
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 
 

 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UTVÁŘENÍ POKLESOVÉ KOTLINY V OBLASTI 9. KRY 
DOLU KARVINÁ ZÁVOD LAZY 

 

diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

Autor:      Bc. Lukáš Vrubel 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Eva Jiránková, Ph.D 

 

 

Ostrava 2013 

  



Bc. Lukáš Vrubel: Utváření poklesové kotliny v oblasti 9. kry Dolu Karviná závod Lazy  

 

 

  



 



Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracováno téma „Utváření poklesové kotliny v oblasti 9. 

kry Dolu Karviná závod Lazy.“ V teoretické části práce jsou uvedeny faktory ovlivňující 

utváření poklesové kotliny, metody pozorování a měření, princip a rozbor přesnosti 

geometrické nivelace. 

Praktická část obsahuje zpracování výškového měření na pozorovací stanici metodou 

přesné nivelace, rozbor charakteristik přesnosti měření a teoretický výpočet statických 

poklesů programem Subsch. Výsledkem jsou hodnoty poklesů bodů liniové pozorovací 

stanice, jejich grafické znázornění a ohraničení oblasti vlivu dobývání. 

 

Klíčová slova: 

 měřený pokles, nivelace, statický pokles, Subsch, deformace 

 
 

Sumary 
 
In the presented thesis is worked out topic " configuration of the Subsidence Through in the 

Area of the 9th Block of the Karvina Mine, Lazy Plant. "In the theoretical part of the stud 

are mentioned the factors influencing the configuration of the subsidence trough, methods 

of observation and measurement, principles and analysis of geometric precision levelling 

The practical part includes processing of height measurements at the observation station by 

precise levelling method, analysis of the characteristics of precision measurement and 

theoretical calculation of the static declines by Subsch. As the results, there are values of 

the point declines of linear observation station, their graphical illustration and marking the 

areas of the impact of mining. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Bpv   Výškový systém Balstský po vyrovnání 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

OKR   Ostravsko karvninský revír 

ZPN   Zvlášť přesná nivelace 

VPN   Velmi přesná nivelace 

PN   Přesná nivelace 

TN   Technická nivelace 

CCD   Charge – coupled device 
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1. ÚVOD 

 

Dané téma diplomové práce jsem si zvolil zejména proto, že problematika vlivu důlní 

činnosti na povrch je stále aktuální a zajímavá. 

Karvinská oblast má charakterisktický krajinný ráz způsobený hlubinným dobýváním 

černého uhlí. Tato činnost sebou  nese i stinnou stránku, a to značné pohyby a deformace 

povrchu, které mají negativní dopad na stavby a zařízení v této oblasti. Z dlouhodobých 

pozorování pak vznikly metody předběžných výpočtů pohybů, jejichž výsledky  se velice 

úzce přibližují skutečným  pohybům.  

Cílem této diplomové práce je vyhodnocení poklesu, neboli svislé složky pohybu povrchu 

nad aktivním porubem čtyřicáté sloje dolu Karviná závod Lazy. K tomuto účelu byla 

vybudovaná  pozorovací stanice na silnici spojující Orlovou s Horní Suchou v délce 2 km, 

která dobývanou sloj protíná napříč postupu porubní fronty. Stabilizované body stanice 

jsou měřeny v pravidelných ročních intervalech od začátku dobývání 40. sloje, které se 

datuje ke dni 17.10.2006. Všechny naměřené hodnoty a výsledky výpočtů uvedené dále,  

jsou vztaženy k tomuto datu. Poslední měření proběhlo ve dvou etapách, a to 24.10.2012 

a 22.3.2013. 

Data potřebná pro výpočty jsou mimo jiné vyselektována z důlní mapy, která byla pro účel 

této práce poskytnuta společnost OKD a. s. 
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2. POHYBY  V NADLOŽÍ HLUBINNÉHO LOŽISKA  

 

Pohyb povrchu na poddolovaném území zapříčiňují prázdné - vydobyté prostory ložisek, 

které se při dobývání černého uhlí nejčastěji zavalují nadložními horninami. 

Charakteristika pohybu nadloží je poměrně složitá problematika závisející na mnoha 

faktorech a činitelích.. Jako jednoduchý nástin tohoto pohybu lze použít vektor skládající 

se z vodorovné složky (posunu) a svislé složky (poklesu), znázorněné na obr. č. 1. 

 

 

Obr. 1 Vektor pohybu 

Převládající a prioritně sledovanou složkou těchto pohybů povrchu je pokles, jehož 

hodnoty lze získat přímým měření, nebo teoretickým výpočtem. Aby bylo možné výpočet 

provést, musí se správně vyselektovat data z následujících parametrů. 

 

2.1. Mocnost ložiska 

Mocností ložiska se rozumí přímá vzdálenost stropu a počvy ložiska. Tato hodnota je dána 

geologickými podmínkami a v OKR se pohybuje přibližně od 0,5 až 5 metrů. 

Při různé velikosti mocnosti ložiska se mění charakter a rychlost pohybu nadloží. 

U vodorovných nebo ploše uložených ložisek bude převládat svislá složka pohybu (pokles) 

a největší hodnotu bude mít přibližně v těžišti vydobyté plochy. 

Jestliže se budou dobývat sloje v blízkosti již dříve dobývaných, může nastat to, že se tyto 

dříve zavalené prostory znovu dají do pohybu. Pak hovoříme o aktivaci stařin. 
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2.2. Mezný úhel vlivu 

Je to úhel, který svírá spojnice hranice dobývání s bodem na povrchu, kde je pohyb 

minimální, nebo již nepozorovatelný a deformace na objektech májí přípustné hodnoty. 

Toto místo se taky nazývá hranice poklesové kotliny. 

Jeho hodnotu je potřeba znát již před začátkem dobývání, protože pomocí něj lze určit 

rozsah poklesové kotliny a tím zjistit předběžné vlivy na povrchu a objektech. 

V OKR byly na základě dlouhodobých pozorování a zkušeností přijaty generální hodnoty 

mezných úhlů vlivu [2]: 

v karbonských vrstvách µk=65° 

v terciérním pokryvu  µ t=55° 

Velikost mezného úhlu vlivu záleží především na charakteru nadloží,  geologických 

vlastnostech a nebo narušenosti z dřívějších důlních činností. Hodnota mezného úhlu vlivu 

lze určit z měření v daném místě, podle obr. č. 2 bude [2]: 

 μ μ μ μ
 (1)  

 

 

Obr. 2 Průměrná hodnota mezného úhlu vlivu 

kde:  

úhly μ ,	μ ,	μ  jsou mezné úhly vlivu v jednotlivých vrstvách s různými mechanickými 

vlastnostmi a ,	 ,  jsou jejich mocnosti. 

Pro dobývání v pohoří, které je složeno z pokryvných a produktivních hornin, se vypočítá 

průměrný mezný úhel vlivu ze vztahu [3]: 
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 μ μ μ
 (2)  

kde: 

µ t – mezný úhel vlivu v pokryvných horninách 

µk – mezný úhel vlivu v produktivních horninách 

Ht – mocnost pokryvu 

Hk – mocnost produktivních hornin 

Jiný případ nastane při ukloněném souvrství. Zde rozlišujeme dva úhly a to [2]:  

mezný úhel vlivu do podloží (µp) – jeho vodorovné rameno směřuje do podloží 

mezný úhel vlivu do nadloží (µn) – směřuje-li jeho vodorovné rameno do nadloží. 

 

2.3. Plná účinná plocha  

Definováním plné účinné plochy mohou nastat dva případy: 

 

a) Plná účinná plocha nevyrubaného ložiska 

Je pomyslná kruhová plocha podstavy rotačního kužele s podstavou představující plochu 

nevyrubaného ložiska, o poloměru r:  

 
r = Hcotg µ 

 
(3)  

Kde „H“ je známá hloubka dobývání a “µ“ je úhel ramen kužele s podstavou, neboli mezný 

úhel vlivu. Vrchol kužele „P“ je považován za bod s minimálním, nebo žádným poklesem. 

Situace je schématicky uvedena na obr. č. 3. 

