových profilech P a C. Plnou čarou jsou vykresleny skutečně zjištěné 
poklesy na jednotlivých bodech profilu, čerchovaně jsou vykresleny predikční linie. 
Predikované hodnoty poklesů na jednotlivých bodech byly odečteny 
ze zmíněných predikčních modelů. První predikční linie odpovídá očekávanému poklesu 
způsobenému dobýváním dvojice porubů č. 361 000 a č. 293 102. Druhá popisuje 
očekávaný pokles na profilu za dvouleté období 2007-2008, způsobený kombinací vlivů 
všech v té době dobývaných porubů v dobývacím prostoru Louky. Druhý typ predikce je 
pro porovnání realizovaných změn povrchu vhodnější právě z důvodu alespoň částečného 
zahrnutí možných vlivů z okolí. 
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Obr. 76: Graf srovnání skutečného vývoje poklesů na profilu P s predikovanými hodnotami. 

Ze srovnání měřených hodnot poklesů na profilu P s hodnotami modelovanými je zřejmé, 
že většina bodů profilu P nedosáhla předpovídané hodnoty poklesu, tvar poklesové křivky 
se však velmi podobá predikčním křivkám. Výjimkou je západní část profilu (body 
p13-p18). Z analýzy horizontálních posunů je známo, že tato část oblasti je ovlivňována 
dobýváním ze severozápadní strany od dolu Darkov, jež do predikčních výpočtů nebylo 
zahrnuto.

 

Obr. 77: Graf srovnání skutečného vývoje poklesů na profilu C s predikovanými hodnotami. 

U profilu C předpokládají obě predikční křivky plynulé změny velikosti poklesů s maximem 
v bodě c12. U predikční křivky popisující vývoj celého dobývacího prostoru je u bodu c22 
patrné očekávané rozhraní předpokládaného vlivu dobývání z jižního směru. Zatímco 
u profilu P byla míra shody s predikovanými hodnotami vysoká, ze srovnání měřených 
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a predikovaných hodnot poklesů na profilu C je zřejmé, že modelový průběh ve větší části 
profilu se zjištěnými hodnotami nekoresponduje. Pozornost je v tomto směru potřeba 
věnovat zvláště dvěma částem profilu. Pokles zjištěný na úseku přibližně mezi body c10 až 
c14 výrazně převyšuje očekávanou míru poklesu vyjádřenou oběma predikčními liniemi. 
V bezprostředně navazující části profilu následuje prudká změna hodnot poklesů na velmi 
krátké vzdálenosti a od bodu c18 dále je možné pozorovat opačnou situaci, kdy body 
profilu zdaleka nedosahují očekávaných hodnot poklesů. Z analýzy horizontálních posunů 
je známo, že právě mezi těmito úseky prochází rozhraní způsobené tektonickou poruchou 
„A“, dělící celou studovanou oblast na dvě části. 

9.1.2 Srovnání plošného vyhodnocení s predikcí 

Díky provedenému modelování vývoje vznikající poklesové kotliny popsanému v kapitole 
6 bylo možné provést rovněž plošné srovnání. Na obr. 78 je jednotlivými izoliniemi 
prezentován predikční model, zachycující očekávané poklesy v dobývacím prostoru Louky 
za období 2007-2008. Podklad tvoří mapa skutečně realizovaných poklesů během tohoto 
období. Zvolená barevná škála si u obou zobrazených vrstev vzájemně odpovídá, 
pro možnost srovnání je podklad vykreslen světlejšími odstíny. Analogicky je na obr. 79 
vykreslena predikce celkových očekávaných poklesů připisovaných dobývání porubů 
č. 361 000 a č. 293 102. Podkladem je mapa pozorovaných poklesů, k nimž došlo v období 
od započetí GPS měření do začátku dobývání třetího z porubů, porubu č. 362 000 v lednu 
2009. Předpokládá se, že během tohoto období proběhla většina z celkových očekávaných 
poklesů. 

  

Obr. 78: Srovnání predikovaného (izokatabázy) a skutečného stavu (barevná výplň) poklesové kotliny vzniklé 
v letech 2007-2008. 
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Snímky jsou dále doplněny o body GPS vstupující do výpočtu uskutečněných výškových 
změn. Velikost použitého kruhového symbolu odpovídá četnosti jejich užití při tvorbě 
dílčích gridů popisující výškové změny, k nimž došlo za dílčí časová období (4, resp. 5 
období). Kumulací těchto gridů vznikl model konečný. Čím je velikost symbolu větší, tím je 
vypočtená skutečná hodnota v okolí tohoto bodu věrohodnější. 

