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Anotace 

Diplomová práce se zabývá periodickým zaměřováním výšek bodů pozorovací 

stanice, metodou trigonometrické nivelace, jejíž body jsou stabilizovány přibližně ve 

směru porubu 140 702, dobývaného ve 40. sloji v oblasti 7. kry Dolu Karviná, závod Lazy. 

Z vypočtených hodnot poklesů se určí tvar poklesové kotliny v jednotlivých etapách a 

porovnání zjištěných poklesů se statickým modelem vypočteným v program SUBSCH. 

Další částí je provedení rozborů přesností měření a grafická interpretace dosažených 

výsledků. 

 

Klíčová slova:  
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Summary 

This thesis deals with periodic measurement heights of points contained in 

observation station, by method trigonometric leveling, their points are stabilized around 

direction of slope 140 702, mined in seam number 40 in area 7th block of the mining area 

Karvina Mine, Lazy.  We are able to define shape of decreased basin of individual phasis 

from the calculated values of decreases and comparate with static model  calculated in 

program SUBSCH. Next part of this theis is accomplished analysis accuration of 

measurement and graphic interpretation of achieved results. 
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1 Úvod 

Předmětem diplomové práce je periodické měření výšek bodů pozorovací stanice, 

které jsou stabilizovány ve směru porubu 140 702, jenž se nachází v 40. sloji 7. kry 

dobývacího prostoru Dolu Karviná, závod Lazy.  

Tato diplomová práce má za úkol sledovat vývoj poklesů povrchových bodů a tím 

pádem tvorbu poklesové kotliny. Výšky pozorovacích bodů v jednotlivých etapách byly 

měřeny metodou trigonometrické nivelace. Výchozím bodem všech nivelačních měření byl 

bod č. 400 nacházející se v ochranném pilíři závodu Lazy, jeho výška byla periodicky 

kontrolována důlními měřiči. Kromě toho bylo provedeno polohové zaměření bodů 

pozorovací stanice kombinací polygonového pořadu a technologie GNSS.  

Zaměření výšek bodů pozorovací stanice proběhlo ve 3 etapách. Tyto 3 etapy 

navazují na 2 již provedené etapy. Práce se zabývá jednak poklesy bodů pozorovací 

stanice, ale rovněž se z určených poklesů nepřímo počítají hodnoty naklonění mezi body. 

Polohové zaměření bodů pozorovací stanice bylo provedeno pro účel výpočtu teoretických 

hodnot poklesů bodů.  

Výsledkem diplomové práce je zaměření výšek bodů pozorovací stanice a následné 

zpracování naměřených hodnot včetně rozboru přesnosti. Výpočet poklesů bodů a 

porovnání utváření poklesové kotliny s vypočteným modelem. 
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2 Teorie pohybů v nadloží hlubinného ložiska způsobených dobývacími pracemi 

V důsledku prováděných dobývacích prací se v nadloží hlubinného ložiska dají do 

pohybu po určitém uplynutém čase nadložní horniny. Důsledky těchto pohybů pozorujeme 

na zemském povrchu v průběhu pohybů a hlavně i v jejich konečné fázi. 

 V současné době se uplatňuje všeobecně jako nejpřijatelnější teorie plně 

účinné plochy, i když v jejím rámci pokračují pokusy zpřesnit některé závěry pozorování, 

pokud se týkají tvaru poklesové křivky vodorovných i nakloněných ložisek nebo rozdělení 

plné účinné plochy na dílčí plošky stejné účinnosti. [5]  

 Tyto pohyby nadložních hornin jsou způsobeny tím, že na horniny působící 

souvislý tlak překoná odpor, který má hornina proti jeho deformaci. Horniny mají různé 

fyzikálně mechanické vlastnosti, jako jsou pórovitost, obsah vody v horninách a další. 

2.1 Činitelé, které mají vliv na pohyby nadloží  

Z hlavních je možno uvést zejména [5] :  

 Mechanické vlastnosti nadložních a okolních hornin 

 Geologické podmínky uložení 

 Mocnost ložiska 

 Mezný úhel vlivu 

 Plošný rozsah vlivu dobývacích prací 

 Hloubka ložiska pod povrchem 

 Způsoby dobývání užitkového nerostu 

 Časový průběh a délka trvání pohybu 

2.1.1 Mechanické vlastnosti nadložních a okolních hornin 

 Mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin mají na velikost a 

charakter pohybů nadloží, a tím i na následné vytváření oblastí vlivů na povrch významný 

vliv. Teoretické informace o vlastnostech jednotlivých hornin jsou známy, ale ve 

skutečnosti se horský masiv skládá z několika vrstev jednotlivých hornin. Dalším 
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problémem může být proměnlivost mechanických vlastností a výskyt tektonických vlivů, 

což má za následek vznik nehomogenního prostředí. 

 

Podle mechanických vlastností rozdělujeme horniny na [5] : 

 Tvrdé, pevné horniny 

 Plastické horniny 

 Sypké horniny 

 Tekuté horniny 

2.1.2 Geologické podmínky uložení 

Vlivy dobývání v nadloží závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska 

statigrafického, tektonického a hydrogeologického. Musíme znát geologický profil 

ložiskem v hlavních i uvažovaných směrech, geologický vývoj pohoří, mocnosti 

jednotlivých vrstev tektonické zvláštnosti apod. Dobré znalosti těchto geologických 

podmínek tvoří podklad pro úvahy o charakteru a velikosti pohybů. [2] 

 

Velmi důležitým hlediskem, na kterém je závislý směr a velikost pohybů, je sklon 

ložiska α . 

Dělení ložisek podle sklonu uložení: 

 Vodorovné  α = 0° 

 Ploché   0° až 22° 

 Ukloněné  22° až 45° 

 Polostrmé  45° až 70° 

 Strmé   70° až 85° 

 Svislé   85° až 90 ° 
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2.1.3 Mocnost ložiska 

Je dalším z faktorů ovlivňujících velikost pohybů v nadložních vrstvách. Platí zde 

přímá úměra, že čím větší bude mocnost ložiska, tím větší budou samotné pohyby 

v nadloží a rovněž na povrchu. U ložisek, která jsou uložena ploše nebo vodorovně, bude 

velikost poklesu shodná s celkovým pohybem. 

                                                                        (1) 

Kde: s je pokles, k konstanta úměrnosti a M mocnost ložiska   

Kde konstanta úměrnosti k bude vyjadřovat další závislosti, např. v důsledku 

nakypření nedosáhne své maximální hodnoty. Mocnost se uvádí jako normální mocnost tj. 

nejkratší vzdálenost mezi stropem a počvou ložiska. Je třeba však počítat vždy se skutečně 

realizovanou mocností, kterou je např. mocnost ložiska a k tomu přibírka stropu u nízkých 

slojí, která se odvíjí od minimálního pracovní výšky použitých dobývacích strojů. [2] 

 

Proto obecně pro pokles platí vztah: 

                                                                 (2) 

 

Pak může vzniknout ještě jeden případ, že v důsledku nových dobývacích prací 

v ložisku o několika slojích se aktivují neúplně stlačené stařiny dřívějších dobývek a tyto 

pohyby se sčítají s novými, takže největší pokles může být větší než dobývaná mocnost. 

 

2.1.4 Mezný úhel vlivu 

Pohyby narušeného nadloží dobývacích prostor se šíří k povrchu po šikmých 

plochách, jejichž odklon od vodorovné roviny je dán tzv. úhlem vlivu. Je to úhel od 

vodorovné roviny, který ve zvolené svislé rovině svírá spojnice bodu ležícího na okraji 

vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu. Slouží k určení charakteru vlivu 

porubu na zvolený objekt na povrchu. [5] 

Znalost hodnoty mezného úhlu vlivu je velmi důležitá, slouží pro výpočet 

předběžných hodnot poklesů, tvaru a rozsahu poklesové kotliny. Jeho velikost závisí na 

mnoha faktorech, mezi nejvýznamnější patří např. druh, skladba a pevnost nadložních 
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hornin. Podstatný vliv na velikost úhlu mají také okolnosti, zda jsou nadložní souvrství 

hornin již porušeny dřívějšími dobývacími pracemi nebo jsou stále v původním 

zachovalém stavu. 

 

Obr. 1 – Řez svahem poklesové kotliny [2] 

Mezný úhel vlivu je závislý na mnoha faktorech, které ovlivňují jeho velikost. Jsou to 

především [2]: 

- Petrografické vlastnosti hornin 

- Úklon ložiska 

- Tektonické poměry 

- Porušení vlivem předchozího dobývání 

- Hloubka dobývání 

- Způsob dobývání 

- Použití základky 

- Hydrogeologické poměry 

 

V ostravsko-karvinském revíru byly na základě dlouhodobých zkušeností přijaty generální 

hodnoty mezných úhlů vlivu [5]: 

   V karbonských vrstvách μk ≈ 65° 

   V terciálních vrstvách  μt ≈ 55° 
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Obr. 2 – Průměrný mezný úhel vlivu 

Průměrný mezný úhel vlivu μp se počítá, skládá-li se pohoří z pokryvných a 

produktivních hornin, pomocí vztahu: 

                                                                  
         

     
     (3) 

Kde:  

 μt je mezný úhel vlivu v pokryvných horninách,   

 μk je mezný úhel vlivu v produktivních horninách,  

 ht mocnost pokryvu,  

 hk mocnost produktivních hornin  

 

2.1.5 Plošný rozsah vlivu dobývacích prací 

Vytěžíme-li část ložiska, má tento prázdný prostor bezprostřední vliv na velikost 

plochy, která je ovlivněna dobývacími pracemi, na povrchu. Tato oblast na zemském 

povrchu je vždy větší než plocha vyrubaného ložiska a rovněž i její tvar je podobný jako 

tvar obrysu plochy ložiska. 

Poklesy v dané oblasti jsou závislé na velikosti vyrubané plochy. Překročí-li tato 

plocha určitou rozlohu, v závislosti na hloubce uložení ložiska a mezném úhlu vlivu, 

nabudou hodnoty poklesu maximálních hodnot smax, tato hodnota se s rostoucí plochou 

porubů nemění. Tato plocha se nazývá plná účinná plocha. 
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Obr. 3 – Plná účinná plocha pro vodorovně uložené ložisko [2] 

Poloměr účinné plochy r je závislý na hloubce uložení ložiska a velikosti jeho 

mezného úhlu 

                  (4) 

Bude-li vyrubána pro oblast bodu P část menší, než je poloměr účinné plochy, 

dojde u něj k menšímu poklesu 

                       (5) 

Pokud ložisko není uloženo vodorovně, ale pod určitým úhlem, mění se mezné úhly 

a tím pádem i tvar plné účinné plochy. Mezný úhel se zvětšuje proti úklonu, naopak po 

úklonu se zmenšuje. Podle směru vodorovného ramena mezného úhlu rozlišujeme dva 

druhy mezných úhlů vlivů, mezný úhel vlivu do podloží a mezný úhel vlivu do nadloží.  U 

mezného úhlu vlivu do podloží směřuje vodorovné rameno tohoto úhlu do podloží, pro 

mezný úhel vlivu do nadloží je směr vodorovného úhlu opačný, směřuje tedy do nadloží.  