Při skutečnosti, že bod P neklesá, můžeme jej označit jako ochraný pilíř. Tyto pilíře jsou 

zachovávany například pro důlní podniky, aby nedocházelo k destrukci jam, dále vodní 

toky a železniční koridory. 
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Obr. 3 Plná účinná plocha pilíře 

b) Plná účinná plocha vyrubaného ložiska 

Tato vydobytá plocha má přímý vliv na povrch, kde je oblast pohybů vždy větší než plocha 

vyrubaného ložiska. Ohraničují ji spojnice linií mezi porubem a povrchem pod  úhlem µ 

(mezný úhel vlivu). Tvar plochy na povrchu je podobný tvaru vyrubaného ložiska                

s největší hodnotou poklesu Smax, která je zhruba v těžišti této plochy. Poloměr plné účinné 

plochy ložiska se vypočítá podle vzorce (3) a její znázornění je na obr. č. 4.  Zvětší-li se 

vydobytá plocha, tato maximální hodnota poklesu  se nemění, ale vzniká rovinné dno 

poklesové kotliny. 

 

Obr. 4 Plná účinná plocha vyrubaného ložiska 

 

Za poklesovou kotlinu se považuje oblast na povrchu ohraničenou obalovou křivkou 

kružnic o poloměru plných účinných ploch sestrojených z lomových bodů porubu. Příklad 

pro vodorovně uloženou sloj je na obr. č. 5. 
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Obr. 5  Hranice poklesové kotliny u vodorovně uloženého ložiska  

Příklad ukloněného ložiska je na obr. č. 6, kde hranice poklesové kotliny má protáhlejší 

tvar v místě hlubšího uložení ložiska. V tomto případě je tedy hloubka H1 > H2. 

 

Obr. 6 Hranice poklesové kotliny u ukloněného ložiska 

 

Obalová křivka vymezuje tvar poklesové kotliny pouze přibližně. Přesnější tvar lze zachytit 

vykreslením izokatabáz. 

Obvodním báňským úřadem  v Ostravě byla v OKR stanovena  hodnota minimálního 

poklesu (40 mm) pro vymezení rozsahu poklesové kotliny[10]. 
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2.4. Hloubka uložení ložiska 

Jestliže je dobývané ložisko uloženo ve velkých hloubkách (200 m), poklesová kotlina má 

o to větší rozlohu, což se může jevit jako nežádoucí. Oblast vlivu dobývání je sice větší, 

ale poklesy často nedosahují své maximální hodnoty, a tak deformace na objektech jsou 

v únosných mezích. Tato hloubka ložiska se pak nazývá neškodná hloubka. 

To neplatí jestliže se vydobyde plocha větší než je plná účinná plocha. Pak pokles dosáhne 

své maximální hodnoty Smax. [2]. 

2.5. Způsoby dobývání užitkového nerostu 

Hodnotíme podmínky působící na pokles způsobem, který je vyjádřen dobývacím faktorem 

„a“. Ten zahrnuje: 

2.5.1. Výrubnost ložiska 

 Je chareakterizována objemem ložiska, které se při praktickém dobývání vytěží 

 na povrch. Bývá vyjádřena poměrem k teoreticky možnému objemu nerostu, který by se 

za ideálních podmínek mohl z ložiska vytěžit. Je to poměr vyjádřený v desetinném zlomku: 

  (4)  

kde Qs je skutečně vytěžený objem nerostné suroviny a Q je teoretický objem, který je 

součinem plánované plochy k vyrubání  a mocnosti ložiska.“ Koeficient av se 

v jednotlivých revírech liší. Pro ložiska v OKR se pohybuje v rozmenzí 0,85 až 0,95 [2]. 

2.5.2. Základka 

Je materiál dopravený do míst vyrubaného ložiska za účelem podepření stropu. Tím se 

zmírní dopady na povrch. Rozlišují se různé druhy a kvality základky, které jsou uvedeny 

v tab. č. 1. 
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Tab. 1 Koeficient základky [2] 

stěnování na zával az= 0,85 až 0,95 

částečná základka az= 0,65 až 0,75 

ruční základka az= 0,55 až 0,56 

foukaná základka az= 0,45 až 0,55 

plavená základka az= 0,25 až 0,35 

speciální základka az= 0,10 až 0,15 

2.5.3.  Dobývání na zával 

Vydobyté prostory se zaplní rozrušeným materiálem z nadloží. Tento materiál nabyde 

většího objemu – nakypří se. Koeficient nakypření Kn, je číslo větší než 1 a je jím potřeba 

vynásobit objem původní horniny, aby se zjistil objem rozrušené horniny. 

 Vn=VKn (5)  

Například při zvětšení objemu o 15 % se Kn = 1,15 a je již zahrnut v základkovém podílu 

az=0,85 až 0,95  

Výsledná hodnota dobývacího faktoru „a“ obvykle zahrnuje vliv zakládání a vliv 

výrubnosti. Tedy konečný faktor [2]: 

 a = azav (6)  

2.6. Vliv času na velikost pohybu 

 

Pohyby povrchu se dějí v určité časové škále od vydobytí ložiska a největších poklesů až 

po doznívání a uklidnění povrchu. Rychlosti pohybů v závislosti na čase je ovlivněna řadou 

dalších faktorů jako jsou mechanické vlastnosti nadloží, hloubka a způsob dobývání [2]. 

Časovým faktorem „z“ je vyjadřován vliv času na velikost pohybu povrchu. S časovým 

faktorem se počítá při určování dynamických poklesů, kdy se hodnotí poklesy za určité 

časové období,  do výpočtu se tedy zahrne faktor období doznívání. 

Do statického výpočtu poklesů se časový faktor nazahrnuje (z=1). Zkoumaná hodnota 

poklesu se vztahuje pouze ke konečnému datu dobývání.  
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2.7 Geologické podmínky uložení 

 

Na výsledné pohyby povrchu má nemalý vliv také geologické složení pohoří, množství 

tektonických zlomů a úklon  ložiska. Za vodorovné ložisko se považuje ložisko s úklonem 

0 až 20° od vodorovné roviny s převládajícím pohybem, poklesu. 

U strměji uložených slojí převládá vodorovná složka pohybu – posun [3]. 



Bc. Lukáš Vrubel: Utváření poklesové kotliny v oblasti 9. kry Dolu Karviná závod Lazy  

 

2013  18  

3. METODY VÝPOČTŮ POHYBU POVRCHOVÝCH 

BODŮ 

Pro komplexní vyhodnocení pohybů povrchu se počítají poklesy, naklonění zakřivení 

a posuny bodů. V následující kapitole budou popsány jen výpočty statick poklesů a 

naklonění. 

3.1. Metody určování poklesů 

3.1.1. Přímo z naměřených dat 

Výsledná hodnota poklesu je rozdílem výšek bodů měřených před začátkem dobývání 

a výšek vztažených k určitému datu buďto v průběhu dobývání, nebo k jeho ukončení. 

 
,	 = 	 - 	  

 

(7)  

kde , 		 je pokles bodu i za období ,  a 	  a 	  jsou výšky bodu i na začátku 

a na konci sledovaného časovéh období. 

3.1.2. Teoretický výpočet poklesů 

 

Teoretické výpočty vycházejí z různých teorií a úvah mnoha autorů používající průsvitky 

různě rozdělených plných účinných ploch.  

Poklesy bodu na povrchu se počítají podle vzorce [3]: 

 

 

s = Maez 

 

(8)  

kde: 

M –  je mocnost sloje uváděná v metrech 

a – je součinitel dobývání  

e – je koeficient účinnosti 

z – je časový součinitel 
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Součinitel dobývání „a“ je v rozmezí 0 až  1 podle způsobu dobývání a použité základky. 

Pro určení součinitele dobývání „askutečný„v daném místě se užije vzorec  

 
č ý

( )
( ěř.)

 (9)  

kde:  

a(1) je součinitel dobývání hodnoty 1 

S(měř.) je největší měřený pokles n-tého bodu na povrchu 

Sv je pokles n-tého bodu vypočtený teoretickým výpočtem pro součinitel dobývání daný 

způsobem dobývání. Je-li  hodnota askutečný > 1 znamená to aktivaci stařin. 

Stařiny jsou dříve vydobyté plochy v blízkosti nových porubů, které se již jevily jako 

uklidněné. Jejich aktivace zvětšuje hodnotu poklesů sledovaných bodů na povrchu. 

 

Koeficient účinnosti závisí na poloze a velikosti dobývané plochy. Jestliže e = 1 vyrubaná 

plocha je velikosti plné účinné plochy, jestliže e < 1 vyrubaná plocha je menší než plná 

účinná. 