  

Obr. 79: Srovnání predikovaného (izokatabázy) a skutečného stavu (barevná výplň) poklesové kotliny vzniklé 
v důsledku dobývání porubů č. 361 000 a 293 102. 

U plošného srovnání je možné dojít k obdobným závěrům jako v případě provedeného 
srovnání na vybraných liniových profilech. V částech s homogenní strukturní skladbou 
masivu odpovídají zjištěné poklesy predikcím, případně predikovaných hodnot 
nedosahují. Částečné omezení kvality modelu může být v částech s nedostatečným 
pokrytím vstupními body. Jedná se převážně o okrajové oblasti vytvořené poklesové 
kotliny. Výraznější poklesy oproti predikci jsou zaznamenány v částech ovlivněných 
dobýváním v okolí, které nebylo při tvorbě predikcí uvažováno. Nejzásadnější rozdíl oproti 
predikci je pozorovatelný ve středu vytvořené poklesové kotliny, kde v obou 
srovnávaných případech velikost poklesů místy značně překračuje predikované hodnoty. 
Tuto disproporci je možné přisoudit opakovaně zmiňovanému působení tektonické 
poruchy „A“. Horninový materiál, který měl původně sloužit k zavalení vytěžených 
prostor, zůstal deponován za rozhraním určovaným touto poruchou. Volný prostor byl 
proto zavalen masou horninového materiálu z přímého nadloží, což vyvolalo větší lokální 
pokles, než byl pokles predikovaný. Svou úlohu zde mohlo sehrát i četné předchozí 
dobývání a s tím spojené rozrušení nadložních vrstev. 
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9.1.3 Interpretace výsledků srovnání 

Z výsledků srovnání vyplývá, že pomocí používaného predikčního přístupu jsou 
generovány modely, tvarově i velikostně odpovídající očekávaným poklesům. Obecně lze 
tento přístup doporučit pro predikci v rámci strukturně homogenních oblastí. V případě 
výskytu komplikované strukturně-geologické situace, jak tomu bylo v prezentovaném 
případě, může být výsledný stav oproti předpokladům značně odlišný. Ačkoliv jsou 
modely počítány s dostatečnou rezervou, výskyt zlomů nebo jiného výrazného rozhraní 
může být příčinou mnohem větších lokálních poklesů. Snahou do budoucna by proto mělo 
být nalezení vhodného řešení zohledňujícího tyto faktory již při predikčních výpočtech. 

9.2 Vývoj poklesové kotliny v budoucnosti 

V rámci řešení různých studií je obvykle součástí komplexního hodnocení (kromě zjištění 
předchozího i současného stavu a specifikace trendů vývoje) rovněž predikce stavu 
a vývoje do budoucna. Ne jinak je tomu u hodnocení povrchových změn 
na poddolovaném území. Pro predikci budoucího vývoje poklesů ve studované oblasti byl 
zvolen empirický přístup řešení.  

V případě zaznamenaného vývoje poklesů na jednotlivých bodech GPS je zřejmá jejich 
závislost na čase. Je proto vhodné nalézt co nejlepší funkční předpis, který je schopen tuto 
závislost vyjádřit. Data zpracovávané datové řady popisující vývoj poklesů jsou tvořena 
deterministickou a náhodnou složkou. Deterministická (trendová) složka vyjadřuje 
tendenci dlouhodobého vývoje zkoumané datové řady. Náhodná (reziduální) složka má 
na rozdíl od předešlé složky nesystematický charakter. Je tvořena náhodnými fluktuacemi 
v datových řadách za předpokladu, že tyto jsou způsobeny malými, navzájem nezávislými 
(nekorelovanými) a nerozeznatelnými příčinami. Často jsou do náhodné složky 
zahrnovány také chyby měření. Naměřené hodnoty datové řady mají tedy tvar (10): 

ttt Yy ε+= , (10) 

kde Yt je deterministická složka vyjádřená jako funkce časové proměnné t a εt je už 
zmíněná reziduální složka (Pavelka, 2000). 

