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Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá určením vertikálního tíhového gradientu v šachtě pod pěchotním 
srubem TS - 73 "Polom" v katastru obce Babí. Po provedení polohového, výškového a 
tíhového zaměření podrobných bodů, tvořících dva vertikální profily, byly vypočteny průběhy 
tíhového zrychlení, vertikálního tíhového gradientu, blokových hustot a tíhových anomálií v 
závislosti na hloubce. Dalšími výstupy práce jsou topografická mapa a mapa úplných 
Bouguerových anomálií pro širší okolí dané lokality a interpretační geologický profil.  
  
Klí čová slova 
gravimetrie, vertikální tíhový gradient, blokové hustoty, Stachelberg, geologie, geofyzika, 
úplná Bouguerova anomálie  
  
  
  
Abstract 
This master´s thesis deals with the determination of vertical gravity gradient in the shaft 
below the infantry bunker TS - 73 "Polom" located in village Babí. After performing position, 
elevation and gravity measurements detailed points, representing the two vertical profiles 
were calculated gravity, vertical gravity gradient, block densities ang gravity anomalies 
depending on the depth. Other outputs work as a topographic map and a map of full Bouguer 
anomalies for the wider area of the location and interpretive geologic profile.  
  
Keywords 
gravimetry, vertical gravity gradient, block density, Stachelberg, geology, geophysics, 
complete Bouguer gravity anomaly  
… 
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1. ÚVOD 

 Předmětem diplomové práce je gravimetrické měření ve schodišťové šachtě 

pěchotního srubu TS-73 „Polom“ u obce Babí poblíž Trutnova. V této šachtě bylo 

v různých hloubkách provedeno tíhové zaměření. Z naměřených tíhových rozdílů byl 

následně vypočten vertikální tíhový gradient pod zemským povrchem (změna tíhového 

zrychlení s narůstající hloubkou)a bloková hustota podloží mez měřenými body. 

 Hlavní stať diplomové práce pojednává o tíhovém, polohovém a výškovém 

zaměření. Následuje popis zpracování naměřených dat a výpočet vertikálního tíhového 

gradientu a výše uvedených hustot. 

 Tato DP navazuje na dřívější provedené práce pojednávající o tíhových měřeních 

provedených v důlních šachtách. Například práce Pícha, (1953) z Geofyzikálního ústavu 

československé akademie věd, pojednává o tíhových měřeních provedených v dole „Anna“ 

na Březových horách, vykonaných v letech 1945, 1946 a 1949. [1] Podobným tématem se 

zabývají i další práce, např. Pospíšil a kol. (2013), který se zabýval vertikálním tíhovým 

gradientem na šachtě „Stonava“ v Ostravě – Karviné [18], nebo práce Hammera (1950) 

a Lafehra (1983). 

 

1.1. Cíle práce 

a) Sestavit tíhovou a topografickou mapu širšího okolí dané lokality 

b) Polohové, výškové a tíhové měření na jednotlivých úrovních šachty 

c) Zpracování naměřených dat a výpočet vertikálního tíhového gradientu 

d) Určení blokových hustot a jejich zhodnocení 

e) Geologická interpretace získaných výsledků 

 

1.2. Lokalita 

 Pro určení vertikálního tíhového gradientu gz bylo využito hluboké, svislé šachty, 

ve vojenském prvorepublikovém pěchotním srubu TS – 73 „Polom“, který náleží 

k největším objektům těžkého opevnění, dostavěných před II. světovou válkou. V tomto 

objektu bylo možno realizovat tíhová měření na různých výškových úrovních. Z měřených 
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hodnot tíže, získaných na jednotlivých výškových úrovních objektu, bylo následně možné 

znázornit průběh gz.  

Tento pěchotní srub se nachází na severu Královéhradeckého kraje v katastru obce 

Babí na okraji Krkonoš (250 m od hranice ochranného pásma Krkonošského národního 

parku). Lokalita leží u silnice mezi městy Trutnov a Žacléř v blízkosti státní hranice 

s Polskem.  Srub patří k hlavním turistickým cílům na Žacléřsku. 

 

Obr. 1. Mapa lokality (upraveno z www.mapy.cz) 

 

1.2.1. TS-73 „Polom“ 

 Pěchotní srub TS-73 „Polom“ je jediný kompletně vybetonovaný objekt 

dělostřelecké tvrze Stachelberg, která by se v případě jejího dokončení, stala největší a 

nesilnější tvrzí celého československého opevnění. Úkolem tvrze byla obrana Libavského 

sedla, úseku mezi Krkonošemi a Vraními horami. Libavské sedlo bylo v minulosti často 

využíváno pro vpády vojsk na naše území, proto bylo nutné vybudovat takto silné obranné 

postavení. Celkem 11 z 12 objektů je napojeno na přibližně 3,5 km podzemních chodeb s 

muničními sklady a zázemím pro mužstvo. Šachta spojující TS-73 s podzemním systémem 

byla použita pro měření diplomové práce. 
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Obr. 2. TS-73 „Polom“ (převzato z www.stachelberg.cz
[2]

) 

Pěchotní srub sám patří mezi největší vybetonované objekty předválečného 

opevnění. Při jeho betonáži bylo spotřebováno 3177 m
3
 betonu. Aktivní osádku objektu 

mělo tvořit 40 mužů, kteří měli na obranu k dispozici celkem 4 lehké kulomety vz.26, 4 

těžké kulomety vz.37 a 2 protitankové kanony vz.36. Úlohy objektu byly: obrana 

dělostřeleckých objektů a pozorovací stanoviště pro řízení palby z hlavních zbraní tvrze. 

Ty měly zahrnovat 10 houfnic vz.38 ráže 100 mm a 4 minomety ráže 120 mm.  

Betonáž objektu, byla dokončena 31.8.1938, měsíc před podepsáním Mnichovské 

dohody (29.9.1938). Po jejím podpisu byl vydán rozkaz o opuštění obranných pozic. 

Součástí rozkazu byl také dodatek, který zakazoval ničení jakéhokoli zařízení (odstavec 

č. 2 Mnichovské dohody). Velení tvrze tuto část rozkazu neuposlechlo a podzemí tvrze 

zaplavilo vodou. [3], [9] 

Po druhé světové válce, byl projednáván návrh o částečném dobudování tvrze, k 

realizaci ovšem nedošlo. Od roku 1966 sloužil TS – 73 jako sklad pro Aredyn, vysoce 

toxickou látku převážně používanou pro hubení mandelinky bramborové. Uskladnění více 

než 100 tun této látky, vyžadovalo stavební úpravu pěchotního srubu. Zasypání 

diamantových příkopů, zazdění vstupu do schodišťové šachty a vytržení pravé střílny pro 

protitankový kanón za účelem vybudování plnohodnotného vstupu do objektu. Pro 

skladování toxických látek sloužil objekt až do roku 1990. 



12 

 

V současnosti, je objekt ve vlastnictví Občanského sdružení Stachelberg (dříve 

Družstvo FORTIS). Sdružení v objektu i v jeho okolí provozuje a neustále rozšiřuje 

expozici muzea vojenské historie. [16] 

 

1.3. Geologicko – geofyzikální prozkoumanost 

1.3.1. Geologie 

Lokalita se z geologického hlediska nachází na okraji vnitrosudetské pánve. Leží 

v těsné blízkosti hronovsko – poříčské poruchy oddělující vnitrosudetskou pánev od pánve 

podkrkonošské na jihu a krkonošsko – jizerským krystalinikem, které se ze západu zasouvá 

pod vnitrosudetskou pánev. 

 

Obr. 3. Geologické celky v okolí lokality (upraveno GEOČR 25). Zkoumaný objekt se 

nachází v karbonských sedimentech (žacléřské souvrství) vnitrosudetské pánve. 