 

Časový součinitel nabývá hodnot 0 až 1, hodnotu 1 má v případě statických výpočtů 

poklesů, při kterém se neuvažují s hodnoty poklesů doznívání [3]. 

 

3.2. Metoda nepřímého určování naklonění 

Naklonění dvou bodů ,  můžeme určit, jestliže známe jejich vodorovnou vzdálenost 

a poklesy za určité časové období. Podle obr. č. 7 becně platí:  

 

 , 	 	− 	 		
,  (10) 

kde: 

 	, 		  jsou poklesy bodů Pi a Pk za dobu ∆t 

  ,  je vodorovná vzdálenost mezi body Pi,Pk 
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Obr. 7 Určení naklonění z poklesů  

 

 

Se zvětšující se hloubkou dobývání se zmenšuje naklonění a svahy poklesové kotliny mají 

pozvolnější tvar, což je pro stavební objekty na okraji poklesové kotliny bezpečnější [3]. 
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4. Pozorovací stanice 

Je to síť stabilizovaných bodů na povrchu zpravidla nad porubem,  které se v určitých 

časových intervalech přeměřují. Zpracováním naměřených dat dostáváme informace 

o pohybech povrchu vlivem důlní činnosti. Tvar pozorovací stanice závisí na tvaru 

poklesové kotliny. Je-li ložisko v malé hloubce a menšího rozsahu, pozorovací stanice se 

zvolí tak, aby její krajní body byly mimo vliv dobývání. Vzdálenosti stabilizovaných bodů 

vychází z účelu stanice [4]. 

 

4.1. Liniová pozorovací stanice 

 

Zřizuje se zpravidla tak, aby zachytila střed poklesové kotliny a její okraje. Možnosti 

provedení liniové pozorovací stanice jsou naznačeny na obr. č. 8 – 11. Jejich nevýhodou je, 

že vyhodnocené parametry naklonění, křivosti a vodorovného přetvoření, platí ve směru 

linie a nemusí to být hodnoty maximální. To řeší trojúhelníkové řetězce ve kterých lze určit 

směry těchto maximálních deformací [4]. 

 

Obr. 8  Liniová pozorovací stanice přímková 

 

 

Obr. 9 Liniová pozorovací stanice – ve tvaru osového kříže 
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Obr. 10  Liniová pozorovací stanice – ve tvaru lomených přímek 

 

 

Obr. 11 Liniová pozorovací stanice ve tvaru trojúhelníkového řetězce 

 

 

4.2. Plošná pozorovací stanice 

 

Tento typ pozorovací stanice se používá ojediněle,  protože budovaní bodů a měření 

na stanici je  časově a finančně dost náročné. Umožňuje však spolehlivě zachytit hodnoty 

deformací a jejich směr v celé poklesové kotlině. Na obr. č. 12 – 14 jsou možnosti 

provedení plošných pozorovacích stanic [4]. 
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Obr. 12 Plošná pozorovací stanice ve tvaru čtvercové sítě 

 

Obr. 13 Plošná pozorovací stanice ve tvaru trojúhelníkové sítě 

 

Obr. 14 Plošná pozorovací stanice ve tvaru roztroušených bodů 
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5. METODY MĚŘENÍ BODŮ POZOROVACÍCH 

STANIC 

Použitá metoda měření na stanici je závislá na účelu, pro který byla stanice zřizena 

a na požadované kvalitě dosažených výsledků. Zvolená metoda měření by měla být 

efektivní a časově nenáročná.  

Metoda trigonometrického určení převýšení se použije v těžko přístupném a svažitém 

terénu. Jestliže jsou podmínky příznivjejší, užije se metody nivelace. 

5.1. Nivelace 

 Nivelace je měřická metoda, pomocí které určujeme převýšení mezi dvěma body 

nivelačním přístrojem, který po hrubém urovnání krabicové libely ustálí záměrnou přímku 

do vodorovné roviny nejčastěji pomocí kompenzátoru. Tato rovina pak vytne laťové úseky 

lA a lB. Když tyto laťové úseky od sebe odečteme, získámé výsledné převýšení. Daný 

postup se nazývá geometrická nivelace ze středu a je podstatně přesnější, než metoda 

geometrické nivelace kupředu. 

 

Obr. 15 Geometrická nivelace ze středu 

 

podle obr. č. 15 platí: 

 
ΔHAB = lA - lB 

 
(11) 

5.1.1. Geometrická nivelace ze středu 

Metoda geometrické nivelace ze středu je přesná a rychlá proto, že přístroj necentrujeme 

nad bod a neměříme jeho výšku. Zacílením zpět a vpřed se navíc vylučuje chyba 

z nevodorovnosti záměrné přímky. Přístroj stavíme doprostřed mezi body A a B tak, 
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aby vzdálenost přístroje od bodu A a vzdálenost přístroje od bodu B byla přibližně stejná. 

U technické nivelace stačí vzdálenost určit přibližně – krokováním, u přesné nivelace by 

měla byt určena přesněji. Na bodě A figurant drží lať ve svislé poloze pomocí krabicové 

libely (v případě  přesné nivelace), nebo s latí pomalu kýve v podelném směru (při 

technické nivelaci). Stupnice je natočena směrem k měřiči, který zaznamená nejmenší čtení 

vzad. Přístroj otočí  a zacílí na lať figuranta na bodě B. Zaznamená čtení vpřed. Jedno toto 

postavení se nazývá nivelační sestava. Při větší vzdálenosti nebo převýšení mezi body A 

a B se zvolí mezibody. Jejich řada tvoří nivelační oddíl. Několik nivelačních oddílů tvoří 

nivelační úsek, nebo při větším počtu oddílů, nivelační pořad. Nivelační úsek je 

schématicky zobrazen na obr. č. 16 [1]. 

 

Obr. 16 Schéma nivelačního úseku 

 

Nivelační přístroje pracují na společném principu – realizují vodorovnou rovinu, mají však 

různou konstrukci, výkonnost a vybavení. Lze je dělit podle různých hledisek: [1] 

a) Podle realizace vodorovné roviny: 

libelové, kompenzátorové. 

b) Podle zdroje světla: 

optické, laserové. 

c) Podle způsobu odečítání: 

vizuální, automatické. 
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d)  Podle střední kilometrové chyby obousměrné nivelace m0 [1]: 

velmi přesné nivelační přístroje m0 ≤ 0,3 mm 

přesné nivelační přístroje 0,3 mm < m0 ≤ 1,5 mm 

technické nivelační přístroje 1,5 mm < m0 ≤ 5 mm 

nivelační přístroje s nižší přesností  m0 >5  mm 

5.1.2. Automatické nivelační přístroje 

Automatické nivelační přístroje mají zabudovaný kompenzátor, který po hrubém urovnání 

krabicové libely, urovná záměrnou přímku do vodorovné roviny. Po zacílení na kódovou 

lať, CCD kamera sejme čárový kód a procesor přístroje jej převede na číselnou podobu 

a uloží do paměti přístroje. Při každé této záměře přístroj zjistí i vzdálenost od latě 

s přesností  3 – 5 mm/10m. Tímto automatickým ukládáním do paměti se vyhneme chybám 

pří odečítání stupnice a zapisování do zápisníku. Mimo tyto hrubé chyby, je možno 

v přístroji nastavit automatické opravy systematických chyb a upozornění na špatný postup 

měření. Například délky záměr, výšky záměr nad terénem, špatná horizontace stroje 

a další. Nevýhodou těchto přístrojů je, že kódová lať při měření musí být viditelná nejméně 

z 2/3 její délky. Jestliže je zakrytá například vegetací nebo nerovnoměrně osvětlená, 

nemusí CCD kamera kód přečíst a vyhodnotit [1]. 

5.1.3. Nivelační pomůcky 

Nivelační latě se vyrábějí z různého materiálu a v různém provedení, často doplněné 

libelou. Pro optické odečítání na lati má stupnice zpravidla centimetrové dělení.  

Automatické nivelační přístroje pro využití svých funkcí potřebují latě, kde je stupnice 

nahrazena neporušeným čárovým kódem. Materiál pro výrobu latí se používá dřevo, lehký 

kov, nebo kombinace dřeva a invaru. Patka latě je vždy kovová vybroušená kolmo k ose 

latě tak, aby umožnila postavení latě na nivelační podložku nebo bod.  Délky latí mohou 

být 1,7; 2; 3; 4 m buď  skládací nebo jednolité  podle druhu a potřebné přesnosti nivelace. 