9.2.1 Regresní analýza 

K popisu trendů ve stávajících datech nebo k odhadu budoucích hodnot je vhodné využít 
nástroje regresní analýzy. Regresní analýza je analytickou statistickou metodou, která 
umožňuje určení vhodného vztahu (regresní funkce) mezi dvěma či více závislými 
náhodnými veličinami a zároveň určení míry těsnosti vztahu (regresní funkce) 
s naměřenými hodnotami. Pomocí regresní analýzy lze aplikací zjištěné regresní funkce 
taktéž získat předpověď (extrapolaci) hodnot budoucího vývoje. 

V případě dvou náhodných veličin jsou analyzované náhodné veličiny X, Y popsány 
výběrovým souborem n vzájemně přiřazených dvojic x1, y1; x2, y2; … xn, yn. Jedna z veličin 
se určí jako nezávislá náhodná veličina X (v tomto případě čas), druhá veličina bude 
závislá Y (pokles) (Moc, 2008). 
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Nejčastěji se používá tzv. lineární regrese, kdy je uvažovaná regresní funkce lineární 
vzhledem k regresním parametrům c0, c1, ..., ck nebo se na takovou funkci dá převést. 
Regresní funkce se hledá ve tvaru (11): 

∑
=

==
k

i

ii xfcxfxY
0

)()()(

, (11) 

kde fi(x) jsou různé funkce. 

Pro nalezení nejlépe aproximující regresní funkce se pro lineární regresi používá metoda 
nejmenších čtverců. Kritériem je minimum součtu druhých mocnin odchylek empirických 
hodnot Y od teoretických hodnot y = f(x) (Otipka & Šmajstrla, 2010).  

Ke stanovení funkční závislosti vývoje poklesů a rovněž k určení jejich vývoje do budoucna 
se jako vhodné ukazují následující typy regresní funkce (EXCEL, 2011): 

• V případě kolísajících dat je vhodné použít polynomickou (křivočarou) regresní funkci. 
Odpovídající stupeň polynomu je možné určit z počtu zakřivení v datové řadě. 
Polynom druhého stupně má obvykle pouze jeden vrchol, polynom třetího stupně má 
obvykle jeden nebo dva vrcholy atd. Pro výpočet se využívá následující rovnice (12): 

n

n XbXbXbaxY ++++= ...)(
2

21 . (12) 

• Logaritmická regresní funkce je používaná u dat, která rychle stoupají (klesají) 
a dochází k jejich postupnému vyrovnávání. Logaritmickou regresní funkci je možné 
vyjádřit funkčním předpisem (13): 

XbaxY ln)( += . (13) 

• Pro hodnoty stoupající (klesající) stálou rychlostí je vhodné použít mocninnou regresní 
funkci. Při výpočtu se využívá následující funkce (14): 

abXxY =)( . (14) 

• Exponenciální regresní funkce, používaná zvláště u hodnot stoupajících (klesajících) 
ve stále větších krocích. Výpočet vychází z rovnice (15): 

bXaexY =)( . (15) 

Pro výpočet nelineární regrese je možné použít představenou teorii s tou podmínkou, že 
původní veličiny je nutné vhodnou transformací převést do lineární závislosti. Samotný 
výpočet se pak provádí v linearizovaných souřadnicích. Příklad transformace poslední 
zmiňované varianty regresní funkce je prezentovaný v tabulce 9. V prostředí MS Excel, 
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ve kterém byla regresní analýza prakticky prováděna, je transformace prováděna 
automaticky, bez nutnosti zásahu uživatele. 

Tabulka 9: Linearizace logaritmováním funkčního předpisu exponenciální regresní funkce. 

Regresní funkce Transformace Linearizovaný tvar 

bX
aexY =)(

 )(log)( xYxZ =
 

bXaxY loglog)(log +=
 

Univerzálně použitelný a zcela objektivní způsob volby regresní funkce neexistuje. 
Nejjednodušší variantou je volba na základě grafického znázornění datové řady 
s přihlédnutím k její věcné analýze (Pavelka, 2000).  

Hodnotícím kritériem vhodnosti výběru regresní funkce je koeficient determinace R
2, 

popsaný vztahem (17): 
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vyjadřující míru těsnosti zvolené funkce, případně index korelace R. Koeficient 
determinace nabývá hodnot v intervalu od <0;1>. Vyšší hodnoty regresního koeficientu 
vyjadřují větší těsnost zvolené regresní funkce k experimentálním hodnotám výběrového 
souboru.  