Vysvětlivky k Obr. 3.: 1 – krkonošsko - jizerské krystalinikum, 2 – podkrkonošská pánev,    

3 - vnitrosudetská deprese. Vysvětlivky ke geolologické mapě jsou k dispozici na 

www.geology.cz. 

1 

2 

3 
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1.3.1.1. Vnitrosudetská pánev 

 Vnitrosudetská pánev leží mezi Krkonošemi, Sovími horami (Polsko) a Orlickými 

horami. Většina rozlohy pánve se nachází v Polsku, v České republice zasahuje 

Broumovský výběžek a Žacléřsko. 

Popis tektonického vývoje české části vnitrosudetské pánve je převzat z [6]. 

 Vnitrosudetská pánev je megabrachysynklinorium s osou SZ – JV směru, v němž 

intensita vrásnění i diakontinuitního porušení slábne jednak směrem do centra, jednak od 

SZ k JV. České křídlo, které je jihozápadní částí megabrachysynklinoria, je proto nejvíce 

porušeno při svém vnějším okraji (vymezeným hronovsko – poříčskou poruchou) a v SZ 

cípu, kde u Žacléře je vestfál zvrásněn a vrásy přesmykově dislokovány. Tyto první 

projevy horotvorného tlaku v české části pánve patří staroausturské fázi, která vyvrcholila 

hiátem, vytrácejícím se od SZ k JV. Po hiátu došlo k synsedimentárnímu vyklenování 

prahu mezi Babím a Bohdašínem a menšího prahu mezi Horním Kostelcem a Zlíčkem. 

Nejspíše tlakem vzniklým v intrastefanské fázi se za porušení stefanské 

sedimentace staly z prahů antiklinály. Autum je transgresivní a přesahuje stefanskou 

pánevní výplň k S i k J. Nejpozději v sávské fázi vznikl v místě antiklinály mezi Babím a 

Bohdašínem zlom dnešní hronovsko – poříčské poruchy. V téže době také poklesla i výplň 

vnitrosudetské pánve proti Krkonoším, čímž vznikl žacléřský zlom mezi Babím a státní 

hranicí. Také některé poklesy JZ směru v SZ části mají časově stejný původ. Konečně lze 

s tlakem sávské fáze spojovat i se zprohýbáním autunských vrstev, což je patrné zejména 

na Broumovsku. 

 V saxonu až spodním triasu se podél západní strany struktury Babí – Bohdašín a 

podél jižní strany antiklinály Horní Kostelec – Zlíčko zahlubuje úzká zóna, 

synsedimentárně aktivní i ve svrchní křídě. 

 Po období tektonického klidu dochází při saxonském vrásnění k obnovení pohybů 

na struktuře Babí – Bohdašín a vzniku strmějších okrajů pánve se svrchní křídou mezi 

Horním Kostelcem a Zlíčkem. Nově vznikající zlomy převážně poklesového charakteru a 

JV směru s nově naloženými zlomy směru JZ a JJZ vytváří systém polomů a hrástí. 

Všechny tyto zlomy se projevují morfologicky na změnách průběhu slepencových pruhů a 

v důlních dílech roztrháním slojí. 
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 Hronovsko – poříčská porucha má mezi Babím a Bohdašínem JV směr a průběh 

kosý ke směru žacléřského souvrství, takže směrem k JV postupně utíná mladší a mladší 

žacléřské vrstvy. Podle poměrů v dole Z. Nejedlý a podle geologického mapování je to 

přesmyk nebo „podsmyk“, který vznikl roztržením vyklenující se antiklinály za 

podsmyknutí západního křídla pod nepohyblivé křídlo východní. 

konec citace 

 Celá vnitrosudetská pánev se formovala od časů spodního karbonu až po období 

triasu (tj. před 200 až 350 miliony let), její mocnost místy přesahuje 3500 m. V žacléřské 

oblasti, kde se nachází zájmové území diplomové práce, vystupuje na povrch žacléřské 

souvrství. 

Žacléřské souvrství vzniklo sedimentací v období karbonu. Mocnost žacléřského 

souvrství dosahuje až 1200 m. Geologickou skladbu tvoří polymiktní a oligomiktní 

konglomeráty, pískovce, prachovce a jílovce. Na žacléřsku je také velký výskyt uhelných 

slojí s průměrnou mocností 1 m, těžba zde probíhala v letech 1570 až 1992. Toto souvrství 

tvoří nejnižší úroveň vnitrosudetské pánve na většině našeho území. Výjimku tvoří právě 

okolí města Žacléř, kde se pod žacléřským souvrstvím, nachází ještě souvrství blažkowské. 

To je zde tvořeno červenavými a nafialovělými konglometráty. Podle údajů z vrtné 

databáze, poskytnutých Českou geologickou službou se tyto konglomeráty nácházejí 

v průměrné hloubce 1050 m. [5], [6], [7] 

 

Obr. 4. Geologický profil napříč hronovsko – poříčskou poruchou 
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Vysvětlivky k Obr. 4.: 1 – svrchní křída, 2 – zechstein, 3 – trutnovské vrstvy, 4 – 

broumovské vrstvy, 5 – bečkovské vrstvy, 6 – vernéřovické vrstvy, 7 – jívecké vrstvy, 8 – 

svrchní svatoňovické vrstvy, 9 – spodní svatoňovické vrstvy, 10 – petrovické vrstvy, 11 – 

žďárecké vrstvy, 12 – lampertické a dolské vrstvy, 13 – krystalinikum, 14 – hronovsko 

poříčská porucha, 15 – uhelné sloje 

1.3.2. Geofyzika 

 Vzhledem k výskytu uhelných slojí proběhl na vnitrosudetské pánvi rozsáhlý 

průzkum. Díky tomu je možné získat množství geofyzikálních dat, údajů o hlubinných 

vrtech a karotážních měření.  

 

Obr. 5. Geologická mapa doplněna o situaci dostupných vrtů (odvrtaných do hloubky nad 

100 m) s vyznačením průběhu interpretačního profilu 
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 Geofyzikální průzkum ve vnitrosudetské depresi začal na počátku padesátých let. 

Postupně byly využívány jednotlivé geofyzikální metody na zjištění geologické stavby ve 

vnitrosudetské depresi, později i v rámci uhelného a hydrogeologického průzkumu. 

Přehled hlavních provedených geofyzikálních prací je uveden podle jednotlivých metod 

v následujícím přehledu. 

 Gravimetrie 

 Celá oblast je pokryta tíhovým mapováním v měřítku 1:200000 (Polanský et al., 

1961, Čuta, 1958), které bylo jednotně zpracováno J. Ibrmajerem (1962) v 1:25000. 

Komplexní reinterpretaci byla provedena v oblasti hronovsko – poříčské poruchy v roce 

1971 (Pospíšil, 1972). 

 Geomagnetika – radiometrie 

 V roce 1966 provedl závod Geofyziky Brno v Praze letecké měření v celé zájmové 

oblasti (Šalanský a kol., 1966). K měření bylo použito komplexní geofyzikální aparatury 

ASG-46, jejíž přesnost dovoluje zjišťovat magnetické anomálie v klidovém poli o 

amplitudě od 11 do 20 gama. Bylo měřeno v měřítku 1: 25 000 a 1 : 50 000. Zpráva 

obsahuje především popis všech magnetických a radiometrických anomálií. Měřeno bylo 

na profilech vzdálených 500 m, výška letu 50 m. Výsledkem je aero – radiometrická mapa 

v měřítku 1 : 50 000. Citlivost magnetometru byla 50 gama/l cm zápisu a časová konstanta 

0,7 ses. Celková střední chyba na mapě profilů byla 11 gama (nT). Pro interpretaci 

regionálních anomálii sloužily sestavené přehledné mapy v měřítku 1 : 50 000. 