Latě se pokládají na nivelační podložky, které jsou nezbytnou pomůckou při nivelaci. Ty se 

vyrábějí nejčastěji z litiny [6]. 

 



Bc. Lukáš Vrubel: Utváření poklesové kotliny v oblasti 9. kry Dolu Karviná závod Lazy  

 

2013  27  

5.1.4. Chyby geometrické nivelace 

Jako základní charakteristika přesnosti nivelačních prací se stanovuje střední kilometrová 

chyba obousměrné nivelace m0 (chyba převýšení určeného tam a zpět na vzdálenost 1 km). 

Charakterizuje způsob nivelace ZPN, VPN, PN, TN [1]. 

Hrubé chyby  

Hrubé chyby vznikají zpravidla nepozorností nebo nevědomostí měřiče, anebo figuranta. 

Patří zde například chybné čtení stupnice, neurovnání libely přístroje, odečtení podle 

dálkoměrné rysky [1]. 

 

Systematickéc hyby  

Těchto chyb se nedá vyvarovat ani maximální pečlivostí při měření. Mezi nejčastější 

patří [1]:  

a) Chyba ze zakřivení horizontu  

Je to chyba, kdy se záměrná přímka přístroje neztotožňuje se skutečným horizontem, 

nýbrž se zdánlivým. Dá se vyloučit metodou geometrické nivelace ze středu. 

b) Chyba ze sklonu záměrné přímky 

Vzniká při nesplnění podmínky rovnoběžnosti vodorovné přímky procházející 

dalekohledem a osou libely. Tato chyba roste se zvětšující vzdáleností, lze částečně 

odstranit geometrickou nivelací ze středu. 

c) Chyba z refrakce 

Vzniká průchodem paprsku prostředím, kde se rychle mění jeho teplota a hustota. 

Největší hodnoty nabývá pří východu, západu slunce a při silném slunečním svitu. 

c) Chyba z dělení stupnice 

Vlivem rozdílných teplot, nebo transportem může k této chybě dojít. Chyba se projeví 

měřením velkých převýšení. Lze ji eliminovat sudým počtem sestav, a střídáním latí 

při měření zpět. 
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d) Chyba z nesvislé polohy latě 

Odklon latě od svislice může být v podélném a příčném směru.  V podélném směru se dá 

eliminovat kýváním  latě, vychýlení latě od svislice v příčném směru si hlídá měřič pomocí 

ryskového kříže. 

 

Náhodné chyby  

Tyto chyby mají náhodný charakter, mohou a nemusí se vyskytnout. Patří mezi ně [1]: 

a) Chyba ze zapadání přístroje a latě 

Při měření mimo tvrdý terén (asfalt, dlažba) dochází vlivem gravitace k zapadání přístroje 

a latě. Tato chyba se dá eliminovat důkladným zašlápnutím noh stativu, příšlápnutím 

nivelační podložky a urychlením měření v sestavě. 

b) Chyba ze čtení laťové stupnice 

Hlavní vliv na tuto chybu má zvětšení dalekohledu, nestejná délka záměr, paralaxe 

ryskového kříže, velikost a tvar laťového dílku. 

5.1.5. Stanovení přesnosti nivelačního měření 

Tab. 2 Mezní velikost základní střední kilometrové chyby nivelačního převýšení je 

stanovena hodnotou (v mm) [7] 

Druh nivelace ZPN I. řádu VPN II. řádu PN III. řádu PN IV. řádu 

Max. střední 
kilometrová 

chyba 
0,40 0,71√  0,45 0,80√  0,60 1,06√  1,00 1,77√  

 

nR je počet měřených oddílu v připojovacím pořadu. 

5.1.6. Přesnost provedeného nivelačního měření 

Nivelační měření charakterizuje střední kilometrová chyba m0. Tuto chybu lze odvodit 

z měření tam a zpět, když si nivelační pořad rozdělíme na oddíly. Střední kilometrová 

chyba dvojí nivelace je pak dána [4]: 
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 ±12 1
 (12) 

Kde n je počet odílů, d rozdíl převýšení tam a zpět v oddíle a s je délka odílu. V případě, 

že se měří pouze jedenkrát, kdy se vychází ze známého a končí na známém bodě lze 

přesnost měření přímo určit a musíme použít kritérii povolených odchylek pro kontrolní 

měření. Když známe střední kilometrovou chybu dvojí nivelace dané metody měření, bude 

kilometrovou střední chybou jednoduché nivelace [4]: 

 
m´0 = m0 √2 

 
(13) 

Tab. 3 Odchylky pro oddíl mezi daným a naměřeným převýšením [7] 

nivelační síť řádu I. II. III. IV. 

pro oddíl v mm 2 1,5√  2 2,25√  2 3√  2 5√  

 

Tab. 4 Odchylky v oddílu mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [7]   

nivelační síť řádu I. II. III. IV. 

pro oddíl v mm 5√  25√  3√  5√  

kde R je délka oddílu v kilometrech 

Tab. 5 Odchylky pro úsek mezi daným a nově měřeným převýšením [7]   

nivelační síť řádu I. II. III. IV. 

pro oddíl v mm 2 1,5  2 2,25  2 3  2 5  

 

Tab. 6 Odchylky pro úsek mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [7]   

nivelační síť řádu I. II. III. IV. 

pro oddíl v mm 1,5  2,25  3  5  

kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech 
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6. DŮL KARVINÁ LOKALITA LAZY 

 

Důl Kavriná lokalita Lazy se nachází v katastru obce Orlová přibližně 25 km východně od 

Ostravy a výhradním vlastníkem je společnost OKD, a.s, což je zároveň jediný producent 

černého uhlí v České republice. Historie dolu sahá až do roku 1835, kdy začaly vůbec první 

razící práce. Od této doby po současnost se vystřídalo více těžařských společností, ale i 

názvů dolu. Poslední změna byla roku 1991, kdy se bývalý Důl Antonín Zápotocký 

přejmenoval na Důl Lazy. Všechny tyto změny byly často v důsledku politické situace na 

našem území. V současné době je Důl Lazy součástí Dolu Karviná.  

Hloubka dobývání je zhruba 800 až 900 metrů, ale uvažuje se o prohloubení jámy 

až do 1400 metrů pod povrchem, čímž by se Lazy staly nejhlubší jámou OKR. 

Černoúhelné sloje karvinského souvrství o mocnostech až 6 metrů dobývají buď razící 

kombajny nebo razící komplexy metodou směrného stěnování na řízený zával. K vyztužení 

porubů se používá mechanizovaná a hydraulická výztuž [9].  

 

6.1. Daná pozorovací stanice 

Liniová pozorovací stanice byla již dříve vybudovaná na silnici spojující Orlovou s Dolní 

Suchou, celkovou délku má 1,95 km a obsahuje 40 bodů stabilizovaných hřebem v tělesu 

komunikace, s intervalem 50 m, při pravé krajnici ve směru Dolní Suchá – Orlová. 

Životnost bodů je ovlivněna údržbou komunikace, kdy při zimní údržbě může dojít 

k odstranění bodu pluhem odhrnující sníh, nebo opravou svrchního povrchu vozovky. Ta se 

často dělá vyfrézováním části rozrušeného  povrchu a následným položením nového 

asfaltového koberce. Tyto opravy se dělají po několikametrových úsecích v místech, kde se 

povrch vozovky deformuje v důsledku poklesů. Řidiče na tento jev upozornňuje výstražná 

dopravní značka „důlní vlny“.  Pro zachování pozorovací stanice je potřeba tyto chybějící 

body průběžně doplňovat. Umístění stanice je patrno z přílohy č. 3 a 5. 
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7. MĚŘENÍ 

Měření na stanici probíhá s jistou periodičností již více let. Tato práce se zabývá dvěma 

měřeními ve vzájemném časovém rozpětí asi pěti měsíců. Obě měření byla provedena 

metodou přesné nivelace přístrojem Leica DNA 03. Výškové připojení bylo provedeno 

z výškového bodu číslo 249, stabilizovaného na budově v uzavřeném areálu závodu Lazy, 

na bod 35 pozorovací stanice. Měření na stanici bylo rozděleno na dva nivelační úseky. 