9.2.2 Současný stav vývoje poklesové kotliny 

Stav vývoje poklesové kotliny časově vztažené k poslednímu realizovanému měření je 
prezentován na obr. 80. Maximální zjištěný pokles za celé sledované období je 165 cm. 
Z modelu je dobře patrný tvar poklesové kotliny i rozhraní mezi sledovanou poklesovou 
kotlinou a částí mnohem větší poklesové kotliny nacházející se jižním směrem. 

Dobývání ve studované oblasti bylo ukončeno odtěžením posledního ze čtveřice porubů, 
porubu č. 300 102 v červnu 2010. Během následujícího devítiměsíčního období došlo 
k postupnému snižování míry poklesů (viz obr. 36 a 37). Oblast ovlivněná pouze vlivy 
dobývání sledované čtveřice porubů se v době po posledním realizovaném GPS měření 
nachází ve fázi doznívání poklesů. 

K obnovení těžby v této lokalitě má dojít začátkem roku 2012. Do té doby jsou očekávány 
minimální poklesy (v řádu několika cm). Predikci dalšího vývoje na základě dat 
realizovaných GPS měření a teoretických znalostí vývoje poklesové kotliny může 
poskytnout právě regresní analýza představená v kapitole 9.2.1.  
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Obr. 80: Konečný doposud známý stav poklesové kotliny (listopad 2006 - březen 2011). Velikost symbolu 
bodů GPS vyjadřuje četnost jejich využití při tvorbě dílčích gridů, jejichž kumulací výsledný grid vznikl. 

9.2.3 Možný budoucí vývoj poklesové kotliny 

Pro stanovení trendů v datové řadě, resp. poklesové křivce je možné využít nástrojů 
regresní analýzy. Vždy je však nutné zvolit odpovídající regresní model, v závislosti na fázi 
vývoje poklesové křivky. 

V případě konečného stavu zjištěného GPS měřením se poklesové křivky bodů, které 
nebyly ovlivněny ničím jiným než působením vlivů iniciovaných dobýváním sledovaných 
porubů, nachází ve fázi doznívání poklesů. Vyznačují se pozvolným snižováním poklesů 
v řádu milimetrů za měsíc. Fáze doznívání poklesů může na ložiscích tohoto typu trvat 
i několik let. K zachycení trendu této fáze vývoje je příhodné využít mocninnou nebo 
exponenciální regresní funkci. 

Vzhledem k očekávanému obnovení těžební činnosti začátkem roku 2012 bylo vhodné 
zabývat se časovým obdobím od doby posledního realizovaného GPS měření do konce 
roku 2011 (do 267. týdne měření). Predikční výpočet byl řešen v programovém prostředí 
MS Excel u každého z bodů zvlášť následujícím způsobem: 

• Nejprve je potřeba stanovit inflexní bod poklesové křivky zachycující zaznamenaný 
vývoj v posledním období, tzn. bod (dobu měření), kdy pokles za jednotku času 
(týden) vykazuje maximální hodnoty a od tohoto bodu se dále jeho hodnota postupně 
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snižuje. Po jeho určení se pracuje pouze s daty zjištěnými od tohoto měření (inflexního 
bodu) dále. 

• Pro každý bod v datové řadě se zjistí výškový rozdíl mezi zaznamenanou výškou 
a výškou zjištěnou posledním měřením. Na základě těchto hodnot se vykreslí bodový 
graf vyjadřující snižující se míru zaznamenaného poklesu v čase. 

• Vynesenými body se proloží křivka regresní funkce (mocninná nebo exponenciální) 
a určí se index determinace R

2. Tato funkce obvykle příliš neodpovídá skutečnému 
průběhu realizovaných poklesů, což je vyjádřeno i velmi nízkým indexem determinace 
R

2.  Na rozdíl od navrženého stavu, uvažujícího stabilizaci poklesů v období posledního 
zahrnutého měření, by dle předpokladu mělo doznívání poklesů nějakou dobu dále 
pokračovat. 

• Nyní je proto nutné odhadnout míru budoucího poklesu, tj. celkový očekávaný pokles 
mezi posledním měřením a dobou stabilizace, za podmínky zachování trendu vývoje 
datové řady. Navrženou hodnotu budoucího poklesu je potřeba přičíst ke všem 
vypočteným vstupním hodnotám datové řady. Tím dojde k automatickému 
překreslení grafu a přepočtení regresní funkce. Konečná hodnota celkového 
očekávaného poklesu se hledá iteračním způsobem až do doby, kdy index 
determinace R2 vykazuje nejvyšší míru těsnosti. 