Tvar plné účinné plochy pro ukloněná ložiska je matematicky těžko definovatelná 

křivka podobající se vejci (elipse), u něhož se širší plocha nachází v místě hlubšího uložení 

ložiska. Její tvar se mění se změnou úklonu ložiska. 
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Obr. 4 – Plná účinná plocha pro ukloněné ložisko [2] 

2.1.6 Hloubka ložiska pod povrchem 

Hloubka ložiska pod povrchem má podstatný vliv na rozsah i intenzitu deformací 

vznikajících v důsledku dobývání na povrchu i na objektech nacházejících se v oblasti 

vlivu. [5] 

U ložisek, nacházejících se v malých vzdálenostech (cca 30m) pod povrchem, 

dojde po vytěžení nerostu k prolomení nezpevněného nadloží, což má za následek 

vytvoření propadliny. Propad nadloží má devastující následky na objekty umístěné na 

povrchu.  

Zvětšuje-li se hloubka těžby, mění se charakter vlivů dobývání na zemský povrch.  

Nevyskytují se již nálevky a propadliny, ale vznikají jiné poruchy povrchu, v závislosti na 

druhu nadložních hornin, jako jsou trhliny a schodovité deformace. Parametry těchto 

deformací opět záleží na hloubce uložení ložiska a jeho mocnosti. Dobýváním v těchto 

hloubkách již vzniká vcelku pravidelná poklesová kotlina, je-li porušovaná, je tvořena 

trhlinami a schodovými deformacemi. 

Jsou-li ložiska uložena 200 a více metrů pod povrchem, má již plynulejší tvar bez 

značných deformací. Platí zde přímá úměra, čím větší bude hloubka ložiska, tím větší bude 

poklesová kotlina. 
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2.1.7 Způsoby dobývání užitkového nerostu 

Velikost poklesu a tím tvar kotliny na povrchu závisejí na tom, jakým způsobem 

bude ložisko dobýváno, to jest, zda bude vyrubáno plně nebo z části, tedy jaká bude 

výrubnost, nebo zda bude dobýváno na zával nebo se základkou. [5] 

Dalšími faktory, které mají vliv na tvar poklesové kotliny, jsou poměr mezi 

vyrubanou plochou a ponechanými ochrannými pilíři v ložisku a rychlost porubní fronty.  

Veškeré podmínky působí na pokles způsobem, který je vyjádřen dobývacím faktorem (a) 

Pro výpočet statických poklesů byla použita hodnota pro stěnování na zával (a = 0,9). 

2.1.8 Časový průběh a délka trvání pohybu 

Vliv dobývání, který se projevuje pohybem nadložních vrstev ke středu vyrubaného 

prostoru, se neprojeví hned po zavalení nadloží, ale následkem pevnosti hornin, rozlohy 

plochy a mocnosti nadloží uplyne určitá doba, než se na povrchu objeví první známka 

pohybu. Pohyb také neskončí hned, ale doznívá delší dobu, které je zapotřebí k dosažení 

rovnovážného stavu v nadložních – vlivem dobývaní porušených – horninových vrstvách. 

To trvá několik let a teprve pak se ovlivněná oblast dostane do klidu. [5] 

Vliv času, jenž má vliv na velikost pohybů vznikajícího poddolováním, se ve 

výpočtech teoretických poklesů vyjadřuje časovým faktorem z. 

3 Poklesová kotlina 

Poklesová kotlina vymezuje plochu, která je ovlivněna dobýváním nerostu 

v ložisku. Její hranice je v podstatě uzavřená křivka, na niž budou vlivy dobývání nulové, 

tzn., že zde budou hodnoty poklesů nabývat nulových hodnot. Poklesová kotlina vzniká 

exploatací dostatečně velké plochy sloje. Jejich tvar a velikost jsou závislé na několika 

činitelích, kterými jsou: hloubka uložení ložiska, mocnost dobývané sloje, geologické a 

tektonické podmínky. Tvar poklesových kotlin může být plynulý, kdy se povrch prohýbá 

bez viditelných poruch nebo jeho tvar může být nepravidelný, kdy se na povrchu tvoří 

různé propadliny, trhliny nebo zlomy různých velikostí. 

V předchozí kapitole byly uvedeny hlavní faktory, které mají vliv na velikost 

poklesů důsledkem poddolování. Poklesová kotlina se utváří postupně ve funkční 
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závislosti, u níž jsou na jedné straně poklesy povrchových bodů a na druhé straně hlavní 

faktory a koeficienty, na kterých je pohyb těchto bodů závislý. Hodnoty těchto faktorů a 

koeficientů jsou proměnlivé, proto je nutno určovat poklesy pro všechny jednotlivé 

povrchové body zvlášť. 

Funkční vztah, podle něhož se vyjadřuje velikost poklesu: 

                           (6) 

Kde: M je mocnost sloje, a dobývací faktor, e příčinkový koeficient a časový faktor z 

Zjednodušená rovnice pro pokles bodu: 

                        (7) 

Tento vzorec je základem pro výpočet teoretických předběžných poklesů bodů. 

Z výše zmíněného vzorce je patrné, že velikost poklesů je závislá na poloze jednotlivých 

bodů vzhledem k dobývané oblasti, tzn. na velikosti součinitele účinnosti e. 

3.1 Dynamika poklesové kotliny (Utváření poklesové kotliny) 

Konečný tvar se však vytváří potupně tak, jak pohyb postupuje k vyrubanému 

prostoru. Tento pohyb se neprojeví ihned po pohybu přímého nadloží, ale vlivem 

přetvárných vlastností hornin, jejich reologické charakteristiky, rozlohy vyrubané plochy a 

mocnosti nadloží uplyne určitá doba, než se na povrchu objeví první známka pohybu. Se 

zvětšující se plochou výrubu se poklesy zvětšují a přesunují za postupující porubní frontu. 

Pohyb povrchu neskončí ihned po ukončení odbývání ve vlivné oblasti, ale doznívá delší 

dobu, které je třeba k dosažení rovnovážného napěťového stavu v horském masivu, jež byl 

porušen vyrubáním ložiska. To trvá zpravidla několik let, než se ovlivněná oblast dostane 

do klidu. [6] 

Čas, který potřebuje pohoří v oblasti plně účinné plochy od začátku dobývání 

ložiska až po jeho uklidnění, je možno rozdělit na několik etap [5]: 

- Na dobu t1 potřebnou k tomu, aby od zahájení dobývacích prací nastalo první 

 zavalení vyrubaných prostor; 

- Na dobu t2, které je třeba, aby první pohyb způsobený závalem nebo prohnutím 

nadložního stropu projevil na povrchu; 
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- Na dobu t3 potřebnou k vyrubání plné účinné plochy pod uvažovaným bodem 

nebo svého maximálního rozsahu, je-li tento menší než plná účinná plocha a 

- Na dobu t4 potřebnou k tomu, aby se porušené vrstvy přemístily směrem 

k vyrubanému ložisku a stlačily se do původního objemu, nebo zaujaly nový, 

poměrům odpovídající nejmenší objem. 

Velikost jednotlivých časových etap je různý a liší se. Jsou závislé na mnoha 

faktorech, kterými jsou například hloubka dobývání, způsobem dobývání nerostu, rychlost 

porubní fronty, a v neposlední řadě mechanickými vlastnostmi nadložních hornin. 

 

3.2 Hranice poklesové kotliny 

Pro ložiska vodorovně uložená jsou hranice jejich poklesových kotlin definovány 

tvarem jejich vyrubaných ploch a samozřejmě jejich hloubkou uložení ložiska a mezným 

úhlem vlivu. U vyrubaných ploch, které jsou ohraničeny přímými úseky (viz. Obr. 5) je 

hranice poklesové kotliny určena obalovou křivkou kružnic. Tuto obalovou plochu si lze 

představit jako průsečnice kuželových ploch přímých kuželů, jejichž vrcholy jsou umístěny 

v lomových bodech (A,B,C,D) vyrubaných ploch s povrchem. Poloměr těchto 

kružnicových ploch je roven plné účinné ploše. 

 

 

Obr. 5 – Hranice poklesové kotliny vodorovně uloženého ložiska [2] 
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Zvolíme-li uprostřed vyrubané plochy bod a tento zvolený bod je středem kružnice 

opsané o poloměru plné účinné plochy (4), mohou nastat 2 případy. V prvním případě 

kružnice opsaná ze zvoleného bodu o velikosti plné účinné plochy je větší než vyrubaná 

plocha tzn., že dosah plné účinné plochy ze zvoleného bodu přesahuje hranici poklesové 

kotliny. Z toho důvodu bude pokles nejen zvoleného bodu, ale také všech bodů v jeho 

okolí, nabývat hodnot menších, než je maximální pokles smax. Takže v prvním případě 

nebude vznikat rovinné dno kotliny. Z předchozí úvahy je patrné, že velikost poklesů bodů 

je závislá na hloubce uložení ložiska. Ponecháme-li ve druhém případě stejně velkou 

plochu porubu, ale ložisko bude uloženo blíže pod povrchem oproti prvnímu případu, bude 

tvar poklesové kotliny podobný, avšak bude mít menší rozsah. Menší rozsah kotliny je 

způsoben menší hloubkou uložení ložiska. Zvolíme-li opět bod uprostřed porubu a opíšeme 

mu kružnici o poloměru velikosti plné účinné plochy. Nyní dosah plné účinné plochy 

zvoleného bodu bude menší než plocha porubu a proto se bude vytvářet rovinné poklesové 

dno s poklesem smax. 

U porubů, které jsou vymezeny nepravidelnými křivými čarami, je určitá analogie 

s poklesovými kotlinami vyrubaných ploch s pravidelným tvarem, ale s tím rozdílem, že 

hranice poklesové kotliny bude podobná jako samotná nepravidelná vyrubaná plocha. Platí 

zde i stejná konstrukce její hranice pomocí obalové křivky, která obepíná základny kuželů, 

které mají vrcholy v jednotlivých lomových bodech vyrubané plochy ložiska. 