Kratší na bodech 35 až 40 a delší úsek na bodech 35 až 1.  

7.1. 1. Etapa měření, podzim 24.10. 2012 

Podmínky této etapy měření byly dobré,  jasno, slabý vítr, 14 °C. Výškové připojení bodu 

35 metodou přesné nivelace proběhlo bez problémů. Dosažená měřená odchylka je menší 

než mezní odchylka udávaná pro IV. řád nivelační sítě podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. 

Naměřená odchylka je uvedena v tab. č. 7. Výsledná výška připojovacího bodu je 

průměrem výšek z měření tam a zpět.  

Tab. 7  Mezní odchylka 1. etapy připojovacího měření  

Nivelační pořad 

Délka 

pořadu L 

[km] 

Výška 

výchozího 

bodu 249 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

TAM 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

ZPĚT 

[m] 

Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

 

[mm] 

Výška 

připojovacího 

bodu 35 

[m] 

249 –35 0,73 263,2970 275,8546 275,8513 3,30 4,05 275,853 

 

 

Tab. 8 Vyhodnocení přesnosti připojovacího měření 1. etapy 

Délka oddílu s 

[km] 

převýšení [m] 

TAM               ZPĚT 

[m]                     [m] 

n x p d dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

0,73 12,5576 -12,5543 1 12,55595 1,36986 -3,3 10,89 -2,3 5,29 14,9178 14,9178 
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Střední kilometrová chyba připojovacího měření se určí: 

 
	 	 ± 	   = ± 2,7 mm 

 

(14) 

Střední chyba aritmetického průměru 

 
	 	 ± 	 	   = ± 1,9 mm 

 

(15) 

Střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty tratě 

 
	 √ 	1,7 mm 

 
(16) 

Mezní střední kilometrová chyba připojení: 

 1,00 1,77√ 2,8	  (17) 

Konečná výška připojovacího bodu 35 pozorovací stanice je 275,853 ± 0,0017 m. 

Při měření na pozorovací stanici bylo potřeba dbát zvýšené opatrnosti na projíždějící 

vozidla, dodržet správný postup nivelace a vyhnout se hrubým chybám a omylům. Hlavním 

úkolem bylo naměřit výšky bodů a  dodržet mezní odchylky, což se povedlo. Dodržení 

mezní odchylky je zřejmé z tab. č. 9 a 10. Tab. č. 11 obsahuje data pro vyhodnocení 

přesností. Výsledné hodnoty výšek bodů pozorovací stanice jsou průměrem z měření tam a 

zpět uvedené v tab. č. 17. Naměřená data přípojení jsou uvedeny v přílohách č. 8 a 9. Data 

měřených úseků pozorovací stanice v přílohách č. 10, 11, 12. 

Tab. 9 Mezní odchylka bodů 35 – 40 1. etapy měření 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

L [km] 

Výška 

výchozího 

bodu 35 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

TAM 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

ZPĚT 

[m] 

Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

 

[mm] 

Výška 

bodu 

stanice č. 

40 

[m] 

24.10.2012 35 – 40 0,26 275,8530 284,1730 284,1715 1,50 2,04 284,172 
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Tab. 10 Mezní odchylka bodů 1 – 35 1. etapy měření 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

L [km] 

Výška 

výchozího 

bodu 35 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

TAM 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

ZPĚT 

[m] 

Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

 

[mm] 

Výška 

bodu 

stanice č. 1 

[m] 

 

24.10.2012 35 – 1 1,69 275,8530 230,1476 230,1468 0,80 7,09 230,147 

 

Tab. 11 Vyhodnocení přesnosti úseku 1 – 35 1. etapy měření 

Délka oddílu s 

[km] 

převýšení [m] 

TAM               ZPĚT 

                 

n x p d dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1,69 -45,7074 45,7062 1 45,7068 0,5917 0,8 0,64 1,8 3,24 0,3787 0,3787 

 

Střední kilometrová chyba se určí 

 
	 	 ± 	   = ± 0,4 mm 

 

(18) 

Střední chyba aritmetického průměru 

 
	 	 ± 	 	   = ± 0,3 mm 

 

(19) 

Střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty tratě 

 
	 √ 	0,4 mm 

 
(20) 

Mezní střední kilometrová chyba úseku 1 – 35: 

 1,00 1,77√ 1,3	  (21) 

Konečná výška bodu 1 pozorovací stanice je 230,147 ± 0,0003 m. 
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Vyhodnocení přesnosti výšek bodů pozorovací stanice 1. etapy měření 

Pro linii měřické přímky 1– 35 se vypočítají podle vzorce: 

 	 	  (22) 

kde: 

 je celková přesnost výšky výchozího bodu a  je celková přesnost výšek bodů 

stanice. 

Pak celková přesnost měření výšek bodů pozorovací stanice 1. etapy měření je: 

1,9 0,31  

1,9	  

 

7.2. 2. Etapa měření, jaro 22.3. 2013  

Tato etapa měření proběhla obdobně jako předešlá, pouze povětrnostní podmínky byly 

odlišné.  Teplota – 4°C, zataženo se sněžením, proměnlivý vítr. I přes tyto nepříznivé 

podmínky se podařilo dodržet mezní odchylky, jak je patrno z tab č. 12. Tab. č. 13 

obsahuje data potřebná k vyhodnocení přesnosti připojovacího měření, Tab. č.16 přesnosti 

bodů stanice. Dodržení mezních odchylek měřených bodů stanice je uvedeno v tab. č. 14 a 

15. Naměřená data připojení 2. etapy jsou uvedena v přílohách č. 13, 14 a naměřená data 

úseků pozorovací stanice v přílohách č. 15, 16, 17, 18. 

Tab. 12 Mezní odchylka 2.etapy připojovacího měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu L 

[km] 

Výška 

výchozího 

bodu 249 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

TAM 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

ZPĚT 

[m] 

Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

 

[mm] 

Výška 

připojovacího 

bodu 35 

[m] 

249 –35 0,73 263,2970 275,8551 275,8553 0,2 4,05 275,855 
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Tab. 13 Vyhodnocení přesnosti připojovacího měření 2. etapy 

Délka oddílu s 

[km] 

převýšení [m] 

TAM               ZPĚT 

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

0,73 12,5581 -12,5583 12,5582 1,36986 0,2 0,04 1,20 1,44 0,8767 0,8767 

 

Střední kilometrová chyba připojení se určí 

 
	 ±	   = ± 0,7 mm 

 

(23) 

Střední chyba aritmetického průměru 

 
	 ±	 	   = ± 0,5 mm 

 

(24) 

Střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty tratě 

 
	 √ 	0,4 mm 

 
(25) 

Mezní střední kilometrová chyba připojení: 

 1,00 1,77√ 2,8	  (26) 

Konečná výška připojovacího bodu pozorovací stanice 35 je 275,855 ± 0,0005 m. 

 

Tab. 14 Mezní odchylka bodů 35 – 40. 2. etapy měření 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

L [km] 

Výška 

výchozího 

bodu 35 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

TAM 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

ZPĚT 

[m] 

Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

 

[mm] 

Výška 

bodu 

stanice č. 

40 

[m] 

22.3. 2013 35 – 40 0,26 275,8550 284,1744 284,1727 1,70 2,04 284,173 
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Tab. 15 Mezní odchylka bodbů 35 – 1 2. etapy měření 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

L [km] 

Výška 

výchozího 

bodu 35 [m] 

Výška 

koncového 

bodu TAM 

[m] 

Výška 

koncového 

bodu 

ZPĚT 

[m] 

Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

 

[mm] 

Výška 

bodu 

stanice č. 1 

[m] 

22.3. 2013 35 – 1 1,69 275,855 230,125 230,126 1,80 7,09 230,125 

 

Tab. 16 Vyhodnocení přesnosti úseku 1 – 35 2. etapy měření 

Délka oddílu s 

[km] 

převýšení [m] 

TAM               ZPĚT 

[m]                     [m] 

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

1,69 -45,7307 45,7289 45,7298 0,5917 1,8 3,24 2,8 7,84 1,9172 1,9172 

Střední kilometrová chyba se určí 

 
	 	 ± 	   = ±  1,0 mm 

 

(27) 

Střední chyba aritmetického průměru 

 
	 	 ± 	 	   = ± 0,7 mm 

 

(28) 

Střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty tratě 

 
	 √ 	0,9 mm 

 
(29) 

Mezní střední kilometrová chyba úseku 1 – 35: 

 1,00 1,77√ 1,3	  (30) 

Konečná výška bodu 1 pozorovací stanice je 230,125 ± 0,0007 m. 
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Vyhodnocení přesnosti výšek bodů stanice 2. etapy měření 

Pro linii měřické přímky 1– 35 se výsledná přesnost měření výšek vypočítá podle 

vzorce: 

 	 	  (31) 

kde: 

 je přesnost výšky výchozího bodu a  je celková přesnost výšek na stanici. 