 Geoelektrické metody 

 V předmětné oblasti bylo vykonáno velké množství lokálních geoelektrických 

měření, zaměřených především na sledování průběhu tektonických linií, především velmi 

komplikovaného systému hronovsko – poříčské poruchy. Ovšem vzhledem k tehdejší 

úrovni přístrojů, tato měření nepřinesla významný posun v poznání                       

strukturně – tektonických poměrů této oblasti. 

 Za pozornost stojí laboratorní měření fyzikálních vlastností hornin vnitrosudetské 

deprese (Kobr, 1966). Byly zjišťovány hlavně elektrické vlastnosti vzorků, jejich hustoty, 

porozita, rychlosti šíření seismických vln, atp. 
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 Seismika 

V oblasti vnitrosudetské bylo zaměřeno i několik seismických profilů, které 

přinesly první informace o vnitřní stavbě pánve a samotné hronovsko – poříčské poruše 

(Pešák, 1968). Měřeno bylo reflexní metodou (metoda odražených vln) na šesti profilech, 

které byly situovány tak, aby se dal určit průběh hronovsko – poříčské poruchy a hloubka 

podloží. Nejdelší profil byl profil I s délkou 10,9 km, profily II až VI měli délku kolem 3 

km. Bylo měřeno 24 – kanálovou francouzskou aparaturou SGG – 59 s magnetickým 

zápisem. 

Na jeden kanál bylo grupováno 5 geofonů, krok středu byl 25 m. Celkem se 

zaregistrovalo 95 reflexních záznamů, 7 záznamů pokusných a 53 seismokarotážních 

záznamů. Kvalita záznamů byla vyhovující. Bylo použito jednoduchého korelačního 

systému s odpaly: 

a) koncovými, délka hodochrony 1150 m, odpal na 1 a 24 kanálu 

b) ze středu roztažení, délka hodochrony 600 m, odpal mezi 12 a 13 kanálem 

Výsledkem měření jsou časové řezy, z nichž byly sestrojeny hloubkové řezy. 

 V roce 1965 J. Skopec provedl pokusná reflexní měření ve vnitrosudetské depresi 

(Skopec, 1965). Cílem seismického měření bylo stanovení hloubek a morfologie 

krystalinického podloží pánve. Tato práce se zabývala především zpracováním výsledků 

reflexních měření na profilu 11/1965 a to v jeho východní části vnitrosudetské deprese. 
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2. METODIKA 

2.1. Geodetické zaměření 

 Pro výpočet průběhu gz a Bouguerových anomálií (ΔgB) je třeba znát polohu a 

výšku všech měřených bodů. Poloha gradientů a výšky bodů byly určeny geodetickými 

metodami. 

 

2.1.1. Polohové zaměření 

Vzhledem ke skutečnosti, že šachta kde bylo provedeno tíhové měření, se nachází 

uvnitř objektu, bylo jedinou možností určení polohy použití volného polygonového pořadu. 

Polohové zaměření zde ztěžovalo umístění vchodu objektu a úzké prostory. Z důvodu 

napojení objektu na podzemní systém, nemá objekt standardní vchod, ale pouze únikový 

výlez (Obr. 6.) v diamantovém příkopu pod levou střeleckou místností. Tento výlez (90 cm 

x 100 cm) se nachází v prvním patře objektu, jehož podlaha je přibližně 3 metry pod 

okolním terénem. Nejsou zde proto žádné další otvory, umožňující připojení na další bod o 

známých souřadnicích. 

 

Obr. 6. Znázornění nouzového výlezu objektu TS-73 
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 Jelikož se pěchotní srub nachází v extravilánu, polohové bodové pole zde nemá 

dostatečnou hustotu. Proto pro připojení a orientaci polygonového pořadu byla 

vybudována síť čtyř nových bodů. Poloha těchto bodů byla určena metodou RTK (Real 

time kinematic). 

 Body vnějšího vodorovného profilu nebyly polohově zaměřeny. 

 

2.1.1.1. RTK  

 Real time kinematic je metoda diferenčního fázového měření v reálném čase. Pro 

použití této metody je nutné mít GPS přijímač vybavený pro příjem korekcí 

prostřednictvím mobilní sítě (v České republice) nebo radiových vln (například Německo). 

Přijímané korekce jsou poskytovány provozovateli sítí permanentních stanic, při měření 

byla využita síť CZEPOS. 

 Výhodou metody RTK je okamžité určení polohy měřeného bodu. Pro zaměření 

stačí pouze několik epoch (5 – 20 epoch). Další výhodou jsou okamžité údaje o přesnosti 

určovaných souřadnic, které se zobrazují na displeji kontroleru. Přesnost určení souřadnic 

je 1 – 2 cm + 2 ppm. Metoda RTK umožňuje nejen zaměření bodů, ale je také vhodná pro 

vytyčování. [10] 

 Korekce je možné přijímat z jedné permanentní stanice. Nejčastěji z té nejbližší, 

protože přesnost určených souřadnic se s rostoucí vzdáleností snižuje. Je ovšem možný i 

příjem z konkrétní, uživatelem zvolené stanice. Maximální vzdálenost měřeného bodu od 

stanice je omezena parametry firmwaru GPS aparatury. 

 Další možností je síťové řešení. V místě měření je vytvořena virtuální referenční 

stanice, pro kterou jsou vypočítány korekce z okolních referenčních stanic. [11] 

 

2.1.1.2. Volný polygonový pořad 

 Obecně je polygonový pořad průmět prostorové lomené čáry do roviny. Vrcholy 

lomené čáry se nazývají polygonové body a spojnicemi těchto bodů jsou polygonové 

strany. Pro určení souřadnic polygonových bodů je třeba na těchto bodech zaměřit osnovu 

směrů pro určení vrcholového úhlu. Dále se měří délky stran (tam a zpět). Pro připojení a 
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orientaci pořadu do požadovaného souřadnicového systému se z koncových bodů pořadu 

provádí směrové (pokud možno i délkové) připojení na body o známých souřadnicích. 

 Volným polygonovým pořadem se rozumí jednostranně připojený a jednostranně 

orientovaný polygonový pořad. Pořad není úhlově ani délkově navázán na koncový bod 

daný souřadnicemi, není zde proto umožněna kontrola úhlového ani délkového vyrovnání. 

Tento typ pořadu je používán pouze ve speciálních případech, kdy není možnost použití 

jiné metody. [8] 

 

Obr. 8. Volný polygonový pořad (převzato z[8]) 

 

2.1.2. Výškové zaměření 

 Určení výšky jednotlivých bodů v šachtě bylo určeno metodou geometrické 

nivelace ze středu a zjednodušené formy hloubkového připojení na pásmo. 

 Výšky bodů vnějšího profilu byly určeny metodou trigonometrické nivelace. 

 

2.1.2.1. Geometrická nivelace ze středu 

 Technická nivelace je měřický postup, který určuje převýšení mezi body. Pokud je 

známa nadmořská výška jednoho bodu je po provedení tohoto postupy vypočíst výšky u 

ostatních zaměřených bodů. [13] 

 Principem nivelace je měření laťových úseků na nivelačních latích pomocí 

nivelačního přístroje, který zprostředkovává horizontální rovinu. Převýšení mezi body, se 

následně určí z rozdílu laťových úseků. 
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Obr. 9. Princip geometrické nivelace ze středu (převzato z [13]) 

Vysvětlivky k Obr. 9.: HA – výška bodu A, HB – výška bodu B, z,p – laťový úsek, hAB – 

převýšení mezi body AB 

 Na Obr. 9. je znázorněna jedna nivelační sestava, pro určení převýšení mezi 

vzdálenějšími body je nutné vytvořit více sestav za sebou, které vytvoří nivelační pořad. 