Ukloněné ložisko vytváří při ovlivňování povrchu poklesovou kotlinu podobným 

způsobem jako ložisko v plochém uložení s tím rozdílem, že kužel vlivu není přímý, ale 

s povrchovými přímkami, které se odchylují od vodorovné roviny o proměnlivé mezné 

úhly μn → μ → μp. [5] 

Z důvodu různých hodnot mezných úhlů do nadloží a podloží bude hranice 

poklesové kotliny tvar podobný elipse, viz. plná účinná plocha pro ukloněná ložiska. 
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Obr. 6 – Hranice poklesové kotliny u ukloněného ložiska [2] 

 

Pro přesnější vyjádření tvaru poklesové kotliny se nevyjadřuje pouze hranice 

poklesové kotliny, na niž nabývají hodnoty poklesů nulových hodnot, ale mohou se 

za účelem zpřesnění doplnit dnem kotliny, popřípadě doplněním izokatabáz. Izokatabáza je 

izočára, na které jsou hodnoty poklesů stejné. Hodnoty poklesů se určí předběžným 

výpočtem poklesů. 

 

3.3 Pohyb a jeho složky 

Pohyby bodů jsou velmi složité prostorové pohyby a jsou způsobeny dobýváním. 

Po dosažení plné účinné plochy a aktivaci nadložních hornin pozvolna tyto body klesají, 

postupem času se mění velikost i směr pohybů.  Pohyb se skládá ze dvou složek: svislé 

složky (pokles s) a vodorovné složky (posun v). Body na povrchu mají tendenci se 

pohybovat k určitému těžišti pohybu, které se u vodorovně uložených ložisek nachází 

uprostřed poklesové kotliny. Jeho výška není definována, na základě výzkumů se 

předpokládá, že se nachází ve výšce o něco menší, než je polovina výšky nadloží.  
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Obr. 7 – Složky pohybu 

 Jak již bylo uvedeno, výsledný pohyb se skládá ze dvou složek, tedy 

poklesu a posunu. Pohyb lze rozložit na vodorovnou a svislou složku. Na obr. č. 7 je 

patrné, že body na okraji poklesové kotliny nevykazují žádný pokles ani posun, kdežto 

ostatní body na povrchu vykazují po uplynutí určité doby pohyb, který směřuje do určitého 

těžiště. Bod 5, který leží uprostřed poklesové kotliny, má nulový posun. To je způsobeno 

tím, že těžiště se nachází přímo pod ním. 

3.4 Poklesy bodů na povrchu 

Poklesy povrchových bodů nabývají rozdílných hodnot na různých místech 

poklesové kotliny. Opět lze využít k popisu obr. č. 7, body č. 1 a 9 leží na okraji poklesové 

kotliny, proto jejich pokles bude nulový. Největšího poklesu bude nabývat bod č. 5, jenž 

leží nad středem vyrubané plochy, jelikož je to jediný bod, pod kterým je vyrubána celá 

plná účinná plocha. Pokud byla vyrubaná plocha ložiska větší než poloměr účinné plochy, 

mělo by to za následek tvorby dna poklesové kotliny. 

Dalšími důležitými body jsou body č. 3 a 7, které leží nad hranou vyrubané plochy. 

Jsou to inflexní body, v jejichž okolí přechází tvar svahu poklesové kotliny z konkávního 

do konvexního, z toho důvodu dosahují v tomto okolí hodnoty naklonění maxim. Poklesy 

v těchto bodech nabývají hodnot rovných polovině maximálního poklesu.  

Pro povrchové body nacházející se mezi okrajem poklesové kotliny a inflexními 

body (např. bod č. 2 a 8) budou hodnoty poklesů nabývat hodnot v intervalu     
    

 
. 
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Pro body nacházející se mezi body č. 3 až 5 a č. 5 až 7 budou poklesy nabývat hodnot  

    

 
       . 

Metody určování poklesů 

Pokles bodu za časové období se určuje z rozdílu výšek naměřených na začátku a na konci 

daného období [1]:  

        
 

        
 

    
 

         (8) 

Kde:   
 

      je pokles bodu k za časové období     ,    
  a      

  jsou výšky bodu k na 

začátku a na konci určitého časového období 

Výše uvedený vzorce platí pro velikost dílčího poklesu, vzorec pro pokles celkový se 

vzorec mírně liší a má tento tvar: 

                        
 

      
 

    
 

                  (9) 

Kde:   
 

    je pokles bodu k v určité etapě měření i,   
 

  je výška bodu v určité etapě měření, 

  
 

  je výchozí vztažná výška bodu k v nulté etapě měření. 

Střední chyby poklesu se dá vyjádřit pomocí zákona hromadění chyb: 

  
          

  

   
 
 

    

   
  

     
 
 

      

        

             

  

       
     

       

               (10) 

Je-li přesnost určení poklesu stejná jak na začátku, tak i na konci časového období, tzn. 

přesnost určení výšek je stejná, platí rovnost    

       

    
  . Takže při splnění 

podmínky provedení obou měření stejnou metodou bude platit: 

                               (11) 

Poklesy povrchových bodů pozorovací stanice byly určeny pomocí metody 

trigonometrické nivelace.  

 

Další metody měření, pomocí nichž určujeme svislé posuny: 

 geometrická nivelace 

 hydrostatická nivelace 

 radarová interferometrie 
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 metoda GNSS 

 pozemní fotogrammetrie 

3.5 Deformace povrchu způsobené hlubinným dobýváním 

Vytvořením poklesové kotliny se deformuje tvar povrchu, což pak působí 

nepříznivě na objekty i na původní přírodní podmínky krajiny. Jak už bylo dříve uvedeno, 

nejvíc obtíží vzniká na svazích poklesové kotliny, nejméně (z hlediska stavebních objektů) 

na dně uprostřed kotliny. [5]  

Vlivy poddolování se dají popsat pomocí hodnot poklesů, naklonění, zakřivení, 

poloměru křivosti a vodorovného přetvoření v poklesové kotlině. 

V této diplomové práci se zabývám pouze poklesy a z nich nepřímo určených 

hodnot naklonění sousedních bodů. 

3.5.1 Naklonění 

Naklonění je deformace, která způsobuje škody na povrchových objektech. 

Z tohoto důvodu se sledují hodnoty naklonění při pozorování pohybů a deformací 

v poklesových kotlinách. 

 

Obr. 8 – Schéma Naklonění 

 

Naklonění můžeme určovat [1]: 

 nepřímo – výpočtem z poklesů dvou sousedních bodů v terénu nebo 

z posunu bodů umístěných na vysokých stavbách nad sebou, případně 

z poklesů tří bodů jako naklonění roviny 

 přímo – pomocí přístrojů, jejichž pomocí lze naklonění přímo měřit. 
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Hodnoty naklonění vyjadřujeme v jednotkách, a to v milimetrech na metr délky 

[mm/m] nebo v promile [‰], případně jako úhel v obloukové míře. Velikosti naklonění 

jsou pro nás důležité i v tom, že s jejich pomocí můžeme určovat zakřivení terénu (nebo 

jeho změnu proti původnímu tvaru) formou poloměru křivosti, jak bude vysvětleno 

později. [1] 

Hodnoty naklonění mezi jednotlivými etapami nebyly určovány přímo, ale byly 

počítány z vypočtených hodnot poklesů. 

 

Naklonění počítáme ze dvou sousedních bodů, naklonění dílčí se vypočte podle 

vztahu: 

         
    

              
 

 
 

     
     

  
 
     

     
  

 
                                     (12) 

 

Kde:        
    je dílčí naklonění,                

 
 
  jsou jednotlivé poklesy bodů mezi 

sousedními etapami měření 

 

Vzorec pro celkové naklonění je ekvivalentem předešlého vzorce s tím rozdílem, že 

do vzorce dosazujeme poklesy celkové. 

       
    

          
 

 
 

     
     

  
 
     

     
  

 
          (13) 

 

4 Lokalita měření: 

Důl Lazy je hlubinný důl na černé uhlí, který se nachází v jihozápadní části 

karvinské oblasti ostravsko-karvinského černouhelného revíru. Důlní pole toho dolu se 

nachází na katastrech měst Orlová a Karviná, povrchový areál pak v orlovské místní části 

Lazy. Důl provozuje těžební společnost OKD. [10] 
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Obr. 9 – Důl Lazy  

Zájmové území, na němž jsou stabilizovány body pozorovací stanice, se nachází v 

katastrálních územích Lazy u Orlové a Karviná-Doly.  Trasa, již prochází nivelační měření 

lze rozdělit na 3 úseky.  

 

První úsek procházející kolem železniční tratě vedoucí z areálu dolu Lazy směrem 

k prvnímu bodu pozorovací stanice č. 101 je rovinatý a přehledný. Navazující druhý úsek 

se vyznačuje velkou členitostí terénu, místy strmými svahy a vzrostlou vegetací smíšeného 

lesa. Tento reliéf zaujímá zhruba polovinu trasy nivelačních pořadů a jsou na něm 

stabilizovány body č. 102 – č. 113, včetně dvou stávajících bodů, které byly stabilizovány 

při měření poklesů během dobývání v 39. sloji (č. 2 a č. 4). Poslední část trasy obsahuje 

remízky, železniční vlečku a rozsáhlá pole, na nichž byla vysazena kukuřice. Tato 

zemědělská plodina při větším vzrůstu, zejména v první etapě měření znepříjemňovala 

měření, obzvlášť mezi body č. 120 – č. 123.  

V posledním, třetím úseku probíhala rekultivace, což mělo za následek zrušení 

železniční vlečky a celkové proměny krajinného rázu této oblasti. Stavební činnost měla v 

různých etapách stavebních prací za následek zničení bodů. Při rekognoskaci terénu bylo 

zjištěno, že chybí body č. 115 a č. 116, při měření druhé etapy a byl poničen bod č. 117 a 

následně i bod č. 118. 
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5 Informace o porubu 140 702 

Porub 140 702 se nachází ve 40. sloji 7. kry dolu Karviná, závod Lazy. Dobývaná 

část 40. sloje se nachází v hloubce cca 740m, sloj č. 39 se nachází v průměrné hloubce 

685m. Sloj č. 39 se nachází přibližně 28 m pod slojí č. 38, ve které probíhalo dobývání. 

Meziloží mezi slojemi č. 39 a č. 40. má tedy průměrnou mocnost okolo 55m a je tvořeno 

zejména slepenci a pískovci.  

