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ANOTACE 

Zaměření Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly - část 1 

 
 Úkolem mé diplomové práce je vyhodnocení polohové a výškové změny Silnice 

II/479 Ostrava, MÚK Bazaly. Mé měření začalo v listopadu 2013 jako nultá etapa 

měření. V listopadu a únoru 2014 byla monitorována mostní konstrukce a byly zjištěny 

hodnoty pro případné další etapy sledování. Výsledky měření poslouží k posouzení 

deformací u stavební konstrukce mostu a její případný vliv na vozovku. 

 

Klíčová slova: posun; GNSS; Ostrava; pilíř; deformace 

 

SUMMARY 

Measurements Road II/479 Ostrava, MÚK Bazaly - Part 1 

 
 The task of my thesis is the evaluation of positional and altitudinal changes of 

road II/479 Bazaly, Ostrava, TRAFFIC INTERCHANGE. My measurements began in 

November 2013 as zero phase measurements. In November and February 2014 has been 

monitored by the bridge structure and values were identified for future stages of the track. 

The measurement results will serve to assess the deformations in the building construction 

of the bridge and its possible influence on the roadway. 

 

Keywords: scroll; GNSS; Ostrava; pillar; deformations 
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1 ÚVOD 

 Tématem mé diplomové práce je výškové a polohové zaměření Silnice II/479 tzv. 

Bazalské estakády, včetně posouzení aktuálního stavu a vyloučení případných deformací 

na konstrukci. 

 Má část zájmové oblasti se nachází dle získaných dokumentů na poddolovaném 

území spojené s těžbou černého uhlí, a to částečně na území Přívoz a Slezská Ostrava. 

Území je dobře prozkoumáno, co se týče inženýrsko-geologického průzkumu, v okolí se 

nachází několik vrtů. Dále je třeba brát zřetel na výstup důlních plynů (metanu). 

 Zaměření této komunikace bylo provedeno v roce 2011. Polohopisné i výškopisné 

zaměření horní i spodní stavby mostu Bazalské estakády. Na toto měření navazují některé 

body zaměřeny v této zakázce, které poslouží jako kontrolní, a také pro porovnání s mou 

etapou měření. Mé části odpovídá 95 podrobných bodů horní stavby a 74 bodu na 

mostních pilířích. Pro obě části je společná měřická síť pro horní i spodní stavby mostu 

  



Gabriela Ovesná : Zaměření Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly - část 1 

 
 
 

2014  11 

 

 

 2 Mostní konstrukce 

Mosty řadíme mezi dopravní stavby, které jsou schopny převádět pěší, 

železniční, silniční dopravu popřípadě vodní tok přes překážku, kterou může být například 

vodní plocha či terénní nerovnost nebo jiná komunikace. 

Za první mosty byly považovány kmeny spadlých stromů přes překážky nebo 

vodní tok. Tohoto faktu využil člověk a začal rozvíjet a zlepšovat díky své pohodlnosti 

technologie přemostění. Nejstarší mostní konstrukce řadíme do starověku, kde se 

konstrukce skládala z masivního kamene anebo lehké dřevěné konstrukce. Velkou změnou 

ve stavbě mostu přinesla industrializace, kdy s rozvojem železnice byla zvýšená poptávka 

po mostních stavbách. Na konci 18. století započal vývoj kovových mostů, kdy ocel 

dosahovala takové pevnosti, že se začaly stavět mosty řetězové nebo mosty o velkém 

rozpětí. Od 2. poloviny 19. století se budují první betonové mosty. [1] 

 

 2.1 Mostní názvosloví dle ČSN 736200 [2] 

Mostní otvor: volný prostor pod mostem umožňující průtok, průjezd či průhled; 

Mostní pole: část mezi dvěma sousedníma podpěrami; 

Stavební výška: výškový rozdíl mezi niveletou mostu a nejnižším bodem mostní 

konstrukce včetně průhybu; 

Uložená výška: od nivelety mostu k hornímu povrchu uloženého kvádru v ose ložiska; 

Konstrukční výška: je výška mostní konstrukce; 

Rozpětí pole: osová vzdálenost podpor hlavní nosné konstrukce;  

Délka přemostění: vzdálenost mezi líci podpěr; 

Délka mostu: vzdálenost mezi konci mostních křídel; 



Gabriela Ovesná : Zaměření Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly - část 1 

 
 
 

2014  12 

 

 

Délka nosné konstrukce: vzdálenost mezi osami krajních mostních závěru; 

Mostní závěry: jsou součástí nosné konstrukce mostu a slouží k překrytí dilatační spáry 

mezi mostem a opěrou nebo mezi dvěma částmi nosné konstrukce; 