Převýšení bodů potom vyjadřuje součet převýšení jednotlivých sestav. [13] 

Geometrickou nivelaci ze středu je možné podle úrovně přesnosti rozdělit do tří popř. 

čtyř kategorií: 

 Technická nivelace 

 Přesná nivelace 

 Velmi přesná nivelace 

 Zvlášť přesná nivelace (používá se pouze ve výjimečných případech) 

Vzhledem k nízkým požadavkům na výškovou přesnost tíhově měřených bodů, 

byla pro určení výšky zvolena technická nivelace. Tato metoda zajišťuje z výše uvedených 

metod nejnižší přesnost určení, i ta však zdaleka převyšuje přesnost požadovanou. 

 

2.1.2.2. Hloubkové připojení na pásmo 

 Metoda hloubkového připojení na pásmo je užívána v oblasti důlního měřictví, kdy 

je nutné určit převýšení mezi body na povrchu a v podzemí. Principem metody je nivelační 

pořad o dvou sestavách kdy je nivelační lať na přestavovém bodě nahrazena stuhou pásma. 
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Obr. 10. Princip hloubkového připojení na pásmo 

Vysvětlivky k Obr. 10.: zA,zB – záměra zpět, pA,pB – záměra vpřed, l1,l2 – laťové úseky 

 Pro měření se užívají speciální důlní pásma, jejichž délka se může pohybovat ve 

stovkách metrů. 

 Při výpočtu převýšení je nutné zahrnout systematické vlivy působící na pásmo. 

Největší vlivy způsobuje chyba z komparace, z protažení a z teplotního rozdílu. [15] 

 

2.1.2.3. Trigonometrická nivelace 

 Trigonometrická nivelace je metoda určování převýšení mezi body, její přesnost je 

srovnatelná s přesností technické nivelace. Princip metody spočívá ve výpočtu délky svislé 

odvěsny pravoúhlého trojúhelníka, reprezentující převýšení mezi cílem a klopnou osou 

dalekohledu. Měřenými hodnotami jsou šikmá nebo vodorovná délka a zenitový úhel. 

Měřický postup je obdobný jako u technické nivelace. Pokud na obou bodech sestavy bude 

stejná výška cíle, převýšení mezi body se určí odečtením výsledných hodnot jednotlivých 

záměr. 

 Tato metoda se užívá v případě značného převýšení mezi měřenými body, nebo 

pokud terénní poměry neumožňují použití geometrické nivelace. 
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2.2. Geodetické zaměření – přípravné práce 

 Jak již bylo uvedeno, polohové bodové pole nemá v blízkosti pěchotního srubu 

dostatečnou hustotu. Jelikož by zhuštění bodového pole klasickými metodami (např. 

polygonovým pořadem) bylo neefektivní, bylo zvoleno zhuštění metodou RTK. Poblíž 

srubu byly stabilizovány čtyři nové body 4001 – 4004. Body 4001 a 4002 byly 

stabilizovány dřevěnými kolíky, pro body 4003 a 4004 byly využity plastové hraniční 

znaky umístěné při nedávných komerčních pracích. 

Příprava pro výškové zaměření zahrnovala především nalezení bodů ZVBP Z5a1 – 

15 a Z5a1 – 16 podle geodetických údajů a nalezení vhodného umístění pro výškový bod 

uvnitř objektu. 

 

2.3. Geodetické zaměření – měřické práce 

2.3.1. Vybavení 

 Veškeré měřické vybavení potřebné pro zaměření diplomové práce bylo zapůjčeno 

Ústavem geodézie Fakulty stavební VUT v Brně. 

 GNSS sada Topcon GRS – 1 s anténou PG – AI (Obr. .) 

GRS – 1 je ruční dvoufrekvenční přijímač GPS + GALILEO. Je vybaven interním 

modemem pro příjem DGPS i RTK korekcí (včetně síťových řešení). Výpočetní a 

registrační procesy zajišťuje software TopSURV. 

 

 Totální stanice Topcon GPT 3003N 

Technické parametry:   

zvětšení dalekohledu:  30x 

minimální zaostření:  1,3 m 

střední chyba úhlu:  3“ 

střední chyba délky:  3 mm + 2 ppm (hranol) 

    10mm (bezhranol do 25 m) 

    5 mm + 2 ppm (bezhranol nad 25 m) 

dosah hranolového módu: 3000 m 

dosah bezhranol. módu: 250 m 
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 Nivelační přístroj SOKKIA C41 

Technické parametry: 

zvětšení dalekohledu:  20x 

minimální zaostření:  0,9 m 

rozsah kompenzátoru: ± 12´ 

km chyba dvojce měření: ± 2,5 mm 

 

 další: stativ Leica duralový, odrazný hranol Topcon, nivelační lať teleskopická 5 m, 

pásmo BMI 50 m, nivelační podložka, závaží 2,5 kg, laserový dálkoměr BOSCH 

 

2.3.2. Polohové zaměření 

 Metodou RTK byly nejprve zaměřeny body 4001 – 4004 pro polohové připojení a 

orientaci volného polygonového pořadu. Při měření byly přijímány korekce z nejbližší 

permanentní stanice, poskytované sítí CZEPOS. Pro jednu observaci bylo měřeno pět 

epoch. Kontrola metody měření byla zajištěna opakovaným měřením s odstupem jedné 

hodiny. 

 

Obr. 11. Měření metodou RTK 
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 Volný polygonový pořad byl zaměřen pomocí totální stanice. Z počátečního bodu 

4001 byla provedena orientace na body 4002, 4003 a 4004. Následně byl pořad veden do 

objektu, kde byly vytvořeny čtyři nové polygonové body (4005 – 4008). Z bodů 4007 a 

4008 byly zaměřeny svislé osy tíhových profilů (označeny L a P). Všechny měřené směry 

byly měřeny ve dvou polohách dalekohledu a v jedné skupině, délky polygonových stran 

byly měřeny čtyřikrát (2x TAM a 2x ZPĚT) a délky orientací dvakrát (2x TAM). Žádný 

bod nacházející se v objektu nebyl trvale stabilizován. Body byly pouze vyznačeny 

křížkem na podlaze objektu. 

 

2.3.3. Výškové zaměření 

 Nejprve bylo určeno převýšení mezi body ZVBP Z5a1 – 15 a Z5a1 – 16 metodou 

trigonometrické nivelace. Po ověření byla z bodu Z5a1 – 16 metodou technické nivelace 

určena výška bodu 4001. Další nivelační pořad byl veden z bodu 4001 k ohlubni 

schodišťové šachty v objektu. Tento pořad byl ukončen na ocelovém I – profilu 

zabetonovaném v podlaze. Pomocí boční záměry byl určen i bod ZB – Babí. Kontrola 

technické nivelace byla provedena dvojím určením převýšení (TAM a ZPĚT). 

 Pro určení výšky jednotlivých bodů tíhových profilů byla použita metoda 

hloubkového připojení na pásmo. Výchozím bodem byl bod I. Z důvodu nízkých 

požadavků na výškovou přesnost (± 10 cm), nebyla zaváděna oprava o systematické vlivy. 

Pro kontrolu zda při měření nedošlo k posunu stuhy pásma, bylo po skončení měření na 

podrobných tíhových bodech znovu provedeno měření na bodě I. 

 Výška bodů venkovního vodorovného profilu byla určena metodou trigonometrické 

nivelace z bodu 4001. 
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Obr. 12. Hloubkové připojení na pásmo 

2.4. Geodetické zaměření – výpočetní práce 

Souřadnice bodů byly určovány v souřadnicovém systému S – JTSK a výškovém 

systému BpV. 