Dobývání porubu 140 702 s průměrnou mocností 4m bylo zahájeno v únoru 2012 

metodou směrného stěnování na řízený zával, dobývání bylo dokončeno 18. 2. 2013. Porub 

z části zasahuje do vedlejšího dobývacího prostoru Karviná-Doly II. Při zahájení 

dobývacích prací se šířka porubu pohybovala okolo 120m, cca po 250m metrech se šířka 

rozšířila na 195m, toto rozšíření se po 135m opět vrátilo na hodnotu šířky 120m.  

5.1 Parametry porubu 140 702 

Č. porubu:   140 702 

Sloj č.:    40 

Mocnost sloje:    cca 4m 

Šířka výrubu:   120 – 190m 

Směrná délka porubu:  850m 

Metoda dobývání:  směrné stěnování na řízený zával (a = 0,9) 

 

 

Obr. 10 – Porub 140 702, jeho lomové body a části 
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Lomové body porubu v  
S-JTSK (m) 

č.b. y (m) x (m) 

1 457733 1103390 

2 457745 1103511 

3 457986 1103468 

4 457993 1103542 

5 458121 1103520 

6 458113 1103446 

7 458581 1103363 

8 458562 1103244 

9 458101 1103325 

10 457974 1103348 

Tab. 1 – Souřadnice lomových bodů porubu 

5.2 Výpočet mezných vlivů 

Výpočet průměrných mezných úhlů se provádí pomocí vzorce (3), výšky karbonu, 

sloje a povrchu byly odečteny z map, pro karbon bylo použito mezných úhlu μk = 65° a pro 

pokryv μt = 55°. 

část 
porubu 

výšky (m) mocnost (m) průměrný mezný 
úhel μp (°) povrchu karbonu sloje karbon pokryv 

140702/1 258 53 -481 534 205 62.23 

140702/2 262 61 -468 529 201 62.24 

140702/3 260 68 -465 533 192 62.35 

Tab. 2 – výpočet průměrných mezných úhlů 

Tyto vypočtené hodnoty průměrných mezných úhlů byly použity v souboru dat o 

pohoří, které jsou potřebné k výpočtu teoretických poklesů v programu SUBSCH. 

6 Pozorovací stanice pro měření pohybů v poklesové kotlině 

Pozorovací stanice se zřizují pro sledování vlivů poddolování při dobývání 

nerostných ložisek. Periodické pozorování změn polohy jednotlivých stabilizovaných bodů 

pozorovací stanice nám umožňuje zpřesňovat zákonitost těchto změn s ohledem na průběh 

dobývacích prací. Kromě toho se měření využívá při sledování stability povrchových 

objektů a zařízení, pro zajištění jejich funkčnosti a případné provádění jejich rektifikace. 

[1] 
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Při hlubinném dobývání ložisek se zřizují pozorovací stanice k určení následujících 

parametrů na povrchu vznikající poklesové kotliny [1]: 

a) Rozsah poklesové kotliny je dán velikostí mezných úhlu vlivů μ, čímž lze 

určit území dotčené vlivy poddolování a poloměr plně účinné plochy rúč. 

b) Svislé poklesy s v poklesové kotlině a určení jejich maximální hodnoty. Z 

poklesů odvozené hodnoty naklonění i (δ) a poloměry zakřivení R, případně 

křivosti ρ svahu poklesové kotliny. 

c) Vodorovné posuny v a jejich směr σ v poklesové kotlině a z nich odvozená 

přetvoření ε, tj. stlačení nebo roztažení 

Většina pozorovacích stanic se zřizuje ke sledování poklesů, jejichž velikost se 

určuje relativně jednoduše a dostatečně přesnými metodami výškového měření. Při 

pozorování ostatních parametrů poklesové kotliny se jedná o stanice smíšené, na kterých se 

kromě poklesů sledují i jiné parametry. [1] 

6.1 Rozdělení pozorovacích stanic 

Pozorovací stanice dělíme podle účelu na stanice [1] : 

- Pro pozorování poklesů 

- Pro pozorování posunů 

- Pro pozorování vodorovných přetvoření 

- Pro pozorování naklonění 

- Víceúčelové, smíšené 

6.2 Typy pozorovacích stanic 

Obecně lze říci, že tvar pozorovací stanice je závislý na velikosti poklesové kotliny. 

Jedná-li se o nehluboká a rozsahem malá ložiska, je pozorovací stanice zřizována tak, aby 

její krajní body byly mimo vlivy poddolování. Její tvar může být liniový, tj. ve tvaru 

měřické přímky, osového kříže, několika profilů, zalomených přímek a trojúhelníkových 

řetězců nebo plošný ve tvaru čtvercové nebo trojúhelníkové sítě, případně sítě 

roztroušených bodů. [1] 
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Pozorovací stanice obecně dělíme na 2 druhy, na pozorovací stanice liniové a 

pozorovací stanice plošné. Z jejich názvů je patrné, že se liší svým tvarem, to ovšem není 

jediný rozdíl mezi těmito druhy. Důležitým faktorem liniových pozorovacích stanic je to, 

že jsou budovány takovým způsobem, aby zachytily střed, popřípadě okraj poklesové 

kotliny. Z toho plyne, že naměřené parametry povrchových deformací platí pouze ve směru 

liniové pozorovací stanice a hodnoty deformací nemusí dosahovat maximálních hodnot. 

Oproti tomu pomocí plošných pozorovacích stanic lze zachytit hodnoty deformací v 

poklesové kotlině s větší přesností a hlavně jejich směr, což je výhoda oproti pozorovacím 

stanicím liniovým. Mají ovšem nevýhodu v jejich rozsahu, ve vysokých finančních 

nákladech nejen na jejich zřízení, v pracnosti a zdlouhavosti jejich měření. [1] 

 

 Tvary pozorovacích stanice podle [1]: 

a) liniové 

 ve tvaru přímky 

 ve tvaru osového kříže 

 ve tvaru několika profilů 

 ve tvaru zalomených přímek 

 ve tvaru trojúhelníkových řetězců 

b) plošné 

 ve tvaru čtvercových sítě 

 ve tvaru trojúhelníkové sítě 

 ve tvaru roztroušených bodů 
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Obr. 11 – Liniová pozorovací stanice ve tvaru lomených přímek [2] 

6.3 Stabilizace bodů pozorovací stanice 

V této diplomové práci se zabývám pouze vertikálními posuny, tzn. poklesy a 

měření proběhlo na již  dřivě vybudované pozorovací stanici, která obsahovala 23 bodů (č. 

101 – 123) včetně 2 stávajících bodů (č. 2 a 4), které byly měřeny v průběhu předchozího 

dobývání ve 39. sloji.  

Konkrétně se jedná o liniovou pozorovací stanici zalomených přímek, jejíž body 

jsou stabilizovány v podélném směru porubu. Důvodem volby tohoto druhu pozorovací 

stanice je velká členitost terénu. Již při rekognoskaci bylo zjištěno, že body č. 115 a 116 

byly zničeny během probíhající rekultivace, konkrétně zrušení železniční vlečky, které 

v těchto místech probíhaly. Při další etapě měření byl zničen bod č. 117. Dále bylo při 

polohovém zaměření bodů zjištěno, že chybí rovněž bod č. 118. Všechny tyto výše 

zmíněné body byly zničeny, proto je nebylo možno polohově zaměřit.   

 

 

Obr. 12 – Body pozorovací stanice 
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Obr. 13 – Poloha bodů pozorovací stanice vzhledem k umístění porubu 

Všechny body pozorovací stanice byly stabilizovány pomocí plastových mezníků 

s hlavou vylitou betonem, délka trnu 40cm. Stávající bod č. 2 je stabilizován dřevěným 

kůlem s kovovou značkou na jeho horní hraně. Bod č. 4 je stabilizován železem umístěným 

v betonovém bloku. Všechny body jsou signalizovány pomocí výstražné červenobílé pásky 

uvázané na stromech a reflexním sprejem. 

7 Použité přístrojové vybavení a pomůcky 

7.1 Leica TCR 1202 

Totální stanice Leica TCR 1202 (inv. č. 500 227) byla použita jednak pro výškové, 

tak i pro polohové měření. Přístroj byl zapůjčen ze skladu IGDM, VŠB-TU Ostrava. 

 

Obr. 14 – Totální stanice Leica TCR 1202 
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7.1.1 Základní technické parametry: 

Dalekohled 

- Zvětšení:    30x 

- Zorné pole:   1° 30’ ( 2.7 m na 100 m) 

- Rozsah ostření:   1,7m až nekonečno 

Úhlové měření 

- Přesnost odečtení úhlu:  2´´ (0,6 mgon) 

- Přesnost krabicové libely 6´ / 2mm 

Dálkoměr 

- dosah na hranol (GPR1) > 3500 m, dosah na minihranol (GMP101) 1200 m, 

dosah na reflexní fólii (60 x 60 mm) 250 m 

- nejmenší měřitelná délka 1,5 m 

- měření délek bez hranolu 

- přesnost měření (Standard 1 mm + 1.5 ppm, Tracking 3 mm + 1.5 ppm, 

Averaging 1 mm + 1.5 ppm), standartní doba měření 0,8s 

7.1.2 Ostatní pomůcky 

 Při výškovém měření 

- stativ Leica 

- 2x výtyčka 

- 2x odrazný hranol Leica GPR1 

 

 Při polohovém měření 

- 3x stativ Leica 

- 3x odrazný hranol Leica GPR1 

- 3x vysouvací stativ Leica 

- 1x výtyčka 
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8 Teoretický výpočet vlivů poddolování 

Teoretický model poklesů, konkrétně model statický, byl proveden ve v programu 

SUBSCH, vytvořený Prof. Janem Schenkem.  

Program vytvořil autor na Institutu geodézie a důlního měřictví. Umožňuje výpočet 

poklesů, posunů, naklonění, poloměru zakřivení a vodorovných přetvoření pro zadané 

časové okamžiky. Pro výpočet účinkového součinitele je použitá jednoduchá Knotheho 

funkce. [4] 

8.1 Výpočet teoretických poklesů podle Knoteho 

Teorii pohybů horninového masívu vlivem podzemního dobývání založené na 

normálním rozdělením (gausovském) rozdělení vlivů vybrané objemové jednotky sloje 

publikoval Stanislav Knothe v letech 1951 a 1953. Tato teorie byla rozšířena W. 