Pak celková přesnost měření výšek bodů 2. etapy měření č. 1- 35 pozorovací stanice je  : 

0,5 0,7  

0,9	  

Tab. 17 Konečné výšky bodů pozorovací stanice 

 

č.b. 

výška [m] pokles dílčí [mm] 

H2-H1 k 24.10.2012       k 22..3. 2013 

1 230,147 230,125 -22 

2 231,931 231,913 -18 

3 233,833 233,806 -27 

4 236,044 236,015 -28 

5 237,687 237,659 -28 

6 238,399 238,367 -32 

7 237,847 237,818 -29 

8 236,878 236,848 -30 

9 235,872 235,838 -33 

10 235,508 235,481 -27 

11 236,098 236,064 -34 

12 236,909 236,875 -34 

13 237,531 237,455 -75 

14 237,863 237,786 -77 

15 238,153 238,124 -28 

16 238,654 238,626 -27 
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Pokračování tab. č. 17 Konečné výšky bodů pozorovací stanice 

 

č.b. 
výška [m] pokles dílčí [mm] 

H2-H1 k 24.10.2012 k 22.3.2013 

17 239,969 239,942 -27 

18 242,188 242,171 -17 

19 245,388 245,365 -27 

20 249,733 249,708 -24 

21 253,611 253,588 -23 

22 257,263 257,243 -20 

23 260,658 260,639 -19 

24 263,844 263,825 -19 

25 266,952 266,940 -13 

26 269,795 269,785 -9 

27 272,157 272,151 -7 

28 273,823 273,816 -7 

29 275,530 275,527 -3 

30 276,788 276,785 -2 

31 277,566 277,564 -2 

32 276,980 276,979 -1 

33 275,866 275,866 0 

34 275,104 275,104 0 

35 275,853 275,855 2 

36 277,485 277,487 1 

37 280,255 280,255 1 

38 282,257 282,257 0 

39 283,565 283,565 0 

40 284,172 284,174 1 

 

Hodnoty poklesů jsou rozdílem  druhé a první etapy měření. Záporné znaménko ukazuje 

pokles bodu, avšak kladné naznačuje výzdvih. Ten může být důsledkem deformace 

povrchu, ale poněvadž jsou tyto hodnoty velmi malé, dá se předpokládat, že jde spíše 

o zvednutí terénu působením mrazu.  

 

  



Bc. Lukáš Vrubel: Utváření poklesové kotliny v oblasti 9. kry Dolu Karviná závod Lazy  

 

2013  39  

Výpočet přesnosti poklesu bodů pozorovací stanice v linii měřické přímky 1 – 35 

Přesnost dílčích poklesů  je dána součtem přesností měřených výšek první a druhé etapy 

měření, tedy: 

  (32) 

 0,9 1,9  (33) 

 2,1 mm 

kde: 

  je celková přesnost měřených výšek bodů 1. etapy měření a 

 je celková přesnost měřených výšek bodů 2 .etapy měření. 

Výsledné poklesy bodů v linii měřické přímky 1 až 35 jsou určeny s přesností 	
ms = 2,1 mm. 

7.3. Použité přístroje a pomůcky 

K měření byly použity v obou etapách stejné pomůcky, a to: 

a) Nivelační přístroj Leica DNA 03 

Stroj byl rádně zkalibrován, protokol kalibrace je uvdeden v příloze č. 7. Parametry 

přístroje jsou uvedeny v příloze č. 6. 

b) Kódové nivelační laťě   

Dvě nedělené latě délky 3 m 

c) Nivelační podložky 

d) Stativ 

e) SW Leica Geo office – program pro stažení naměřených dat do počítače. 
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8. TEORETICKÝ VÝPOČET POKLESU 

PROGRAMEM SUBSCH 

 

Tento program je určený pro výpočet poklesů, posunů, vodorovných přetvoření, naklonění 

pro zadané časové okamžiky. Pracuje na stejném principu, jako bylo dříve učování poklesů 

z průsvitek. Poklesy bodů „s“ se počítají podle vzorce: 

 
s = Maez 

 
(34) 

kde M je dobývaná mocnost sloje, a součinitel dobývací metody, e součinitel účinnosti, 

z součinitel času [5]. 

8.1. Příprava dat 

Před otevřením programu pro výpočet je potřeba mít připravené textové soubory dat pohoří 

(obr. č. 17), porubů (obr. č. 18) a povrchu (obr. č. 19). 

V textovém souboru pohoří slouží první  dva řádky pro identifikaci sloje. Třetí řádek 

znamená počet různých parametrů. První a druhá hodnota na čtvrtém řádku značí vnitřní 

a vnější mezný úhel ve směru sloje ve [°]. Nula poukazuje na posunutí vnitřní hrany 

porubu, 12 je trvání dílčího poklesu [měs] a 0,5 je koeficient přepočtu posunu. 

 

 

Obr. 17 Data pohoří 

 



Bc. Lukáš Vrubel: Utváření poklesové kotliny v oblasti 9. kry Dolu Karviná závod Lazy  

 

2013  41  

V souboru porubu jedna hodnota na řádku značí číslo dobývané plochy a další hodnoty 

pod ní, platí pouze pro tuto plochu. Druhý řádek obsahuje zleva datum začátku 

dobývání na dané ploše porubu, mocnost sloje, koeficient dobývání, tři po sobě jdoucí nuly 

označují odklony kužele, jednička počet pohoří, nula typ pohoří a poslední hodnota je počet 

vrcholů plochy. Následující sloupce jsou souřadnice hran porubu v pořadí Y, X souřadného 

systému S-JTSK, kde u první je uvedena průměrná hloubka dobývání. Nula v posledním 

sloupci značí typ posunu hrany [5]. 

Kompletní hodnoty porubu jsou uvedeny v tab. č. 18. 

 

 

 

Obr. 18 Data porubu 

Soubor dat povrchu obsahuje seznam souřadnic bodů na povrchu v systému S-JTSK, 

v tomto případě seznam čtyřiceti bodů. Pořadí souřadnic je Y, X, Z. Kompletní hodnoty 

povrchu jsou uvedeny v tab. č. 19. 

 

Obr. 19  Data povrchu 
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Tab. 18 Data porubu 

koeficient 

dobývání 
číslo sloje souřadnice porubu  

začátek 

dobývání 

konec 

dobývání 

mocnost  

sloje 

 [m] 

hloubka  

dobývání 

[m] 

1 

140914 

Y [m] X [m] 

1.11.2003 16.6.2007 3,99 -419 

460144 1103347 

460034 1103144 

459549 1103105 

459568 1103303 

459703 1103291 

459696 1103212 

140912 

460057 1103010 

1.1.2008 26.9.2008 3,98 -408 

460045 1102863 

459513 1102911 

459531 1103102 

459892 1103071 

459890 1103025 

140910 

460164 1102849 

1.6.2009 12.3.2010 3,50 -432 
460155 1102678 

459360 1102747 

459414 1102924 

140908 

460090 1102678 

1.9.2010 11.2.2011 3,61 -415 
460074 1102505 

459661 1102542 

459657 1102716 

140908/1 

459479 1102727 

1.3.2011 12.5.2011 3,44 -490 
459466 1102565 

459355 1102574 

459347 1102744 

140906/1 

459960 1102511 

1.10.2007 13.10.2007 4,02 -456 
459939 1102328 

459362 1102379 

459381 1102572 

140906/2 

459374 1102492 

1.1.2012 14.7.2012 3,61 -538 

459362 1102379 

458952 1102415 

458979 1102602 

459244 1102579 

459237 1102509 
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Pokračování tab. č. 18 Data porubu 

 

koeficient 

 dobývání 
číslo sloje souřadnice porubu  

začátek 

dobývání 

konec 

dobývání 

mocnost  

sloje [m] 