• Na závěr se pomocí výsledné regresní funkce vypočte (extrapoluje) hodnota vztažená 
k patřičnému datu (týdnu) a z rozdílu této hodnoty a přepočtené hodnoty posledního 
realizovaného měření se určí pokles očekávaný za stanovené období. 

Tímto způsobem byla určena očekávaná míra poklesů na jednotlivých bodech GPS 
v období od posledního realizovaného měření (03/2011) do doby obnovení dobývání 
ve studované lokalitě (01/2012). Příklad konečného grafického znázornění je prezentován 
na obrázku 81. Analogicky byl představený predikční výpočet aplikován i na zkrácenou 
datovou řadu, do které nebyl inflexní bod zahrnut. Výsledky všech variant výpočtu 
(datová řada s inflexním bodem i bez něj, použití mocninné nebo exponenciální regresní 
funkce) na vybraných bodech GPS, plošně rozložených v celé studované oblasti, jsou 
prezentovány v tabulce 10. Tučně jsou zde zvýrazněny hodnoty očekávaného poklesu 
vypočtené pomocí nejvhodnější regresní funkce (nejvyšší index determinace). 
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Obr. 81: Grafické znázornění vybrané regresní funkce popisující trend poklesu na vzorovém bodě c09.  
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Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že jak mocninná, tak exponenciální regresní funkce 
(jejich průběh je zde velmi podobný) vykazovaly vysokou míru těsnosti k naměřeným 
datům a oba typy se velmi dobře hodí k popisu trendu vývoje této fáze poklesů. 
Jednoznačně je možné říci, že lepších výsledků bylo dosaženo v případě zahrnutí 
inflexního bodu do výpočtu. 

Tabulka 10: Predikce míry poklesu v období 3/2011-1/2012. 

Od inflexního bodu dále (včetně) Od inflexního bodu dále (bez jeho zahrnutí) 

Mocninný Exponenciální Mocninný Exponenciální Bod 

Pokles [cm] R
2
 [%] Pokles [cm] R

2
 [%] Pokles [cm] R

2
 [%] Pokles [cm] R

2
 [%] 

a05 -0.95 95.56 -0.73 95.03 -0.79 90.65 -0.64 90.44 

c09 -1.03 99.49 -0.82 99.13 -1.26 99.27 -1.11 99.08 

c14 -1.11 99.59 -0.82 99.72 -0.84 99.68 -0.74 99.50 

p07-08 -0.96 98.13 -0.70 98.24 -1.02 97.12 -0.70 97.39 

U některých bodů nebylo z různých důvodů možné zpracování provést, a pokud ano, pak 
nebylo dosaženo příliš věrohodných výsledků. Velkou roli zde hrálo především působení 
vlivů dobývání z okolí, jež míru poklesů na některých bodech výrazně ovlivňovaly, 
případně zjištění velmi malých, obvykle nerovnoměrných průběžných poklesů nebo 
zaznamenání nestandardních hodnot vývoje poklesů, zvláště v konečné části 
zpracovávané datové řady. 

Poslední zmiňovaný případ byl zaznamenán např. u bodu p07 viz obr. 82 a tabulka 11. 
Poslední bod datové řady z neznámých důvodů (chyba měření, lokální výraznější pokles) 
vykazuje mnohem vyšší hodnotu poklesu, než se vzhledem k vývoji poklesové křivky 
očekávalo. Vynecháním tohoto bodu z výpočtu je docíleno vyšší těsnosti regresní funkce. 
Průběh regresní křivky je rovněž tvarově mnohem podobnější křivkám určeným 
u okolních bodů a očekávaná hodnota budoucích poklesů koresponduje s hodnotami 
očekávaných poklesů na okolních bodech. 
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Obr. 82: Změna průběhu regresní funkce dosažená korekcí datové řady. Vlevo původní stav, vpravo stav po 
vypuštění nevyhovující hodnoty. 

Tabulka 11: Korekce predikce míry poklesu v období 3/2011-1/2012. 