Budrykem v roce 1953 na vodorovné pohyby. [7] 

 

Obr. 15 – Křivka vlivu f(x-s) [7] 

Konečná rovnice poklesové kotliny podle [2]: 

       
 

 
  

  
  

   
 

 
       (14) 
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Obr. 16 – Rozdělení plné účinné plochy podle Knoteho [2] 

 Pro výpočet poklesů vodorovně uložených ložisek Knothe rozdělil plně účinnou 

plochu na 5 pásem a 10 sektorů, tím vznikne 50 dílčích plošek, z nichž každá má účinnost 

0,02 (2%) z hodnoty maximálního poklesu smax. Tato hodnota se vypočte podle již 

zmíněného vzorce (7). Přiložíme průsvitku s kružnicemi, která je ve stejném měřítku, jako 

je důlní mapa na bod, jehož pokles chceme vypočítat. Sečteme počet celých elementárních 

plošek, které se překrývají s vyrubanou plochou. Obsah neúplně vydobytých plošek 

odhadujeme. Tyto hodnoty se pro přehlednost zapisují do tabulek.  

9 Výšková měření 

Výška bodu A (HA) je svislá vzdálenost mezi povrchem a jeho průmětem A0 , 

nacházejícím se na referenční (nulové) ploše, ve směru působení tížnic.  Za hladinovou 

plochu, která představuje uklidněnou střední hladinu moře, považujeme geoid. [3] 

 

Podle [9] definuje geoid jako:  

 Ekvipotenciální plocha zemského tíhového pole odpovídající střední hladině 

hypotetického zemského oceánu, referenční plocha v systému ortometrických výšek. 
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Obr. 17 – Schéma skutečného a zdánlivého horizontu [3] 

Ve většině praktických úloh v geodézii považujeme Zemi za homogenní kouli. 

Proto je referenční plochou kulová plocha, procházející zvoleným výškovým bodem O na 

střední hladině moře. Další hladinové plochy budou kulové plochy soustředné. Nazýváme 

je skutečné horizonty bodů. Vyznačují se tím, že jsou to plochy, na nichž je stejná hodnota 

tíhového potenciálu, rovněž jsou ve všech svých bodech kolmé na směr tížnic. Další 

horizonty bodů jsou zdánlivé horizonty, což jsou v podstatě vodorovné tečné roviny na 

směr působení zemské tíže. [3] 

Rozlišujeme dva druhy výšek: absolutní a relativní výšku. 

Absolutní výška je vzdálenost bodu na zemském povrchu od nulové hladinové 

plochy. Relativní výška je výška vztažená k jiné ploše než nulové, je to v podstatě výškový 

rozdíl. 

10 Trigonometrická nivelace 

Definice trigonometrické nivelace podle [9]: 

Určování výškových převýšení pomocí měřených vzdáleností a zenitových úhlů;  

dále je potřebné určovat výšku přístroje a výšku signálu.  

 Trigonometrická nivelace je jednou z metod výškových měření, mezi další 

metody patří např. geometrická nivelace, hydrostatická nivelace a barometrické měření  
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výšek. Trigonometrická nivelace se používá zejména v členitém terénu a je to 

v podstatě nivelace se skloněnou záměrou (β ≠ 0 resp. Z ≠ R). Při dodržení zásad a 

přesného měření úhlů a délek je přesnost výsledků srovnatelná s měřeními provedenými 

pomocí geometrické nivelace ze středu technické přesnosti. Výškové nebo zenitové úhly se 

měří v obou polohách dalekohledu, abychom eliminovali indexovou chybu. Dnešní totální 

stanice jsou na velice technicky vyspělé, měření úhlů dosahuje přesnosti až 1´´, přesnost 

měření délek je až 1mm + 1ppm v závislosti na použité přístrojové technice. Takto přesné 

přístroje nám umožňují získat velice přesné výsledky.   

10.1 Princip trigonometrického určení převýšení   

Princip trigonometrické nivelace spočívá v měření vodorovných, resp. Svislých 

délek a zenitových úhlů, popř. úhlů výškových. Pomocí těchto měřených veličin se 

následně vypočte převýšení. 

 

Obr. 18 – Princip trigonometrické nivelace 

Kde l1 a l2 jsou výšky signalů, s1 a s2 vodorovné délky, s´1 a s´2 šikmé délky, Z1 a 

Z2 měřené zenitové úhly, β1 a β2 výškové úhly, h1 a h2 převýšení nad vodorovnou rovinou 

a ∆HA,B převýšení mezi body A a B. 

Pro převýšení mezi body A a B podle obr. 18 platí tento vztah: 

                                            (15) 

Převýšení h vypočteme ze vztahů:  

         ´           (16) 

případně: 

            ´           (17) 
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Do těchto vzorců dosazujeme měřené hodnoty, tzn. měřené úhly a délky, hodnoty 

vypočtených převýšení dosadíme do vzorce (16), popř. (17) a získáme hodnotu převýšení 

mezi dvěma body, v tomto konkrétním případě mezi body A a B.   

Výše zmíněné vztahy platí pouze v případech, ve kterých si k určení převýšení mezi 

dvěma body vystačíme pouze s jedinou nivelační sestavou, jenž je tvořena stanoviskem 

totální stanice nebo teodolitu a dvojicí bodů, u kterých zjišťujeme jejich výškový rozdíl, na 

nichž se umisťují latě nebo signály. S touto situací se v praxi prakticky nesetkáváme, 

výjimkou mohou být měření jednoduchého, elementárního charakteru převýšení bodů na 

krátké vzdálenosti. Většinou se při trigonometrické nivelaci setkáváme s případy, kdy jsou 

body, u nichž je potřeba zaměřit a zjistit jejich výšky, stabilizovány ve vzdálenostech řádů 

stovek metrů až kilometr. Zde je patrná analogie s geometrickou nivelací, u níž se 

nivelační měření rozdělí do jednotlivých oddílů, které jsou složeny z několika sestav. 

10.2 Princip trigonometrické nivelace 

Trigonometrickou nivelaci tvoří několik na sebe navazujících nivelačních sestav. 

 

Obr. 18 – Schéma trigonometrické nivelace 

Výškový rozdíl mezi počátečním bodem A a bodem koncovým B, je součet 

převýšení jednotlivých sestav, z nichž se skládá celý nivelační pořad. 

                     (18) 

Výškové rozdíly mezi sousedními body vypočteme pomocí vztahů: 

                                                        (19) 

                                                         (20) 

                                                       (21) 
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Vztahy pro výpočet výšek jednotlivých bodů pořadu: 

            

            

  

                  

Zdroje systematických chyb v trigonometricky určených výškových rozdílech je 

třeba hledat [1]: 

 v chybách měřených zenitových vzdáleností (výškových úhlů) 

 v chybě refrakčního koeficientu 

 v nepřesném určení výšky přístroje a cíle 

 v chybě při určení vzdálenosti 

 v odchylce ze svislice 

 

Zavedením světelných dálkoměrů s jejich malou střední chybou a moderních 

vteřinových teodolitů do geodetické praxe se kvalitativně změnil význam a použití 

trigonometrické nivelace. Podle praktických zkoušek můžeme trigonometrickou nivelaci 

nahradit technickou nivelaci (především ve výškově členitém terénu) a to za těchto 

předpokladů: [1] 

1. délky záměr musíme volit do 200m (sníží se vliv refrakce) délky záměr a 

vzad mají být přibližně stejně dlouhé (eliminuje vliv refrakce a zakřivení 

země) 

2. odrazový systém s terčem při přetáčení ze záměry vpřed pro záměru vzad 

nesmí změnit výšku 

3. je výhodné začít a ukončit pořad na bodech s přibližně stejnou nadmořskou 

výškou 

Do výpočtu nebyly zahrnuty opravy ze zakřivení Země a vlivu refrakce, protože 

délky nedosahovaly hodnot větších než 200 m, u kterých je nutno již tyto opravy zavádět. 
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10.3 Vyrovnání nivelačního pořadu 

Nivelační pořad se měří vždy dvakrát (tam a zpět), z toho důvodu vyrovnáváme 

dvojice.  Každý tento oddíl má rozdílnou délku, proto se jedná o vyrovnání měřických 

dvojic nestejné přesnosti. 

 

Výpočet vyrovnané hodnoty převýšení XA,B: 

                      (22) 

       
  
    

  

 
        

   
      

   

 
      (23) 

Kde: l´ a l´´ jsou měřické dvojice tam a zpět 

 

Výpočet rozdílu nivelovaných převýšení tam a zpět: 

Jelikož nivelační měření vychází a končí v našem případě na stejném bodě (výchozí 

bod č. 400), měl by být součet sum převýšení tam a zpět roven nule.  Tento vzniklý rozdíl 

porovnáme s vypočtenou mezní dovolenou odchylkou (přesné nivelace, popř. technické 

nivelace zvýšené přesnosti) 

             
      

         (24) 

 

Výpočet mezních odchylek mezi daným a měřeným převýšením: 

 Pro technickou nivelaci zvýšené přesnosti:   

                                 (25) 

 Pro přesnou nivelaci: 

                    (26) 

Kde:      je mezní dovolená odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením a L je délka 

nivelačního pořadu v km 

Platí-li podmínka             lze o nivelačním měření říci, že spadá do 

kategorie přesnosti, pro niž je mezní odchylka počítána. 
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10.4 Stanovení přesnosti provedeného nivelačního měření 

Jak již bylo uvedeno je přesnost nivelačního měření charakterizována jeho střední 

kilometrovou chybou. Tuto chybu lze jednoduše odvodit z měření tam a zpět, kdy si 

nivelační pořad rozdělíme na oddíly a srovnáme jejich výškové rozdíly. Jedná se prakticky 

o dvojice měření nestejné váhy, kdy váha je nepřímo úměrná délce oddílu. Střední 

kilometrová chyba dvojí nivelace je dána výrazem. [1] 

Měřené veličiny: 

l1´ , l1´´ ; l2´ , l2´´ ; … ; ln´, ln´´, s váhami: p1;  p2  ; … ; pn 

   
 

  
      (27) 

Kontrola: 

                            (28) 

Kde: n je počet měřických dvojic, p je váha 

Výpočet diferencí d a středních hodnot: 

d1 =  l1´ - l1
´´
; d2 =  l2´ - l2

´´
; … ; dn =  ln´ - ln

´´
; 

      
  
    

  

 
         

  
    

  

 
           

  
    

  

 
    (29) 

Převedení diferencí na stejnorodý soubor: 

Toto provedeme vynásobením příslušné váhy: 

        ,  
    

  
 

Kontrola: 

       
  

 
             (30) 

Střední chyba měření: 

          
 

  
 
  

 
                 (31) 

Kde: n je počet oddílů, d je rozdíl převýšení v oddíle mezi nivelací tam a zpět, s je délka 

příslušného oddílu (v km) 
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Při měření byly jednotlivé přestavové body stabilizovány, proto je možno 

považovat jednotlivé sestavy za oddíly a proto můžeme provést rozbory přesnosti 

jednotlivých měření. 