 

2.4.1. Polohové zaměření 

 Jelikož při měření metodou RTK jsou korekční parametry přijímány v reálném 

čase, software v kontroleru je může okamžitě zpracovat a souřadnice bodu jsou tudíž 

známé ihned po ukončení observace. V použité aparatuře výpočty provádí software 

TopSURF. Kontrolní zaměření bylo také zahrnuto do měření, a proto jsou výsledné 

souřadnice vypočteny váženým průměrem dvou observací na stejném bodě. 
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Obr. 13. Prostředí softwaru TopSURV (převzato z [17]) 

 Poloha bodů volného polygonového pořadu a poloha os vertikálních tíhových 

profilů byla vypočtena v softwaru Groma v. 8.0. Elektronický zápisník s naměřenými daty 

byl nejprve zpracován (měření ve dvou polohách dalekohledu, vícenásobně měřené délky). 

Následoval výpočet polygonových bodů a nakonec bodů L a P (osy tíhových profilů). 

 

Obr. 14. Prostředí softwaru Groma v. 8.0 
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2.4.2. Výškové zaměření 

 Nadmořská výška bodů byla počítána ručně ihned po skončení měření jednotlivých 

pořadů. Výpočty se prováděly přímo do terénních zápisníků. Nejdříve byl porovnán rozdíl 

převýšení TAM a ZPĚT s mezní chybou, ta byla stanovena na        , kde R je délka 

nivelačního pořadu v kilometrech. Následně bylo provedeno vyrovnání o rozdíl převýšení 

a vypočítány výšky měřených bodů. 

U hloubkového připojení na pásmo byl porovnán rozdíl záměr na bodě I pro 

kontrolu možného posunu pásma a poté proběhl výpočet výšek bodů vertikálních tíhových 

profilů. 

 Jelikož byla trigonometrická nivelace provedena pomocí totální stanice, výpočet 

převýšení mezi cílem a horizontem přístroje proběhl za pomoci firmwaru obsaženém 

v přístroji. Tato jednotlivá převýšení byla zapisována do nivelačního zápisníku a následně 

zpracována. 

 

Obr. 15. Ukázka nivelačního zápisníku pro hloubkové připojení 
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2.5. Gravimetrie 

2.5.1. Úvod do gravimetrie 

 Gravimetrie je vědní disciplinou, zabývající se měřením a následným 

vyhodnocováním hodnot tíhového zrychlení. Získaná data se využívají v oblastech 

fyzikální geodézie a užité gravimetrie. 

 Fyzikální geodézie získané hodnoty tíhového zrychlení využívá k určení a 

upřesnění tvaru Země.  

 Užitá gravimetrie využívá získané hodnoty hlavně pro vyhledávání nehomogenit 

v zemské kůře. V nejsvrchnějších vrstvách zemské kůry se naměřená data využívají pro 

geologické účely. Tato diplomová práce tedy spadá do oblasti užité gravimetrie. 

 Pro tíhové zrychlení je v soustavě SI definována základní jednotka m.s
-2

. Užitá 

gravimetrie vyhledává tíhové anomálie vyvolané rušivými anomálními hmotami. Tyto 

anomálie se však projevují v mezích od 10
-2

% až do 10
-5

% celkového tíhového zrychlení. 

Jednotka m.s
-2

, proto není pro účely užité gravimetrie vhodná. 

 Ještě před zavedením jednotné soustavy SI byla používána jednotka 1 mGal 

(jeden miligal). Tato jednotka byla použita v diplomové práci a je mnohem menší než m.s
-2

 

proto se v praxi užívá stále. V současné době je další možností jednotka 1 μm.s
-2

. Převodní 

poměry jsou uvedeny v Tab. 1. [4] 

m.s
-2

 μm.s
-2

 mGal 

1 10
6
 10

5
 

10
-6

 1 0,1 

10
-5

 10 1 

 

Tab. 1. Převodní poměry jednotek tíhového zrychlení 

2.5.2. Měření tíhového zrychlení 

 Pro měření tíhového zrychlení se používají gravimetry. Ty se podle výsledku 

měření dělí na absolutní a relativní. Vlastní tíhová měření byly provedeny gravimetrem 

LaCoste & Romberg zapůjčeným firmou NIMA. 
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2.5.3. Gravimetr LaCoste & Romberg 

 Pro tíhová měření byl použit relativní gravimetr LaCoste & Romberg G – 176. 

Měřící mechanismus pracuje na principu změny délky křemenné pružiny, která je 

připevněna k vahadlu. Přitahováním resp. uvolňováním křemenné pružiny pomocí 

měřícího šroubu se vahadlo uvede do horizontální polohy. Pohyb vahadla se sleduje 

v okuláru přístroje. 

 Měřící mechanismus gravimetru je velice náchylný na poškození. Proto je vybaven 

aretací, která mechanismus zablokuje a umožní tak jeho transport. 

 

Obr. 16. Gravimetr LaCoste & Romberg G-176 na tíhovém bodě ZB Brno 

 

2.5.4. Postup měření relativním gravimetrem 

 Na měřickém stanovišti se na litinovou podložku usadí gravimetr. Pomocí stavěcích 

šroubů se provede horizontace přístroje. Po urovnání je možné odaretovat měřící 

mechanismus. Pohledem do okuláru sledujeme rysku na světelném indexu a otáčením 

měřícího šroubu zkoincidujeme rysku na hodnotu udanou výrobcem. Následně je možné 

odečíst hodnotu čtení. Nakonec je nutné měřící mechanismus opět zaaretovat. Před 

měřením i v jeho průběhu je nutné kontrolovat teplotu přístroje, která nesmí klesnout pod 
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50°C. Převod hodnot čtení na hodnoty v miligalech se provede pomocí převodových 

konstant dodaných výrobcem, nebo konstant určených při cejchování gravimetru na 

cejchovacích základnách. 

 

Obr. 17. Ovládací prvky gravimetru LaCoste & Romberg G-176 

Vysvětlivky k Obr. 17.: 1 – libely pro horizontaci, 2 – aretační šroub, 3 – spínač osvětlení, 

4 – okulár světelného indexu, 5 – měřící šroub, 6 – odečítací zařízení, 7 - teploměr 

vnitřního mechanismu 

 

2.5.5. Chod gravimetru 

 Na gravimetr působí v průběhu měření řada faktorů, které ovlivňují výslednou 

hodnotu čtení. V praxi to znamená, že při opakovaném měření na stejném bodě, vyjde 

odlišná hodnota tíhového zrychlení. Rozdíly opakovaných měření se mohou pohybovat 

v rozmezí desetin mGal. 

 Mezi nepříznivé vlivy ovlivňující gravimetr patří: 

 otřesy při transportu 

 změny teploty a tlaku vzduchu 

 slapové účinky Měsíce a Slunce 

Tyto vlivy způsobují tzv. chod gravimetru. Pro zjištění průběhu chodu je nutné 

zvolit vhodnou metodiku měření. Metodika musí zajistit, aby v průběhu měření byly 

5 

2 

6 

4 

3 

7 

1 

1 
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provedeny opakovaná měření na 10 až 15% bodů zaměřených v rámci měřického dne. 

Opakovaně měřené body se nazývají kontrolní body. Opakování se provádí ve                    

2 – 3 hodinových intervalech. Tato doba se může měnit v závislosti na rozsahu denních 

prací. Dále je vhodné provést uprostřed měřického dne opakované měření na základním 

tíhovém bodě, na kterém se provádí počáteční a koncové měření. Odstranění chodu bylo 

provedeno graficko – numerickou metodou. [4], [12] 

 

2.5.6. Bouguerova anomálie 

 Pro řešení geofyzikálních úloh není možné použít přímo hodnoty tíhového 

zrychlení. Zejména pro oblast všeobecné a inženýrské geologie se užívají tzv. tíhové 

anomálie (odchylky tíže od normálních hodnot tíže). Anomálie tíže lépe vyjadřují 

charakter hustotních anomalit v různých částech zemské kůry. Anomálie tíže se získají 

odstraněním nežádoucích účinků z hodnot tíhového zrychlení. 