 

 

 

Obr. č.  1: Mostní názvosloví [1] 
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2.2 Rozdělení mostu 

Podle převáděné komunikace: mosty pozemních komunikací - mosty 

pozemních komunikací (dálniční, silniční, místních komunikací), drážní (železniční, 

tramvajové, metra), sdružené (převádějící různé druhy komunikací, např. silnici a 

železnici), vodohospodářské (převádějící plavební kanály, akvadukty), průmyslové 

(dopravníkové, potrubní);  

Podle materiálu hlavní nosné konstrukce: masivní (kamenné, cihelné, betonové), 

dřevěné, ocelové, spřažené (např. ocelobetonové);  

 Podle typu hlavní nosné konstrukce: deskové, trámové, obloukové, visuté, zavěšené;  

Podle polohy mostovky: mosty s horní, dolní a mezilehlou;  

Podle úhlu křížení: mosty kolmé a šikmé; 

Podle půdorysného tvaru: mosty přímé a zakřivené; 

Podle doby užívání: mosty trvalé (se životností 100 let) a zatímní; pro často rozebíratelné 

jsou používána mostní provizoria;  

Podle měnitelnosti polohy: nepohyblivé, pohyblivé (sklopné, otočné, zdvižné, atd.), 

plovoucí (např. pontonové, plovákové); 
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 2.3 Stavby na poddolovaném území 

 Na území našeho státu se vyskytují oblasti s báňskou činností, která ovlivňuje 

stavby na povrchu. Pro tyto stavby, které jsou ovlivněny důlními vlivy, kde je zasažena jak 

horní stavba, tak i základy této stavby nám slouží od roku 1989 norma ČSN 73 00 39  

„NAVRHOVÁNÍ OBJEKTU NA PODOLOVANÉM ÚZEMÍ,“ která obsahuje údaje, postupy 

a způsoby zajišťování staveb a ochrany před účinky poddolování. Norma vychází 

z praktických zkušeností zakládání na vrtaných pilotách na Ostravsku. 

 Důlní škody na silnicích a dálnicích jsou děleny do čtyř kategorií [3]: 

I. Kategorie – škody, při kterých dochází k deformaci nivelety silnice, zhoršují 

provozní podmínky na silnici, ale nedochází k poškození povrchu vozovky. 

II. Kategorie – škody projevující se drobným porušením vozovky, odstranění běžnou 

údržbou například nátěry. 

III. Kategorie – škody většího typu, jako jsou rozpraskání vozovky, ojediněle 

stupňovité zlomy. Napravují se položením nového krytu vozovky, místní sanace 

vozovky. 

IV. Kategorie – škody, které dosahují až devastační charakter. Mají za následek 

omezení nebo úplnou nepřístupnost dopravy na dané silnici. Oprava vyžaduje 

rekonstrukci vozovky, která je prováděna vysypáním do úrovně nové nivelety a 

zhotovením nové kvalitní živičné vozovky. 
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 2.4 Umístění stavby 

 Zájmová stavba se nachází v Moravskoslezském kraji, z jedné části  v 

katastrálním území Slezská Ostrava a jihozápadním okrajem v katastrálním území 

Moravská Ostrava. 

 

Obr. č.  2: Ortofoto snímek s orientačním zákresem zájmové lokality [4] 
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 Lokalita je značně svažitá a nelze zde vyloučit přítomnost svahových pohybů. 

Dle mapového serveru České geologické služby Geofondu ČR se východně od zájmového 

území nachází potenciální svahová deformace (sesuv) registrovaná pod číslem 6609. Podle 

zjištěných informací se jedná o sesuv sanovaný kotvenou larzenovou stěnou. K sesuvům 

dochází převážně při umělých zásazích do svahů. Kromě vlivů dobývání uhlí na povrch i 

těžbou čedičových štěrků, cihlářských hlín, a následným zasypáním vytěžených prostor 

(například fotbalový stadion na Bazalech – původní lom byl zčásti zasypán a mocnost 

navážek zde dosahuje až 15 m). 

 Zájmová plocha se nachází na poddolovaném území, a to částečně na 

poddolovaném území Přívoz a částečně na poddolovaném území Slezská Ostrava III 

(východně od Ostravice). Dle mapového serveru Moravskoslezského kraje se zájmová 

oblast částečně nachází na ploše P a M. Plocha P (na obrázku modře) je definována jako 

plocha vyžadující stanovení podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. 