Od inflexního bodu dále (včetně) Vynecháním posledního bodu měření 

Mocninný Exponenciální Mocninný Exponenciální Bod 

Pokles [cm] R
2
 [%] Pokles [cm] R

2
 [%] Pokles [cm] R

2
 [%] Pokles [cm] R

2
 [%] 

p07 -2.79 93.71 -2.69 93.59 -0.64 93.78 -0.48 93.70 
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Zjištěná očekávaná míra poklesů se na bodech, které bylo možné zpracovat se za období 
od posledního měření (březen 2011) do doby obnovení těžební činnosti (leden 2012), 
pohybovala okolo 1 cm na všech bodech, což je vůči celkovému realizovanému poklesu 
hodnota zanedbatelná. Tvar a velikost doposud zaznamenané poklesové kotliny by se 
zcela jistě díky těmto poklesům neměly měnit. 

Odpověď na to, zda je zvolený predikční přístup správný nebo bude budoucí vývoj poklesů 
sledovaných bodů odlišný, poskytne teprve navazující GPS měření. V případě validace 
navrženého přístupu by bylo vhodné celý proces výpočtu vzhledem ke značné časové 
náročnosti algoritmizovat s možností provádět predikční výpočty nejenom na jednotlivých 
bodech, ale zároveň zpracovávat celé časové série vytvořených gridů. 
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10 Závěr 

Při hlubinném dobývání ložisek nerostných surovin dochází k vytváření volných 
podzemních prostor. Tyto prostory jsou následně vyplňovány masou nadložních vrstev, 
které se do nich prohýbají a prolamují. Probíhající přesuny materiálu se v případě 
vydobytí rozsáhlé plochy projevují až na povrchu, obvykle vytvořením kotliny poklesového 
charakteru. Pohyby a deformace, ke kterým při její tvorbě dochází, negativně působí jak 
na povrch, tak na objekty s ním spojené. Ačkoliv jsou teorie odpovídající potřebám 
hodnocení a prognózování pohybů a deformací povrchu nad dobývanými ložisky 
systematicky rozpracovány již déle než jedno století, stále není možné očekávané změny 
s jistotou dokonale popsat. Autorovou snahou bylo na příkladu nově vznikající poklesové 
kotliny demonstrovat možnosti využití moderních geoinformačních technologií 
pro zachycení skutečných časoprostorových změn povrchu spojených s tvorbou poklesové 
kotliny, následně pak zaznamenané údaje vyhodnotit v kontextu s postupem těžebních 
prací a s očekávanými změnami povrchu. 

V úvodní rešeršní části předkládané práce jsou shrnuty poznatky získané studiem teorie 
vlivů dobývání a používaných postupů jejich hodnocení a predikce, zvláště pak pohybů, 
deformací a vývoje poklesové kotliny. 

Vzhledem k potřebě navržení nového univerzálně použitelného způsobu zjišťování 
povrchových změn na poddolovaném území, doplňujícího, resp. nahrazujícího stávající 
používané měřické metody, bylo navrženo alternativní řešení tohoto požadavku. 
To vychází z kombinace přímých i nepřímých měřických technik, zvláště metod 
využívajících globálních polohových navigačních systémů a technik dálkového průzkumu 
Země. 

Navržené řešení bylo aplikováno na vybrané těžebně aktivní oblasti nacházející se v české 
části hornoslezské pánve. V rozmezí let 2007-2011 zde došlo k postupné exploataci čtyř 
porubů černého uhlí. Využitím GNSS, konkrétně systému GPS, bylo možné v těchto letech 
pravidelně získávat informace o postupné změně prostorové pozice sledovaných bodů 
nově vybudované pozorovací stanice. Tím se podařilo zaznamenat prostorové změny 
povrchu nejen během samotné těžby, ale také v obdobích mezi těžbou jednotlivých 
porubů a během konečného období po ukončení všech těžebních aktivit.  

Pro získání doplňujících informací o vývoji pohybů a deformací v širším kontextu 
studované oblasti bylo využito metod dálkového průzkumu Země (letecké 
fotogrammetrie a radarové interferometrie) a rovněž údajů z monitoringu seizmické 
aktivity. 