Nejčastěji užívaná anomálie tíže se nazývá Úplná Bouguerova anomálie. Ta je 

definována vztahem: 

                                                            (2.1) 

kde: ΔgB – Bouguerova anomálie, g – hodnota tíhového zrychlení, gn – hodnota zrychlení 

normálního tíhového pole, h – nadmořská výška určovaného bodu, σ – redukční hustota 

Bouguerovy desky, T – topografická korekce, B – Bullardův člen. 

 Bouguerova anomálie zahrnuje tyto opravy a redukce: 

 oprava o hodnotu normálního pole 

 oprava z volného vzduchu (Fayova redukce) 

 Bouguerova redukce 

 topografická korekce 

Tuto anomálii lze určit přibližně nebo úplně, výsledkem potom mohou být: 

 Bouguerovy anomálie bez terénní korekce 

 Úplné Bouguerovy anomálie (dále jen UBA) 
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Pro určení Normálního tíhového pole (gn) je možné na území České Republiky 

využít jeden z následujících vztahů: 

 Helmertův 

  
                                                                     (2.2) 

 mezinárodní vztah pro WGS84 

  
      

                                                            

                                               (2.3) 

kde φ je zeměpisná šířka určovaného bodu. 

Fayova redukce (také nazývána redukce z volného vzduchu) slouží k převodu 

naměřených dat z geoidu na výšku bodu. Fayova redukce je definována vztahem: 

                           (2.4) 

kde h je nadmořská výška určovaného bodu. 

 Bouguerova redukce nahrazuje volný prostor mezi elipsoidem a výškovou úrovní 

určovaného bodu nekonečnou deskou o zvolené hustotě (Bouguerovou deskou). Účinek 

Bouguerovy desky je dán vztahem: 

                              (2.5) 

kde σ je hustota Bouguerovy desky (redukční hustota) 

 

Obr. 18. Bouguerova deska (převzato z[4]) 

Vysvětlivky k Obr. 18.: h – mocnost Bouguerovy desky, σb – redukční hustota 
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Topografická korekce (korekce na nerovnost terénu) se získají prostřednictvím 

výpočtu vertikálních složek přitažlivosti hmot terénních nerovností vyskytujících se v okolí 

měřených bodů. Celková topografická korekce je dána vztahem: 

                                (2.6) 

kde: T1 – korekce ze čtvercového okolí 0 – 250 m od měřeného bodu   

 T2 – korekce z oblasti 250 m – 5,24 km      

 T3 – korekce z oblasti 5,24 km – 166,7 km. 

 Vztah (2.1) je platný pro tíhové body ležící na zemském povrchu. Pokud chceme 

určit Bouguerovu anomálii u bodů umístěných pod povrchem zemským popř. pod vodní 

hladinou, je nutné vztah upravit. 

 

2.5.7. Bouguerova anomálie ve zvláštních případech 

 

Obr. 19. Situace pro odvození Bouguerovy anomálie ve zvláštních případech 

(upraveno z [4]) 

 Pro určení vztahu anomálie tíže ve zvláštních případech, kam se řadí i měření pod 

zemským povrchem v dolech atd., se doporučuje použít následující vztah pro určení 

Bouguerovy anomálie v bodě P [4]: 

                                                   (2.7)  

 

0 
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2.6. Gravimetrie – přípravné práce 

 Jak již bylo uvedeno, přístroj LaCoste & Romberg G – 176 je gravimetr relativní, 

proto bylo nutné najít připojovací bod se známou hodnotou absolutního tíhového zrychlení. 

Podle údajů z databáze bodových polí ČÚZK bylo zjištěno, že nejbližším bodem, který 

bylo možno využít je bod ZTBP 3314.02 Trutnov. 

 Tento bod je od pěchotního srubu TS – 73 vzdálen přibližně 14 km, což je pro 

připojení podrobného měření nevyhovující, proto bylo nutné zřídit základní bod v blízkosti 

srubu. Bod byl zřízen u vnějšího rohu ostění levého diamantového příkopu s označením 

ZB – Babí. Bod je umístěn přímo na budově pěchotního srubu a z toho důvodu nebyl trvale 

stabilizován. 

 Před měřením podrobných bodů v šachtě byla určena metodika měření. Hlavním 

faktorem pro stanovení metodiky bylo zajištění měření v co nejkratším časovém intervalu, 

aby byla zajištěna minimalizace působení vnějších vlivů na měřící systém gravimetru. 

 

2.6.1. Testovací měření 

 Pro ověření funkčnosti gravimetru bylo v areálu fakulty stavební provedeno 

zkušební tíhové měření. To spočívalo v určení hodnoty tíhového zrychlení bodu           

VUT - TUBO stabilizovaného pilířem v šestém patře budovy B, jako připojovací bod byl 

použit bod ZB Brno. Na každém bodě byla provedena trojce měření. Po skončení měření 

byly naměřené hodnoty převedeny na miligaly a opraveny o chod gravimetru. Tíhové 

zrychlení bodu VUT - TUBO bylo určeno přičtením tíhového rozdílu k hodnotě bodu ZB 

Brno. 

2.7. Gravimetrie – měřické práce 

2.7.1. Připojovací měření 

Po zřízení bodu ZB – Babí bylo nutné určit jeho hodnotu skutečného tíhového 

zrychlení. Ta byla určena opakovaným měřením na bodě 3314.02 Trutnov a ZB – Babí. 

Každý z těchto bodů byl zaměřen třikrát, přičemž při každém měření bylo provedeno 

dvojité odečtení hodnot na gravimetru. Tyto hodnoty byly zaznamenávány do zápisníku 

společně s časem měření. Při druhém měření na bodě 3314.02 Trutnov byl zjištěn náhlý 

pokles teploty měřícího mechanismu přístroje, což mělo za následek značný rozdíl 



36 

 

měřených hodnot při prvním a druhém měření (přibližně 0,8 dílku). Po výměně baterie a 

opětovném prohřátí mechanismu přístroje měření pokračovalo. Tento tíhový rozdíl byl 

vyřazen ze zpracování. 

 

2.7.2. Podrobné měření 

 Pro podrobné tíhové měření byla vytvořena metodika zajišťující provedení měření 

v co nejkratším čase. Opakovaná měření zajišťující určení chodu gravimetru byla 

provedena na bodech ZB – Babí, 2P a 6P. Měření v šachtě probíhalo přibližně tři hodiny. 

Postup měření v šachtě: 

ZB – Babí, 1P, 1L, 2P, ...6P, 2P, ZB – Babí, 6L, 7P, ...10P, 6P, 2P, ZB - Babí 

 Po skončení měření v šachtě bylo provedeno zaměření vodorovného profilu 

zahrnující tři body na střeše objektu a další tři před ním. Jelikož měření vodorovného 

profilu trvalo pouze 43 minut, hodnoty nemusely být opraveny o chod gravimetru. 

 Hodnoty byly na každém bodě odečteny dvakrát a společně s časem byly 

zaznamenány do zápisníku. Následně byl zápisník zpracován obdobně jako u 

připojovacího měření. 