 

hloubka  

dobývání 

[m] 

1 140908/2 

Y  [m] X  [m] 

1.11.2012 1.2.2013 2,47 -525 

459210 1102687 

459201 1102583 

459122 1102590 

459134 1102694 

 

Tab. 19 Data povrchu 

č. b. stanice Y [m] X [m] Z [m] 

1 459639 1102156 231 

2 459645 1102207 233 

3 459642 1102257 235 

4 459630 1102305 237 

5 459614 1102353 239 

6 459598 1102400 240 

7 459582 1102447 239 

8 459567 1102495 238 

9 459555 1102543 237 

10 459552 1102593 237 

11 459551 1102642 238 

12 459550 1102692 239 

13 459550 1102742 240 

14 459558 1102792 240 

15 459580 1102840 240 

16 459602 1102881 241 

17 459624 1102926 242 

18 459645 1102970 244 

19 459666 1103014 247 

20 459688 1103060 251 

21 459709 1103104 254 

22 459729 1103150 258 

23 459744 1103197 261 

24 459755 1103247 264 

25 459761 1103296 267 

26 459761 1103346 270 
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Pokračování tab. č. 19 Data povrchu 

 

č.b. stanice Y  [m] X  [m] Z  [m] 

27 459758 1103396 272 

28 459754 1103446 274 

29 459753 1103496 276 

30 459749 1103546 277 

31 459746 1103596 278 

32 459742 1103646 277 

33 459739 1103696 276 

34 459735 1103746 275 

35 459733 1103795 276 

36 459731 1103845 278 

37 459729 1103895 280 

38 459732 1103945 283 

39 459740 1103994 284 

40 459752 1104043 284 

8.2. Výpočet  

Program Subsch má omezenou licenční platnost a pro správnou funkci programu je potřeba 

souhlasu autora. 

 

Obr. 20 Programu Subsch 

 

Po stisknutí libovolné klávesy se zobrazí základní formulář pro vložení dat. V tomto 

případě volíme nabídku „Výpočet poddolování“ a zadáme název složky, do které se uloží 

vypočtená data (obr. č. 21). 
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Obr. 21 Základní formulář přípravy dat 

Připravené textové soubory načteme do příšlušných kolonek pohoří porubů a povrchu (obr. 

č. 22). Další postup je – Počítat - Pohyb - Pohyb statický – Sumárně. Pokud jsou všechna 

data zadaná správně, vypočtené poklesy se uloží do „C:\Poddolování\_TABULKY_“. 

 

Obr. 22 Výpočet poddolování programem Subsch 

U výpočtu statických poklesů pro konkrétní podmínky, je potřeba určit součinitel dobývání 

„a“ podle vrorce (8)  a hodnot z tab. č. 20 bude:  

 
č ý1 −4,437−3,196 (35) 

 č ý ≅ 1,4 (36) 
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Tab. 20 Hodnoty poklesů 

č.b 

stanice 

Měřený pokles 

k 22.3. 2013 [m] 

Vypočtený pokles Subsch 

pro a=1 k 1.2. 2013  [m] 

1 -1,006 
-0,308 

2 -1,342 
-0,569 

3 -1,518 
-0,927 

4 -1,614 
-1,339 

5 -1,731 
-1,764 

6 -1,853 
-2,134 

7 -2,019 
-2,407 

8 -2,212 
-2,559 

9 -2,411 
-2,601 

10 -2,560 
-2,602 

11 -2,714 
-2,606 

12 -2,917 
-2,644 

13 -3,232 
-2,715 

14 -3,444 
-2,838 

15 -3,720 
-3,007 

16 -4,143 
-3,125 

17 -4,437 
-3,196 

18 -4,010 
-3,189 

19 -3,754 
-3,111 

20 -3,098 
-2,955 

21 -2,535 
-2,745 

22 -2,037 
-2,463 

23 -1,508 
-2,126 

24 -1,124 
-1,729 

25 -0,783 
-1,327 

26 -0,569 
-0,938 

27 -0,363 
-0,607 

28 -0,382 
-0,358 

29 -0,341 
-0,192 

30 -0,246 
-0,092 

31 -0,236 
-0,04 

32 -0,275 
-0,015 

33 -0,316 
-0,005 

34 -0,319 
-0,002 

35 -0,289 
0 

36 -0,253 
0 
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Pokračování tab. č. 20 Hodnoty poklesů 

 

č.b. 

stanice 

Měřený pokles 

k 22.3.2012  [m] 

Vypočtený pokles Subsch 

pro a=1 k 1.2.2013 

37 -0,171 
0 

38 -0,084 
0 

39 -0,070 
0 

40 -0,128 
0 

 

Tento nově určený součinitel dobývání se dosadí do souboru porubu a obdobným 

způsobem se vypočítají hodnoty poklesů pro a = 1,4. Výsledné hodnoty vypočtených 

poklesů jsou uvedeny v tab. č. 21. 

Tab. 21 Poklesy v linii měřícké přímky 1 - 40 

č.b. stanice 
Měřený pokles 

k 22.3. 2013 [m] 
Pokles_Subsch pro a=1.4 

k 1.2.2013 [m] 
Pokles Subsch pro a=1 

k 1.2. 2013 [m] 

1 -1,006 -0,431 -0,308 

2 -1,342 -0,797 -0,569 

3 -1,518 -1,298 -0,927 

4 -1,614 -1,874 -1,339 

5 -1,731 -2,47 -1,764 

6 -1,853 -2,988 -2,134 

7 -2,019 -3,37 -2,407 

8 -2,212 -3,582 -2,559 

9 -2,411 -3,642 -2,601 

10 -2,560 -3,643 -2,602 

11 -2,714 -3,648 -2,606 

12 -2,917 -3,702 -2,644 

13 -3,232 -3,8 -2,715 

14 -3,444 -3,973 -2,838 

15 -3,720 -4,209 -3,007 

16 -4,143 -4,375 -3,125 

17 -4,437 -4,475 -3,196 

18 -4,010 -4,464 -3,189 

19 -3,754 -4,355 -3,111 

20 -3,098 -4,137 -2,955 

21 -2,535 -3,843 -2,745 

22 -2,037 -3,449 -2,463 

23 -1,508 -2,976 -2,126 

24 -1,124 -2,421 -1,729 

25 -0,782 -1,858 -1,327 

26 -0,569 -1,313 -0,938 
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Pokračování tab. č. 21 Poklesy v linii měřické přímky 1 – 40 

 

č.b. stanice 
Měřený pokles 

k 22.3.2012  [m] 
Pokles Subsch_a=1,4 k 12.3.2013  

[m] 
Pokles Subsch pro a=1 

k 1.2.2013  [m] 

27 -0,363 -0,85 -0,607 

28 -0,381 -0,501 -0,358 

29 -0,341 -0,269 -0,192 

30 -0,246 -0,129 -0,092 

31 -0,236 -0,056 -0,04 

32 -0,275 -0,022 -0,015 

33 -0,316 -0,007 -0,005 

34 -0,319 -0,002 -0,002 

35 -0,289 -0,001 0 

36 -0,252 0 0 

37 -0,171 0 0 

38 -0,084 0 0 

39 -0,070 0 0 

40 -0,127 0 0 

 

Z vypočtených výsledku je vidět, že největší pokles je na bodě č. 17, což se shoduje 

s poklesem naměřeným. Křivky průběhu poklesů jsou znázorněny na grafu v příloze č. 1. 
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9. NEPŘÍMÉ URČENÍ NAKLONĚNÍ 

Naklonění mezi dvěma body se určí z rozdílu jejich poklesů dělených vzájemnou 

vodorovnou vzdáleností, neboli podle vzorce (10). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. č. 

22, ale nemusí jít o maximální hodnoty, protože se posuzuje naklonění pouze v linii 

měřické přímky.Graf naklonění v linii měřické přímky 1- 40 je uveden v příloze č. 2. 