Data získaná vybranými měřickými metodami slouží jako vhodný zdroj vstupních 
informací pro analýzu povrchových změn ve sledované oblasti. Díky opakovanému použití 
těchto metod bylo možné vyhodnotit průběžný vývoj pohybů a deformací, k nimž 
na povrchu poddolovaného území došlo. Efektivní práci se získanými údaji umožnily 
moderní programové prostředky geoinformatiky, zvláště geografické informační systémy. 
Pro modelování a hodnocení časoprostorového vývoje výškových změn povrchu byly 
primárně využívány metody a postupy z matematické statistiky a geostatistiky. 
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Při procesu modelování byly z nepravidelně rozmístěných bodů použitím vybrané vhodné 
interpolační metody vypočítávány hodnoty výškových změn do pravidelné sítě bodů – 
tzv. gridu. Při procesu časoprostorového modelování bylo příhodné rozdělit hodnocené 
období na dílčí časové intervaly, a ty zpracovávat samostatně. Konečný model je pak 
prezentován sérií vytvořených gridů odpovídajících jednotlivým dílčím časovým 
intervalům, vystihující časoprostorový vývoj výškových změn povrchu ve studované 
oblasti v hodnoceném období. 

Výsledky zpracování a analýzy získaných prostorových dat spolu s vytvořenými 
časoprostorovými modely demonstrují skutečný vývoj studované poklesové kotliny, resp. 
reliéfu krajiny během sledovaného období, který je možné použít ke srovnání s původními 
odhady míry ovlivnění. Na základě těchto dat je rovněž možné provádět případnou 
predikci vývoje studované oblasti do budoucna. 

Z poznatků zjištěných při řešení disertační práce lze formulovat následující hlavní 
konkrétní závěry pro realizaci v praxi nebo pro další rozvoj vědního oboru: 

• Byla provedena validace použití moderních měřických metod – GNSS a DPZ 
pro potřeby sledování povrchových změn způsobených hlubinným dobýváním ložisek 
nerostných surovin. Na základě provedených analýz je pro další využití doporučena 
jejich vzájemná kombinace. Jako velmi vhodná se jeví zejména kombinace GNSS 
a InSAR. 

• Došlo k navržení nových postupů pro zpracování a vyhodnocení prostorových dat, 
včetně vytvoření nových specializovaných programových nástrojů. 

• Byla potvrzena vhodnost použití modelovacích postupů využívajících principů 
statistiky, geostatistiky, interpolace funkce i nástrojů regresní analýzy pro účely 
modelování časoprostorového vývoje poklesové kotliny. 

• Dynamika probíhajících změn povrchu velmi úzce souvisí s aktuální těžební situací. 
Bylo ověřeno, že vývoj poklesů na poddolovaném území koresponduje s teoretickou 
poklesovou křivkou a teorií plné účinné plochy. K velké části celkových poklesů 
a deformací povrchu způsobených poddolováním dojde během několika následujících 
měsíců. Poté následuje fáze doznívání poklesů, která se vyznačuje velmi pozvolným 
snižováním míry poklesů, jež může trvat i několik let. Pro tuto fázi byl v samostatné 
kapitole navržen nový způsob predikce vývoje poklesové kotliny s využitím regresní 
analýzy. 

• Díky získaným prostorovým datům je možné vyhodnotit i horizontální pohyby 
a na jejich základě určit směry, z nichž je povrch ovlivňován, resp. případná rozhraní 
působení různých vlivů dobývání. 

• Pomocí vytvořených časoprostorových modelů byla ověřena věrohodnost 
konvenčních predikčních modelů vytvářených těžební společností, zejména 
v oblastech s homogenní strukturní stavbou horského masivu. Odchylky oproti 
předpokladům byly zaznamenány v místech se složitou strukturně-geologickou situací, 
která není při výpočtu predikčních modelů zohledněna. Do budoucna se proto 
doporučuje hledat vhodné řešení predikce i pro takto komplikované případy. 
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Předkládaná disertační práce představuje komplexní studii reálných časoprostorových 
změn poddolovaného území, jejíž závěry slouží již v současné době na různých 
pracovištích (ICT, ÚGN, UK, ÚSMH, VŠB-TUO) jako podklad při realizaci dalšího výzkumu 
v této vědní oblasti. Ucelená koncepce této práce shrnuje nové poznatky využití 
moderních prostředků geoinformatiky během jednotlivých fází studia vlivů hlubinného 
dobývání ložisek nerostných surovin na povrch. Přináší rovněž nové přístupy řešení 
a naznačuje možné směry vývoje geoinformatiky v oblasti modelování následků dobývání 
ložisek nerostných surovin v budoucnu. 
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