 

Obr. 20. Tíhové měření na střeše TS – 73 
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2.8. Gravimetrie – výpočetní práce 

 Zpracování měřených údajů bylo pro prováděno na lokalitě ihned po skončení 

měření. Zpracované hodnoty byly zaznamenány do formulářů a doplněny o nadmořské 

výšky. 
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3. ZPRACOVÁNÍ DAT 

Po ukončení měřických prací bylo v kancelářském prostředí provedeno zpracování 

dat tak, aby bylo zajištěno splnění všech požadovaných cílů DP. 

a) Sestavit tíhovou a topografickou mapu širšího okolí dané lokality 

Z dat poskytnutých vedoucím práce byly v softwaru ArcMap 10.2.2 vyhotoveny 

dvě mapy v požadovaném rozsahu. Data pro vyhotovení byla poskytnuta prostřednictvím 

tabulkového editoru obsahujícího 2676 bodů, u nichž byly uvedeny souřadnice polohy, 

nadmořská výška a hodnoty UBA. Do map byla vyznačena poloha pěchotního srubu       

TS – 73 a pro lepší orientaci také poloha čtyř sídel v okolí. Mapy jsou vyhotoveny 

v souřadnicovém systému WGS84. 

 

Obr. 21. Prostředí softwaru ArcMap 10.2.2 

 

b) Polohové, výškové a tíhové měření na jednotlivých úrovních šachty 

Popis měřických prací je uveden v předchozí kapitole. 
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c) Zpracování naměřených dat a výpočet vertikálního tíhového gradientu 

d) Určení blokových hustot a jejich zhodnocení 

Zpracování naměřených dat bylo provedeno pomocí softwaru Microsoft Excel. 

Vypočteny byly tyto parametry: 

 Bouguerova anomálie ΔgB 

viz vztah (2.7) 

 vertikální tíhový gradient 

   
  

  
                   (2.8) 

 tíhové anomálie pro redukční hustoty okolních materiálů 

   
     

    

    
 

  
                 (2.9) 

 blokové hustoty 

Část pojednávající o výpočtu blokových hustot byla převzata z [18] 

Výsledků tíhových měření pod povrchem zemským je možno použít jednak k odvození 

hodnoty střední hustoty σs celého zemského tělesa, jednak k určování středních hustot σ 

svrchních vrstev zemské kůry. Dá se dokázat, že platí (Pícha, 1953) 

   
   

 
   

 

 

 

  
                            (2.10) 

kde Δg je měřením zjištěný tíhový rozdíl mezi bodem na povrchu a bodem na svislici ve 

hloubce h pod povrchem, g je tíhové zrychlení na povrchu, r je poloměr Země 

(za předpokladu, že je sférická), σ střední hustota povrchových vrstev a σs střední hustota 

Země (Lorenz, 1938). Určíme-li buď vážením typických vzorků hornin, nebo odhadem či 

jakýmkoli jiným způsobem σ, můžeme ze vzorce (1) vypočítat σs. Naopak, přijmeme-li za 

σs nějakou hodnotu, všeobecně uznávanou za nejpravděpodobnější, lze vypočítat střední 

hustotu σ vrstvy zemské kůry tloušťky h. Můžeme k tomu použít vzorce (2.10) ve tvaru 

 

  
 

 

 
 

 

  

  

 
                     



40 

 

Vzorec (2.10) dá se však také upravit na tvar 

   
  

  
                       (2.11) 

kde pravá strana rovnice (2.11) není nic jiného než oprava Poincaré-Preyova. Můžeme tedy 

v prvním přiblížení velikost tíhového rozdílu Δg mezi bodem na povrchu zemském a 

bodem na svislici ve hloubce h považovat za rovný opravě Poincaré-Preyově (Sorokin, 

1951).  

Vypočteme-li z rovnice (2.11) střední hustotu σ obdržíme 

  
 

    
 
  

  
                     (2.12) 

Jestliže známe tíhový rozdíl Δg2-1 = g2 – g1 mezi body P1 a P2, jež jsou ve hloubkách hl a h2 

pod povrchem zemským, můžeme použít vzorce (2.12) ke stanovení střední hustoty σ 

vrstvy hornin nacházejících se v rozmezí uvedených hloubek. 

Za h v tomto případě dosadíme do (2.12) rozdíl h2 - hl = Δh2-1 a píšeme 

  
 

        
 
  

  
                       (2.13) 

Stejný vztah využíval už Jung (1939), nebo později Müller a Radl (1961), Fajklewicz 

(2007) nebo LaFehr (1983) a Herring (1990) u zpracování dat z vrtní gravimetrie. 

konec citace 

Nejprve bylo provedeno řešení gz podle z naměřeného tíhového zrychlení, poté byly 

hodnoty tíhového zrychlení opraveny o tíhový účinek hranolu se zápornou hustotou, 

kterým byl nahrazen vnitřní prázdný prostor a následně proběhl výpočet všech čtyř 

parametrů. 

Vypočtené parametry, společně se závislostí tíhového zrychlení s hloubkou byly 

vykresleny do grafů. Tyto grafy jsou zobrazeny v následující kapitole, tabulky s číselnými 

údaji pak v Příloze č. 9. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Geometrie měřeného objektu 

 

 

Obr. 22. Půdorys spodního patra TS – 73 a rozvržení bodů v šachtě 

4.2. Geodetické zaměření 

Výsledkem polohového a výškového zaměření jsou následující 

seznamy souřadnic. 

čb Y [m] X [m] H [m] 

4001 629965,75 996501,88 625,875 

4002 629918,56 996531,13 - 

4003 629995,18 996590,55 - 

4004 630001,46 996541,77 - 

4005 629960,96 996496,54 - 

4006 629956,28 996498,03 - 

4007 629953,14 996499,21 - 

4008 629953,74 996501,81 - 
 

Tab. 2. Seznam souřadnic pomocné měřické sítě 

ÚT 

L 

P 

S 
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čb Y [m] X [m] H [m] 

ZB-Babí - - 625,749 

1P 629954,04 996502,66 625,612 

1L 629951,30 996501,36 624,657 

2P 629954,04 996502,66 622,727 

2L 629951,30 996501,36 621,702 

3P 629954,04 996502,66 619,658 

3L 629951,30 996501,36 617,592 

4P 629954,04 996502,66 615,552 

4L 629951,30 996501,36 613,491 

5P 629954,04 996502,66 611,433 

5L 629951,30 996501,36 609,376 

6P 629954,04 996502,66 607,313 

6L 629951,30 996501,36 605,254 

7P 629954,04 996502,66 603,201 

7L 629951,30 996501,36 601,143 

8P 629954,04 996502,66 599,082 

8L 629951,30 996501,36 597,030 

9P 629954,04 996502,66 594,972 

9L 629951,30 996501,36 592,905 

10P 629954,04 996502,66 590,850 

Střecha 1 - - 631,620 

Střecha 2 - - 631,602 

Střecha 3 - - 631,677 

Zem 4 - - 627,355 

Zem 5 - - 628,301 

Zem 6 - - 629,419 
 

Tab. 3. Seznam souřadnic tíhových bodů 
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4.3. Gravimetrie 

 Tíhová a topografická mapy širšího okolí dané lokality 

Viz. Příloha č. 7 a 8 

 Tíhové zrychlení měřených bodů 

Bod g [mGal] Bod g [mGal] 

ZB-Babí 980995,809 7P 980998,927 

1P 980995,512 7L 980999,224 

1L 980995,699 8P 980999,391 

2P 980996,160 8L 980999,784 

2L 980996,329 9P 980999,920 

3P 980996,666 9L 981000,235 

3L 980997,009 10P 981000,598 

4P 980997,352 Střecha 1 980994,177 

4L 980997,580 Střecha 2 980994,201 

5P 980997,874 Střecha 3 980994,169 

5L 980998,062 Zem 4 980995,507 

6P 980998,386 Zem 5 980995,446 

6L 980998,710 Zem 6 980995,080 
 

Tab. 4. Hodnoty skutečného tíhového zrychlení (g) měřených bodů 
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 Grafy závislosti tíhového zrychlení a hloubky profilů L a P 