 

Tab. 22 Naklonění 

č.b 
stanice 

Vodorovná vdzálenost 
ze souřadnic [m] 

Naklonění [mm/m] 
hodnota k 24.10.2012 

Naklonění [mm/m] 
hodnota k 22.3.2013 

1-2 52 6,6 6,5 

2-3 49 3,4 3,6 

3-4 50 1,9 1,9 

4-5 50 2,4 2,4 

5-6 50 2,3 2,4 

6-7 50 3,4 3,3 

7-8 50 3,8 3,9 

8-9 50 3,9 4,0 

9-10 50 3,1 3,0 

10-11 50 3,0 3,1 

11-12 50 4,1 4,1 

12-13 50 5,4 6,3 

13-14 50 4,2 4,3 

14-15 53 6,1 5,2 

15-16 47 9,1 9,0 

16-17 50 5,9 5,9 

19-18 49 -8,5 -8,7 

18-19 49 -4,4 -5,2 

19-20 51 -13,8 -12,9 

20-21 49 -11,5 -11,5 

21-22 50 -10,0 -10,0 

22-23 50 -10,6 -10,6 

23-24 50 -7,6 -7,6 

24-25 50 -6,7 -6,8 

25-26 50 -4,2 -4,3 

26-27 50 -4,0 -4,1 

27-28 50 0,4 0,4 

28-29 50 -0,7 -0,8 

29-30 50 -1,9 -1,9 
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Pokračování tab. č. 22 Naklonění 

 

č.b. 
stanice 

Vodorovná vdzálenost 
ze souřadnic [m] 

Naklonění [mm/m] 
hodnota k 24.10.2012 

Naklonění [mm/m] 
hodnota k 22.3.2013 

30-31 50 -0,2 -0,2 

31-32 50 0,8 0,8 

32-33 50 0,8 0,8 

33-34 50 0,1 0,1 

34-35 50 -0,6 -0,6 

35-36 50 -0,8 -0,7 

36-37 50 -1,6 -1,6 

37-38 50 -1,7 -1,7 

38-39 50 -0,3 -0,3 

39-40 50 1,2 1,2 
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10. VYMEZENÍ OBLASTI POKLESOVÉ KOTLINY 

Poklesovou kotlinu vymezuje obalová křivka kružnic plných účinných ploch. Tyto 

kružnice mají středy v jednotlivých hranách výrubu a poloměr vypočítaný podle 

vzorce (3) . Velikosti poloměrů plných účinných ploch a další hodnoty jsou uvedeny v 

tab. č. 23.  

Tab. 23 Výpočet plných účinných ploch 

hrana 
výrubu 

Y [m] X [m] 
vyška 

povrchu 
[m] 

vyška 
karbonu 

[m] 
µ [°] ruc [m] 

hloubka 
dobávání[m] 

monost 
karbonu 

[m] 

mocnost 
pokryvu 

[m] 

celková 
hloubka 

[m] 

1 459851 1103179 271 42 61,6771 371 418 460 229 689 

2 459862 1103197 270 52 61,8322 368 418 470 218 688 

3 459695 1103213 265 49 61,8383 366 418 467 216 683 

4 459705 1103290 270 45 61,7304 370 418 463 225 688 

5 459568 1103302 266 80 62,2814 359 418 498 186 684 

6 459550 1103105 254 80 62,4114 351 418 498 174 672 

7 460048 1102863 265 79 62,2774 359 418 497 186 683 

8 460057 1103013 258 62 62,0578 353 408 470 196 666 

9 459889 1103025 269 42 61,6478 365 408 450 227 677 

10 459893 1103071 272 36 61,5303 369 408 444 236 680 

11 459529 1103103 254 85 62,4478 345 408 493 169 662 

12 459513 1102911 249 89 62,5653 341 408 497 160 657 

13 460151 1102678 250 115 62,9933 343 423 538 135 673 

14 460163 1102850 248 89 62,6295 347 423 512 159 671 

15 459412 1102920 249 108 62,9010 344 423 531 141 672 

16 459361 1102748 238 120 63,2142 334 423 543 118 661 

17 460077 1102506 251 139 63,3171 334 415 554 112 666 

18 460091 1102679 257 108 62,7811 345 415 523 149 672 

19 459657 1102717 249 78 62,4228 347 415 493 171 664 

20 459661 1102542 248 80 62,4642 345 415 495 168 663 

21 459473 1102564 238 80 62,8297 374 490 570 158 728 

22 459486 1102731 242 100 63,0601 372 490 590 142 732 

23 459347 1102744 238 125 63,4478 364 490 615 113 728 

24 459356 1102575 233 119 63,4232 362 490 609 114 723 

25 459202 1102588 238 127 63,5462 380 526 653 111 764 

26 459214 1102688 238 137 63,6771 378 526 663 101 764 

27 459134 1102695 238 150 63,8474 375 526 676 88 764 

28 459123 1102590 238 144 63,7688 376 526 670 94 764 

29 459939 1102334 242 163 63,9339 362 499 662 79 741 

30 459960 1102511 246 125 63,3758 373 499 624 121 745 

31 459382 1102573 233 112 63,3470 367 499 611 121 732 

32 459376 1102498 232 91 63,0711 371 499 590 141 731 

33 459237 1102510 230 128 63,6008 362 499 627 102 729 
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Pokračování tab. č. 23 Výpočet plných účinných ploch 

 

hrana 
výrubu 

Y [m] X [m] 
vyška 

povrchu 
[m] 

vyška 
karbonu 

[m] 
µ [°] ruc [m] 

hloubka 
dobávání[m] 

monost 
karbonu 

[m] 

mocnost 
pokryvu 

[m] 

celková 
hloubka 

[m] 

34 459244 1102579 232 134 63,6594 362 499 633 98 731 

35 458945 1102607 230 145 63,8340 358 499 644 85 729 

36 458894 1102421 230 199 64,5748 347 499 698 31 729 

 
  

        

 
  

 průměrný 
mezný úhel 

vlivu 
62,8894 

     

 
  

      

 
  

      
č.b.stanice    

       
12 459550 1102692 237 84 62,8174 360 464 548 153 701 

17 459624 1102926 240 80 62,6744 355 448 528 160 688 

 

Výška povrchu je určena z vrstevnic mapy ZM 10 (příloha č. 5), výška karbonu z vrstevnic 

karbonu  ( příloha č. 4),  průměrný mezný úhel µ ze vzorce (2), hloubka dobývání z důlní 

mapy. 

Mocnost karbonu je součet výšky karbonu a hloubky dobývání, mocnost pokryvu je rozdíl 

výšky povrchu a výšky karbonu a celková hloubka je součtem mocnosti karbonu 

a mocnosti pokryvu. 

V příloze č. 3 je na podkladu ortofotomapy znázorněna oblast poklesové kotliny, která je 

značena červenou, poruby čtyřicáté sloje černou línií a modře jsou vykresleny kružnice 

plných účinných ploch bodů 12 a 17 liniové pozorovací stanice.  
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11. ZÁVĚR 

Výsledkem této diplomové práce jsou naměřené poklesy čtyřiceti bodů liniové pozorovací 

stanice umístěné nad aktivním porubem 40. sloje závodu Karviná – Lazy.  Celkové  

poklesy jsou vztaženy k začátku dobývání (17.10.2006) a největší naměřný pokles je na 

bodě č. 17 s hodnotou -4,437 m. Dosažená přesnost měřených poklesů bodů mezi dvěma 

etapami měření ve dnech 24.10.2012 a 22.3.2013 je 2,1 mm. Výškové připojení 

a jednotlivé body stanice, byly zaměřeny metodou přesné nivelace. 

Výškové měření probíhá na stanici pravidelně dvakrát  ročně, obvykle na jaře a na podzim.  

Praktická část této práce navazuje na předchozí  měření a je tak další etapou v mnohaletém 

pozorování na této stanici.  

Vypočtené hodnoty poklesů programem Subsch jsou vztaženy k datu od začátku dobývání 

po poslední zaznamenané vydobytí úseku porubu (1.2. 2013) a jsou uvedeny v tabulce 

vedle poklesů naměřených v terénu (tab. č. 21). 

Hodnota určeného dobývacího faktoru „a“ , signalizuje na aktivaci stařin v místě čtyřicáté 

sloje. S tímto předpokladem  se pak hodnoty teoretického výpočtu a skutečných poklesů k 

sobě značně přibližují. 

 V obou případech poklesů  je vidět, že největší hodnotu poklesu, vztaženou k začátku 

dobývání, má bod č. 17, který je přibližně v těžišti porubu. Naopak nejmenší hodnotu 

poklesu má bod č. 39, který je na pokraji poklesové kotliny. Tento soulad hodnot získaných 

měřením v terénu a teoretickým výpočtem lze považovat za dobrý výsledek a za splnění 

cílů této práce.  
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