11 Vlastní měření a výpočet 

11.1 Polohové zaměření bodů pozorovací stanice 

Polohové zaměření bodů pozorovací stanice bylo provedeno dne 28. 11. 2012 

kombinací oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového pořadu a 

GNSS metodou, konkrétně RTK. 

Slouží jednak pro zakreslení povrchových bodů do mapy a je nedílnou součástí pro 

teoretický výpočet poklesové kotliny. 

Jako souřadnicový systém byl zvolen systém Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK), jenž je jedním ze závazných geodetických referenčních systémů 

používaných v ČR [8]. 

11.1.1 Zaměření bodů pozorovací stanice polygonovým pořadem 

Jak již bylo uvedeno, pro účel měření byl použit oboustranně připojený a 

oboustranně orientovaný polygonový pořad. 

 

Polygonový pořad je definován podle [9] jako: 

Spojnice vrcholů prostorové lomené čáry; je zaměřen pomocí měřených délek a 

vodorovných vrcholových úhlů. 

Polohové zaměření bodů pozorovací stanice bylo provedeno přístrojem Leica TCR 

1202+ s použitím trojpodstavcové soustavy. Délky polygonových stran byly měřeny 

obousměrně, úhly byly měřeny ve dvou řadách a jedné skupině. Počátečním bodem 

polygonového pořadu byl bod č. 400, který byl rovněž použit jako výchozí bod 

nivelačních, koncovým bodem byl bod č. 4112, body č. 4101 a 4113 připojovací body 

počátečního a koncového bodu pořadu. Poslední tři zmíněné body byly pro účely měření 

stabilizovány dřevěnými kolíky s křížkem na horní hraně. 
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Všechny tyto body byly změřeny pomocí technologie GNSS připojením přídavné 

antény na totální stanici. Vypočtené souřadnice těchto bodů byly následně použity pro 

výpočet vrcholů polygonového pořadu a dalších bodů pozorovací stanice. 

Při měření byla snaha vkládat vrcholy polygonových stran na body pozorovacích 

stanic, avšak ne vždy bylo toto možné. Ať už z důvodů přírodních podmínek, kdy body 

byly schovány za horizontem, z důvodu vzrostlé vegetace a stromů, či nepoměrných délek 

sousedních polygonových stran. Proto se vrcholy polygonu volily tak, aby bylo měření co 

nejekonomičtější z časového hlediska a také aby veškeré body, které nejsou vrcholy 

polygonového pořadu, bylo možno zaměřit v jedné osnově směrů. Tyto body se měřily na 

výtyčku. 

Souřadnice bodů pozorovací 

stanice v S-JTSK určené 

polygonovým pořadem 

 

č.b. y (m) x (m) 

101 458587.63 1103295.75 

102 458495.00 1103260.33 

103 458458.47 1103298.37 

104 458416.62 1103320.58 

105 458363.11 1103331.72 

106 458290.25 1103342.95 

107 458242.80 1103342.68 

108 458204.16 1103338.48 

109 458151.35 1103335.43 

110 458106.21 1103352.27 

111 458038.60 1103388.45 

112 457997.23 1103421.53 

113 457945.30 1103445.16 

114 457777.98 1103439.31 

119 457445.22 1103470.77 

120 457372.39 1103523.41 

121 457357.76 1103604.11 

122 457232.27 1103575.08 

123 457157.15 1103567.94 

2 458371.01 1103330.04 

4 458024.29 1103486.97 

400 458839.43 1103230.70 

Tab. 3 – Souřadnice bodů pozorovací stanice určené polygonovým pořadem 
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Souřadnice bodů pozorovací stanice byly vypočteny v geodetickém výpočetním 

programu Groma, protokol o výpočtu přiložen na datovém nosiči. 

11.1.2 Zaměření vybraných bodů pozorovací stanice pomocí technologie GNSS 

metodou RTK 

Vybrané body pozorovací stanice, které se nachází mimo prostor vymezený lesem, 

včetně bodů počátečního a koncového, byly zaměřeny zároveň při měření polygonového 

pořadu pomocí GNSS metodou RTK.  

Zaměření bodů pomocí GNSS nám jednak sloužilo jako prostředek pro kontrolu 

správnosti polygonového pořadu a také byla potřeba určit výchozí body polygonového 

pořadu, ze kterých se následně polygonový pořad počítal. 

Měření se provedlo zapojením aparatury Leica ATX1230 GG Smart s anténou na 

použitou totální stanici LEICA TCR1202+ . Tato aparatura dokáže pracovat jednak 

s družicemi GPS, ale i s družicemi systému GLONASS. V příslušném programu na měření 

GNSS se nastavily potřebné údaje a spolu se spuštěním datových přenosů, které poskytují 

permanentní stanice, se přijímaly korekce v reálném čase, díky nimž se dají přesně 

vyhodnotit jak polohy, tak i výšky bodů. Měření na bodech se provádělo dvakrát, výsledné 

souřadnice jsou jejich průměrem. 

Transformační klíč a převod bodů ze systému WGS-84 do systému S.JTSK byl 

proveden v programu Leica Geo Office. Transformační klíč, vypočtené souřadnice a 

ostatní soubory spojené s jejich výpočtem jsou součástí přiložených příloh. 

Porovnání souřadnic bodů obou metod a jejich rozdíl 

č.b. 
GNSS PP GNSS-PP 

y (m) x (m) y(m) x (m) ∆y (m) ∆x (m) 

101 458587.62 1103295.72 458587.63 1103295.75 -0.02 -0.03 

101 457777.93 1103439.24 457777.98 1103439.31 -0.05 -0.07 

101 457445.20 1103470.79 457445.22 1103470.77 -0.02 0.02 

101 457372.37 1103523.4 457372.39 1103523.41 -0.02 -0.01 

101 457357.75 1103604.1 457357.76 1103604.11 -0.01 -0.01 

101 457232.29 1103575.08 457232.27 1103575.09 0.02 -0.01 

101 457157.14 1103567.93 457157.15 1103567.94 -0.01 -0.01 

Tab. 4 – Porovnání souřadnice získaných oběma metodami 
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11.2 Nivelační měření 

Jak již bylo uvedeno, body pozorovací stanice byly měřeny pomocí trigonometrické 

nivelace s použitím totální stanice Leica TCR 1202+. Každé měření vycházelo z výchozího 

bodu č. 400, jenž se nachází v ochranném pilíři jam a jeho výška je pravidelně 

kontrolována (nadmořská výška 255,581 m, mezi dvěma posledními etapami měření byla 

provedena kontrola výšky tohoto bodu důlními měřiči a má hodnotu 255,569 m, s touto 

výškou se počítá při poslední etapě). 

Výšky bodů pozorovací stanice určených v předchozích dvou etapách, byly 

poskytnuty pro další výpočty. Výšky určené v první etapě jsou výšky výchozí a jsou k nim 

vztaženy poklesy zjištěné v jednotlivých etapách. 

Jak již bylo uvedeno, měření v jednotlivých etapách bylo provedeno stejnou 

metodou měření, a to trigonometrickou nivelací, jako byly provedeny předchozí měření. 

Na body pozorovací stanice a body nivelační trasy se postavila výtyčka s odrazným 

hranolem. Výtyčka s odrazným hranolem se ustavovala do nejnižší možné výšky, tzn. 1,30 

m, abychom hodnoty naklonění od svislice dosahovaly co nejmenších hodnot a měření 

bylo co nejpřesnější. V určitých případech ovšem bylo nutno změnit výšku cíle. Výška 

hranolu byla stálá, protože výtyčka byla vybavena aretačním zařízením proti změně výšky 

hranolu.  

11.3  Jednotlivé etapy měření výšek bodů pozorovací stanice 

 3. etapa  31. 7. 2012 (v průběhu dobývání) 

 4. etapa  11. 10. 2012 (v průběhu dobývání) 

 5. etapa  20. 3. 2012 (po skončení dobývaní)   

11.4 Zpracování naměřených hodnot 

Naměřená data byla ve stroji zkonvertována a následně z něj stažena. Veškeré 

výpočty výšek bodů pozorovací stanice v jednotlivých etapách a rozbory přesnosti byly 

provedeny v aplikaci Excel od společnosti Microsoft. Tyto soubory jsou rovněž součástí 

přiložených příloh. 
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Jako výškový systém byl použit výškový systém baltský po vyrovnání (Bpv), který 

je jedním ze závazných referenčních geodetických systému používaných na území ČR [8]. 

11.5 Rozbor přesnosti jednotlivých etap měření pozorovací stanice  

Kritériem přesnosti je mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět, 

kterou určíme ze vzorců: 

 pro TN zvýšené přesnosti:            

pro PN:      5     

kde:      je mezní odchylka a R délka pořadu v km 

 

etapa 
převýšení [m] 

rozdíl 

[mm] 

R 

[km] 

mezní odchylka PN 

∆max = 5* √R [mm] 

mezní odchylka TN 

zvýšené přesnosti 

∆max = 20* √R [mm] TAM ZPĚT 

3.  12.7235 -12.7271 -3.6 1.966 7.0 28.0 

4.  11.5121 -11.5100 2.1 1.977 7.0 58.1 

5.  11.5401 -11.5247 15.4 1.777 6.7 56.7 

Tab. 5 – Dosažené a mezní odchylky nivelací v jednotlivých etapách 

Z tabulky je patrné, že měření 3. a 4. etapy lze dle dosažené mezní odchylky zařadit 

do kategorie přesné nivelace. U 5. etapy byla výsledná odchylka převýšení tam a zpět větší 

než mezní dovolená odchylka pro přesnou nivelaci, tudíž spadá do kategorie technické 

nivelace zvýšené přesnosti. Toto bylo způsobeno ztíženými podmínkami při měření, 

zejména v posledním úseku nivelačního pořadu, kde se kombinací nezpevněné ornice, jenž 

byla navezena při rekultivaci a vsáknutím roztáté sněhové pokrývky. Kvůli působení těchto 

zmíněných faktorů se na povrchu vytvořila nezpevněná jílovitá vrstva hluboká i několik 

decimetrů, z toho důvodu bylo velice obtížné najít vhodné místo na postavení stroje či 

stabilizaci bodů na přestavbu, kde by byly projevy klesání stroje a bodu minimální.  