  

Obr. 23. Průběh tíhového zrychlení profilů L a P 
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 Grafy závislosti vertikálního tíhového gradientu na hloubce profilů L a P 

A. Základní řešení 

 

 

Obr. 24. Závislost vertikálního tíhového gradientu na hloubce profilů L a P 
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B. Po opravě o tíhový účinek 

 

 

Obr. 25. Závislost vertikálního tíhového gradientu na hloubce profilů L a P po opravě 
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 Grafy závislosti tíhových anomálií profilů L a P 

 

Obr. 26. Závislost tíhové anomálie na hloubce. Redukční hustoty odpovídají hustotě 

karbonských konglomerátů (zelená linie), železobetonu (červená linie) a hustotu 2,67 g/cm
3
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 Grafy blokových hustot profilů L a P 

A. Základní řešení 

 

 

Obr. 27. Závislost blokových hustot na hloubce profilů L a P 
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B. Po opravě o tíhový účinek 

 

 

Obr. 28. Závislost blokových hustot na hloubce profilů L a P po opravě 
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 Interpretační geologický profil 

Pro cíle DP byly z ČGÚ – Geofondu získány informace z vrtné databáze včetně 

karotážních měření. Z těchto dat byl sestaven geologický profil, do kterého byl zanesen i 

průmět pěchotního srubu. Ukázalo se, že jednotlivá karbonská souvrství lze velmi dobře 

identifikovat a interpretovat (Obr. 31.). Je zřejmý vliv hronovsko – poříčské poruchy na 

celkovou stavbu dané oblasti. Z křivky Bouguerových anomálií (Obr. 32.) lze na základě 

sklonu a průběhu tíhové anomálie usuzovat sklon jednotlivých souvrství. V případě, že by 

sedimentární vrstvy byly horizontální, průběh křivky by měl přibližně vertikální průběh 

s případnými lokálními anomáliemi. Křivka se ovšem výrazně odklání což svědčí 

o strmém upadání souvrství v blízkosti objektu. 

 

Obr. 29. Závislost Bouguerovy anomálie na nadmořské výšce 
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Obr. 30. Poloha pěchotního srubu a interpretačního geologického profilu 
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Obr. 31. Interpretační geologický profil 

 

 Z Obr. 31. je patrné, že souvrství v blízkosti zlomového systému může mít až 60° 

sklon vlivem přesmyku karbonského souvrství na podsouvající se permský komplex. 

Z uvedených tíhových měření se dají dedukovat i další závěry související s vlastním 

objektem a jeho hustotními poměry v okolí srubu. Vzhledem k existenci původní stavební 

dokumentace je možné se v dalších analýzách věnovat nehomogenitám za betonovou 

stěnou. 
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 Vodorovný tíhový profil 

Nad rámec DP byl tíhově zaměřen vodorovný tíhový profil, jehož účelem bylo 

ověření, zda se známé těleso projeví na křivce tíhových anomálií očekávaným způsobem. 

Vzhledem k velikosti a také značné hmotnosti pěchotního srubu bylo možné jeho využití 

jako anomálního tělesa.  

 

Obr. 32. Znázornění změny průběhu Bouguerovy anomálie, při použití bunkru jako 

anomálního tělesa. 

 Průměrná změna tíhové anomálie na terénu je -0,622 mGal/m, v úrovni střechy 

objektu by se tudíž měla anomálie rovnat přibližně -397,460 mGal. Těleso s rozdílnou 

hustotou ovšem způsobilo, že hodnota tíhové anomálie je o 0,380 mGal nižší (přibližně -

397,840 mGal). Interpretace tíhových anomálíí u vodorovných profilů není jednoznačná, 

pokud neznáme další údaje (např. z geologických vrtů), není možné s jistotou určit 

parametry anomálních těles. 
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5. ZÁVĚR 

 Zadáním DP bylo provedení a interpretace tíhových měření ve schodišťové šachtě 

v pěchotním srubu TS – 73 „Polom“ v katastrálním území Babí nedaleko Trutnova. 

Betonový pěchotní srub byl ideálním prostředím pro testování a využití vertikálního 

tíhového gradientu pro určování blokových hustot. Nevýhodou bylo, že není zachována 

stavební dokumentace týkající se prostoru vně srubu. Především detailní geologická 

dokumentace s informacemi o změnách horninových typů, tektonickém porušení by 

výrazně zpřesnila možnosti interpretace tíhových a hustotních dat. Dílčí lokální anomálie a 

snížené blokové hustoty naznačují i možnost rozsáhlejší změny prostředí za betonovou 

stěnou šachty. Může jít o navážku, nebo litologické změny vrstev karbonu. 

  Hlavním cílem DP bylo však zjištění průběhu vertikálního tíhového gradientu a 

s jeho využitím určit blokové hustoty mezi měřenými body. Měřením v protilehlých rozích 

šachty bylo možné zkoumat i vliv topokorekcí na přesnost stanovení gz (Obr. 25.). 

V šachtě pěchotního srubu bylo provedeno polohové, výškové a tíhové zaměření 

dvou vertikálních profilů (L a P). Tyto profily byly situovány v protilehlých rozích šachty. 

Celkem bylo měřeno na 19 bodech. Tíhové měření bylo provedeno gravimetrem 

LaCoste & Romberg G – 176. Z naměřených dat byly následně určeny prostorové 

souřadnice podrobných bodů a hodnoty jejich skutečného tíhového zrychlení. 

 Zpracování a interpretace dat proběhla podle postupů získaných z dřívějších prací 

podobného zaměření. Pro zvýšení přesnosti výsledků byla data po prvotním řešení 

opravena o tíhový účinek prázdného prostoru šachty. Vypočtené hodnoty byly pro lepší 

vypovídací schopnost znázorněny do grafů. Z nich je možné vyvodit následující závěry: 

 Závislost tíhového zrychlení na hloubce má téměř lineární průběh. 

 Z grafů vertikálních tíhových gradientů a blokových hustot jsou patrné velké 

odchylky od hladkého průběhu křivky. Tyto odchylky (profil P hloubka 8 m, profil 

L hloubka 18 m) mohou být způsobeny puklinou v podloží nebo anomálním 

tělesem s nižší hustotou. 

 Podle geologických tabulek je hustota karbonských konglomerátů rovna 

2,67 g/cm
3
. Nedosažení těchto hodnot bylo pravděpodobně způsobeno 
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nezavedením korekcí na prázdné prostory (spodní patro objektu, a chodba spojující 

šachtu s podzemním systémem tvrze) a nižší hustotou ostění. 

Na závěr byl vyhotoven interpretační geologický profil. Na základě průběhu 

Bouguerových anomálií bylo zjištěno, že sedimentární vrstvy nemají v místě profilu 

horizontální uložení, ale silně se uklání k východu, což připisujeme vlivu přesmykové 

struktury hronovsko – poříčské poruchy.. Z dat poskytnutých z geofondu ČGÚ byl pak 

vyhotoven profil znázorňující stavbu území mezi vrty PK 796 a PK 797 doplněný o průmět 

pěchotního srubu. I když jde o zjednodušené zobrazení, dobrá korelace jednotlivých 

souvrství na základě karotážních údajů potvrzuje naše předpoklady o projev Bouguerových 

anomálií ve štole. 

Metoda měření vertikálního tíhového gradientu s následným určením blokových 

hustot je efektivní postup pro určení geologické skladby v důlních dílech. Při využití 

výpočetní techniky je možné rychle zpracovat i velké objemy dat a následně je 

interpretovat pro použití v praxi. 
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