I přes tuto snahu lze z rozboru přesnosti rozpoznat, že v tomhle úseku je rozdíl mezi 

převýšeními tam a zpět jednotlivých sestav v rozmezí 1,1 až 2,4 mm, což bylo právě 

způsobeno sedáním stroje a přestavových bodů. Tento úsek měl za následek to, že rozdíl 

mezi převýšením tam a zpět je větší než mezní dovolená odchylka pro přesnou nivelaci. 
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Pro přehlednost jsou v tabulkách uvedeny jen sumární hodnoty a u výpočtu jen 

některé vzorce včetně kontrolních rovnic, kompletní tabulky s rozbory přesností jsou 

součástí příloh. 

11.5.1 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 3. etapy  

n =23 
převýšení [m] diference 

d [mm] 
dd (di+1)^2 

si            
[km] 

pi=1/si pdd (dd)/s 
TAM ZPĚT 

∑ 12.7235 -12.7271 -3.7 30.3938 46.0450 1.966 360.974 367.4860 367.4860 

Tab. 6 – Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 3. etapy 

Střední kilometrová chyba:  

     
 

  
 
  

 
   

 

    
                    

Kontrolní rovnice: 

       
      

                       

                      

                                                               

       
  

 
                      

Podmínky rovnosti splněny. 

11.5.2 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 4. etapy 

n =24 
převýšení [m] diference 

d [mm] 
dd (di+1)^2 

si            
[km] 

pi=1/si pdd (dd)/s 
TAM ZPĚT 

∑ 11.5121 -11.5100 2.1 38,0559 66.1733 1.977 363.174 540.979 540.979 

Tab. 7 – Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 4. etapy 

Střední kilometrová chyba:  

     
 

  
 
  

 
   

 

    
                    

Kontrolní rovnice: 
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Podmínky rovnosti splněny. 

11.5.3 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 5. etapy 

n =20 
převýšení [m] diference 

d [mm] 
dd (di+1)^2 

si            
[km] 

pi=1/si pdd (dd)/s 
TAM ZPĚT 

∑ 11.5401 -11.5247 15.4 43.2 94.0244 1.777 323.561 541.326 541.326 

Tab. 8 – Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 5. etapy 

Střední kilometrová chyba:  

     
 

  
 
  

 
   

 

    
                    

Kontrolní rovnice: 

       
      

                       

                      

                                                             

       
  

 
                      

Podmínky rovnosti splněny. 

11.6 Výpočet teoretických poklesů v programu SUBSCH 

Jak již bylo uvedeno, k výpočtu poklesů bodů pozorovací stanice je potřeba znát 

jejich polohové souřadnice, proto proběhlo jejich polohové zaměření a výsledné 

souřadnice byly použity k výpočtu. 
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Dále následovalo vytvoření vstupních souborů, kterými jsou: 

 Data pohoří 

 Data porubu 

 Data povrchu 

Tyto vstupní soubory jsou přiloženy na datovém nosiči, který je součástí diplomové 

práce. 

Údaje o porubu 140 702 (souřadnice lomových bodů porubu, vydobytá mocnost, 

hloubka uložení ložiska) potřebné k výpočtu teoretických hodnot byly zjištěny z důlní 

mapy, informace o rozhraní karbon-povrch z geologické mapy izolinií karbonu. 

Výše zmíněné data se zapsaly do vstupních souborů a provedl se výpočet nejprve 

pro koeficienty dobývání a=0,9 a rovněž pro a=1.  

Z hodnot největšího poklesu zjištěného při měření v 5. etapě, který nastal u bodu č. 

109 (konkrétně 0,352m) a největší vypočtené teoretické hodnoty poklesu pro součinitele 

dobývaní a=1 (maximální pokles 1,655m), se vypočetl skutečný součinitel dobývání a (skut), 

jenž byl dosažen právě v okamžiku měření v 5. etapě. 

Koeficient dobývání a (skut) se vypočte podle vztahu: 

       

    
 

    

  
            (32) 

Dosazením největšího naměřeného a největšího vypočteného teoretického poklesu 

do výše zmíněného vzorce bude mít skutečný koeficient dobývání a (skut) hodnotu 0,212. 

Pro tuto hodnotu koeficientu dobývání se rovněž provedl teoretický výpočet 

poklesů a pro porovnání byly vypočtené hodnoty uspořádány pro přehlednost do tabulky a 

grafu. 
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Graf 1 – Porovnání poklesů vypočtených s použitím různých koeficientů dobývání 

Vypočtené poklesy bodů pro rozdílné koeficienty dobývání (a) v 

porovnání s hodnotami poklesů naměřenými při 5. etapě 

č.b. 
a=0.9 a=1.0 a(skut)=0.212 5.etapa (20.3.2013) 

pokles [m] pokles [m] pokles [m] pokles [m] 

400 -0.042 -0.047 -0.010 -0.012 

101 -0.589 -0.654 -0.139 -0.133 

102 -0.825 -0.917 -0.194 -0.238 

103 -0.993 -1.103 -0.234 -0.233 

104 -1.105 -1.128 -0.260 -0.237 

105 -1.205 -1.339 -0.284 -0.268 

2 -1.191 -1.324 -0.281 -0.265 

106 -1.320 -1.466 -0.311 -0.301 

107 -1.379 -1.532 -0.325 -0.331 

108 -1.404 -1.560 -0.331 -0.328 

109 -1.407 -1.563 -0.331 -0.352 

110 -1.451 -1.613 -0.342 -0.339 

111 -1.490 -1.655 -0.351 -0.298 

112 -1.467 -1.630 -0.346 -0.244 

4 -1.343 -1.492 -0.316 -0.171 

113 -1.378 -1.532 -0.325 -0.171 

114 -0.843 -0.937 -0.199 -0.185 

119 -0.040 -0.044 -0.009 -0.012 

120 -0.012 -0.013 -0.003 0.002 

121 -0.006 -0.007 -0.002 -0.001 

122 -0.001 -0.001 0.000 0.008 

123 0.000 0.000 0.000 0.012 

Tab. 9 – Porovnání poklesů vypočtených z různých koeficientů dobývání 
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11.7 Výpočet plné účinné plochy 

Poloměr plné účinné plochy pro porub 140 702 se počítá pro bod č. 111, který leží 

přibližně v těžišti tohoto porubu. Velikost plné účinné plochy se počítá podle vzorce (4).  

 

Poloměr plné účinné plochy pro bod č. 111 bude mít velikost: 

                               

 

 

Obr. 19 – Poloměr účinné plochy 

12 Výsledky měření 

Měření výšek bodů pozorovací stanice bylo provedeno ve 3 etapách (etapy 3-5) a 

navazují na 2 již provedené měření, jejichž výsledky byly poskytnuty pro další zpracování. 

Nebylo možné určit výšku všech bodů, protože některé z nich byly zrušeny nebo poničeny 

stavební činností, z tohoto důvodu nemohou být tyto body zahrnuty do výpočtu poklesů a 

naklonění. Celkové poklesy byly počítány podle vzorce (8), poklesy dílčí podle vzorce (9). 

Z hodnot obsažených v tabulce č. (10) je patrné, že doposud nebylo dosaženo 

maximálních hodnot poklesů, které byly vypočteny v programu SUBSCH. Největší pokles 

činí 352 mm u bodu č. 109, u bodu č. 110 činí pokles 339 mm, u bodu č. 111, jenž se 

nachází nejblíže těžiště porubu, byl v 5. etapě měření zjištěn pokles 298 mm. Porovnáním 

hodnot poklesů uvedených ve výše uvedené tabulce je patrné, že největších poklesů 

dosahují body v okolí těžiště dobývaného porubu. 
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U posledních 4 bodů pozorovací stanice (120-123) se výšky nepatrně zvedaly. 

Podle vypočtených teoretických hodnot poklesů se neočekávaly velké poklesy. Zdvihání 

bodů lze přisoudit zamrzání půdy blízko pod povrchem a následným vytlačováním 

stabilizovaných bodů a rovněž také zemědělské technice, která se v blízkosti bodů 

pohybovala. 

 

 

Pro přehlednost je přiloženo grafické znázornění poklesů bodů pozorovací stanice 

zjištěných v jednotlivých etapách měření: 

 

 

Graf 2 – Poklesy bodů v jednotlivých etapách měření 
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č..b. 

1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5.etapa poklesy bodů vztažené k 1. etapě 

15.3.2012 3.5.2012 31.7.2012 11.10.2012 20.3.2013 2. - 1. 3. - 1. 4. - 1. 5. - 1. 

Výška [m] Výška [m] Výška [m] Výška [m] Výška [m] [mm] [mm] [mm] [mm] 

400 255.581 255.581 255.581 255.581 255.569 0 0 0 -12 

101 251.059 251.056 251.049 251.043 250.926 -3 -10 -16 -133 

102 248.766 248.761 248.754 248.730 248.528 -5 -12 -36 -238 

103 252.165 252.157 252.150 252.129 251.932 -8 -15 -36 -233 

104 257.139 257.131 257.128 257.095 256.902 -8 -11 -44 -237 

2 259.719 259.712 259.703 259.668 259.454 -7 -16 -51 -265 

105 259.687 259.681 259.674 259.637 259.419 -6 -13 -50 -268 

106 253.110 253.100 253.089 253.052 252.809 -10 -21 -58 -301 

107 243.736 243.723 243.687 243.647 243.405 -13 -49 -89 -331 

108 238.669 238.658 238.624 238.580 238.341 -11 -45 -89 -328 

109 243.839 243.831 243.817 243.674 243.487 -8 -22 -165 -352 

110 248.534 248.520 248.498 248.425 248.195 -14 -36 -109 -339 

111 256.343 256.329 256.298 256.245 256.045 -14 -45 -98 -298 

112 256.522 256.507 256.481 256.436 256.278 -15 -41 -86 -244 

4 260.922 260.903 260.900 260.856 260.751 -19 -22 -66 -171 

113 252.168 252.151 252.110 252.085 251.983 -17 -58 -83 -185 

114 262.109 262.092 262.074 262.050 262.012 -17 -35 -59 -97 

115 264.839 264.808 zničen zničen zničen -31  -  -  -  

117 265.574 265.570 265.563 zničen zničen -4 -11  -  - 

118 266.268 266.254 266.251 266.250 zničen -14 -17 -18  - 

119 264.132 264.122 264.121 264.116 264.120 -10 -11 -16 -12 

120 268.055 268.045 268.047 268.050 268.057 -10 -8 -5 2 

121 270.594 270.578 270.610 270.590 270.593 -16 16 -4 -1 

122 268.281 268.272 268.306 268.283 268.289 -9 25 2 8 

123 267.089 267.073 nezměřeno 267.092 267.101 -16  - 3 12 

Tab. 10 – Výšky bodů a jejich celkové poklesy v jednotlivých etapách 
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č..b. 

Poklesy dílčí 

2. - 1. 3. - 2. 4. - 3. 5. - 4. 

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

400 0 0 0 -12 

101 -3 -7 -6 -117 

102 -5 -7 -24 -202 

103 -8 -7 -21 -197 

104 -8 -3 -33 -193 

2 -7 -9 -35 -214 

105 -6 -7 -37 -218 

106 -10 -11 -37 -243 

107 -13 -36 -40 -242 

108 -11 -34 -44 -239 

109 -8 -14 -143 -187 

110 -14 -22 -73 -230 

111 -14 -31 -53 -200 

112 -15 -26 -45 -158 

4 -19 -3 -44 -105 

113 -17 -41 -25 -102 

114 -17 -18 -24 -38 

115 -31 - - - 

117 -4 -7 - - 

118 -14 -3 -1 - 

119 -10 -1 -5 4 

120 -10 2 3 7 

121 -16 32 -20 3 

122 -9 34 -23 6 

123 -16 16 3 9 

Tab. 11 – Tabulka dílčí poklesů mezi jednotlivými etapami 

 

Hodnoty naklonění byly počítány nepřímo pomocí poklesů sousedních bodů podle 

vzorce (13), hodnoty naklonění mezi body lze spočítat pouze u bodů, u kterých známe 

souřadnice, z toho důvodu jsou z výpočtu vynechány body, které nebylo možné kvůli 

jejich poškození polohově zaměřit. 
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naklonění mezi 
body pozorovací 

stanice 

délka 
[m] 

naklonění [mm/m] vztaženo k: 

2. etapě 3. etapě 4. etapě 5. etapě 

101 102 99.2 -0.0202 -0.0202 -0.2017 -1.0588 

102 103 52.7 -0.0569 -0.0569 0.0000 0.0948 

103 104 47.4 0.0000 0.0844 -0.1689 -0.0844 

104 105 54.7 0.0366 -0.0366 -0.1098 -0.5672 

105 106 73.7 -0.0543 -0.1085 -0.1085 -0.4476 

106 107 47.5 -0.0632 -0.5901 -0.6533 -0.6322 

107 108 38.9 0.0515 0.1029 0.0000 0.0772 

108 109 52.9 0.0567 0.4348 -1.4367 -0.4537 

109 110 48.2 -0.1245 -0.2906 1.1623 0.2698 

110 111 76.7 0.0000 -0.1174 0.1434 0.5347 

111 112 53.0 -0.0189 0.0755 0.2265 1.0195 

112 113 57.1 -0.0351 -0.2980 0.0526 1.0341 

113 114 167.4 0.0000 0.1374 0.1434 0.5256 

114 119 334.2 0.0209 0.0718 0.1286 0.2543 

119 120 89.9 0.0000 0.0334 0.1224 0.1558 

120 121 82.0 -0.0732 0.2926 0.0122 -0.0366 

121 122 128.8 0.0543 0.0699 0.0466 0.0699 

122 123 75.5 -0.0928 - 0.0133 0.0530 

Tab. 12 – Hodnoty naklonění mezi body v jednotlivých etapách 

 

Graf 3 – Naklonění mezi body pozorovací stanice 
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12.1 Přesnost určení poklesů bodů 

Z rozboru přesnosti nivelačních pořadů jednotlivých etap měření byly vypočteny 

tyto hodnoty středních kilometrových chyb: 

  3. etapa:               

  4. etapa:               

  5. etapa:               

Vzhledem k tomu, že byly poskytnuty pouze výšky pozorovacích stanic v 1. a 2. 

etapě bez jejich přesnosti určení, není možno vypočítat přesnost celkových poklesů bodů 

jednotlivých etap vztažených k etapě první.  Lze vypočítat pouze přesnost poklesu dílčích a 

to jen u etap, které jsem měřil (tzn. etapa 3 – 5). 

 

Přesnost určení poklesů bodů mezi 3. a 4. etapou: 

           
     

                        

Přesnost určení poklesů bodů mezi 4. a 5. etapou: 
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13 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo periodické zaměřování výšek bodů liniové pozorovací 

stanice, která je stabilizována ve směru porubu 140 702, ve třech etapách. V těchto etapách 

se zjišťovaly poklesy bodů liniové stanice vzhledem k 1. etapě měření, jejíž hodnoty mi 

byly poskytnuty pro další zpracování. Sledováním poklesů bodů lze sledovat utváření 

poklesové kotliny. 

Při nivelačních měřeních 3. a 4. etapy nebyly překročeny mezní odchylky pro 

přesnou nivelaci. U 5. etapy tato mezní odchylka překročena byla, proto měření patří do 

kategorie přesnosti technické nivelace zvýšené přesnosti. Největší poklesy vykazovaly 

v poslední měřené 5. etapě měření body č. 108 (pokles 328mm), č. 109 (pokles 352mm), č. 

110 (pokles 339mm). U bodu č. 111, který se nachází nejblíže pomyslného těžiště porubu, 

byl zjištěn pokles 298 mm. Největší teoretický pokles vypočtený v programu SUBSCH 

činí právě u bodu č. 111 1,490 m. Z toho plyne, že došlo k poklesům odpovídajícím 

maximálně 24% hodnoty maximálního poklesu, jelikož doposud nedošlo k prolomení 

klenby a lze očekávat další poklesy povrchových bodů. 

Porovnáním teoretických poklesů vypočtených ze skutečného koeficientu dobývání 

a (skut) a poklesů bodů pozorovací stanice zjištěných v 5. etapě je z grafu patrné, že účinky 

hlubinného dobývání v porubu 140 702 na povrch nabývají předpokládaných hodnot, ale 

přesto je vhodné poklesy na pozorovací stanici nadále sledovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rok: 2013   Strana: 50 

 

14 Seznam použité literatury 

[1] SCHENK, J.: Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta, Ostrava 

 2006, VŠB-TUO 

[2] MIKULENKA, V.: Nauka o důlních škodách I. díl, učební text, Ostrava 2008, 

 VŠB-TUO 

[3] BLAŽEK, R. ;  SKOŘEPA, Z. : Geodézie 3 Výškopis, skripta, Praha 2009, ČVUT 

[4] SCHENK, J.:  Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači program SUBSCH, 

 učební text, Ostrava 2004, VŠB-TUO 

[5] NESET, K.: Vlivy poddolování, skripta, Praha 1984, SNTL 

[6] SCHENK, J.:  Dynamika poklesové kotliny, učební text, Ostrava 2000, VŠB-TUO 

[7] SCHENK, J.:  Knotheho rozdělení plné účinné plochy, učební text, Ostrava 2004, 

 VŠB-TUO 

 [8] Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. O stanovení geodetických referenčních systémů a 

 státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 

[9] Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dostupný na WWW. 

 <www.vugtk.cz/slovnik> 

[10] Základní informace o Dolu Lazy. Dostupné na WWW. 

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Lazy> 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vugtk.cz/slovnik
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Lazy


 

 

Rok: 2013   Strana: 51 

 

15 Seznam obrázků 

Obr. 1 – Řez svahem poklesové kotliny [2] ........................................................................... 5 

Obr. 2 – Průměrný mezný úhel vlivu ..................................................................................... 6 

Obr. 3 – Plná účinná plocha pro vodorovně uložené ložisko [2] ........................................... 7 

Obr. 4 – Plná účinná plocha pro ukloněné ložisko [2] ........................................................... 8 

Obr. 5 – Hranice poklesové kotliny vodorovně uloženého ložiska [2] ............................... 11 

Obr. 6 – Hranice poklesové kotliny u ukloněného ložiska [2] ............................................ 13 

Obr. 7 – Složky pohybu ....................................................................................................... 14 

Obr. 8 – Schéma Naklonění ................................................................................................. 16 

Obr. 9 – Důl Lazy ................................................................................................................ 18 

Obr. 10 – Porub 140 702, jeho lomové body a části ............................................................ 19 

Obr. 11 – Liniová pozorovací stanice ve tvaru lomených přímek [2] ................................. 23 

Obr. 12 – Body pozorovací stanice ...................................................................................... 23 

Obr. 13 – Poloha bodů pozorovací stanice vzhledem k umístění porubu ............................ 24 

Obr. 14 – Totální stanice Leica TCR 1202 .......................................................................... 24 

Obr. 15 – Křivka vlivu f(x-s) [7] ......................................................................................... 26 

Obr. 16 – Rozdělení plné účinné plochy podle Knoteho [2] ............................................... 27 

Obr. 17 – Schéma skutečného a zdánlivého horizontu [3] .................................................. 28 

Obr. 18 – Schéma trigonometrické nivelace ........................................................................ 30 

Obr. 19 – Poloměr účinné plochy ........................................................................................ 43 

 

 

 



 

 

Rok: 2013   Strana: 52 

 

16 Seznam tabulek 

Tab. 1 – Souřadnice lomových bodů porubu ....................................................................... 20 

Tab. 2 – výpočet průměrných mezných úhlů ....................................................................... 20 

Tab. 3 – Souřadnice bodů pozorovací stanice určené polygonovým pořadem ................... 35 

Tab. 4 – Porovnání souřadnice získaných oběma metodami ............................................... 36 

Tab. 5 – Dosažené a mezní odchylky nivelací v jednotlivých etapách ............................... 38 

Tab. 6 – Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 3. etapy ....................................................... 39 

Tab. 7 – Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 4. etapy ....................................................... 39 

Tab. 8 – Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 5. etapy ....................................................... 40 

Tab. 9 – Porovnání poklesů vypočtených z různých koeficientů dobývání ........................ 42 

Tab. 10 – Výšky bodů a jejich celkové poklesy v jednotlivých etapách ............................. 45 

Tab. 11 – Tabulka dílčí poklesů mezi jednotlivými etapami ............................................... 46 

Tab. 12 – Hodnoty naklonění mezi body v jednotlivých etapách ....................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rok: 2013   Strana: 53 

 

17 Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Situace bodů pozorovací stanice vzhledem k porubu 140702 

Příloha č. 2 – Grafické znázornění poklesů 

Příloha č. 3 – Grafické znázornění naklonění 

 