Pro zájmové území je dále nutno si vyžádat informaci od příslušných úřadů o výstupu 

důlních plynů (metanu) na povrch.  

 

Obr. č.  3: Vymezení poddolovaného území s možnými aktivními projevy [4] 
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 Oblast patří k nejstarším dobývacím prostorům na Ostravsku. Založením 

Jaklovecké štoly 30. května 1829 bylo objeveno mnoho slojí. Od roku 1829 se zakládaly 

četné mělké jaklovecké doly. Větší část zájmové oblasti spadá pod Důl Petr Bezruč dříve 

Důl Terezie. V roce 1967 se spojil Bezruč se Zárubkem a roku 1987 s Hlubinou v jeden 

národní podnik s názvem Důl Ostrava, n. p. Důl P. Bezruč byl v provozu v letech 1842 až 

1994, těžilo se zde uhlí do 30. 6. 1992. Dnes se dobývací prostor nazývá DP Slezská 

Ostrava III. Sloje jaklovecké skupiny byly těženy v 19. století a po druhé světové válce z 

důvodu nedostatečné investiční důlní výstavby se těžba do jakloveckých slojí znovu 

vrátila. Těžba probíhala ve velmi malých hloubkách pod povrchem terénu.  

 Od konce 50. let minulého století se na Slezské Ostravě v části Hladnov začaly 

projevovat anomálně výrazné a prostorově ohraničené škody na zástavbě. Poškozené 

objekty a komunikace se nacházely v pruhu, táhnoucím se dobývacím prostorem Dolu Petr 

Bezruč, od Stromovky přes Hladnov až k budově soudu na druhém břehu Ostravice. Toto 

pásmo bylo označeno jako tzv. hladnovská porucha. Z tektonického hlediska sledovanou 

oblastí prochází tzv. hlavní ostravská porucha. Deformace povrchu v oblasti Sokolovské 

ulice zapříčinily dne 25. 11. 1976 také roztržení plynovodu a následný katastrofální výbuch 

koksového plynu u bývalého mostu Pionýrů. K dalšímu přetržení potrubí, a posléze 

výbuchu plynu došlo i na ulici Sokolské blíže k Sýkorovu mostu. Dle posouzení firmy 

PONTEX Praha v roce 1992 nebyl zjištěn vliv důlní činnosti na nosnou konstrukci nově 

postaveného mostu Pionýrů. Oproti tomu o několik desítek metrů dále, na přemostění ulice 

Bohumínské, se tyto důlní vlivy projevují ve výškovém posunu dilatací. Přitom zde byla v 

roce 1991 již po druhé provedena rektifikace tří polí mostu. 

 Důsledky hlubinného dobývání uhlí na komplikovaném území (šikmé sloje, 

tektonika, složitá morfologie povrchu terénu) jsou na rozdíl od přímých následků těžby 

uhlí např. ve vodorovných slojích na terén jen těžko odhadnutelné. Pohyby se na povrchu 

terénu mohou projevovat jak v posunutí svislém, tak i vodorovném.  
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Objekty mohou být postiženy kromě naklonění a zakřivení i vodorovným přetvořením 

terénu, které má nejdestrukčnější následky. Velikost a směr deformací nelze přesně 

stanovit. [4] 

 2.5 Historie  

 Bazalská estakáda navazuje na most Pionýrů, který má velkou a nešťastnou 

historii, byl totiž třikrát vystavěn. Poprvé spadl tehdy ještě řetězový most, který byl 

architektonickou dominantou rozvíjející se průmyslové Ostravy pod vojenskou družinou, 

která nezrušila krok a vpochodovala na most 15. 9. 1886, pochodující vojenské jednotce se 

podařilo rozhoupat most, a ten se vibracemi zřítil. Tragédie měla 6 obětí. Od této tragédie 

platí na vojně pravidlo, že se na mostě musí „zrušit krok“.[5] 

 15. 11. 1976 přesně po 90. letech se odehrála opět tragédie na tomto mostě, ale 

už z jiných příčin. Přesná příčina nebyla objasněna a tehdejší vláda uzavřela případ bez 

nalezení viníka. Spekulovalo se ovšem o výbuchu důlního plynu. Po této tragédii byl most 

stržen a bylo rozhodnuto vystavět most nový s napojením na stadion Baníku, který nahradil 

serpentiny staré Michalkovické ulice. Tato část za mostem Pionýru se nazývá Bazalská 

estakáda. [6] 

 

Obr. č.  4: Řetězový most přes Ostravici [5] 
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 2.6 Konstrukce  

 Účinky poddolování se nejméně projevují ve vztahu k vodorovným zatížením 

pilotami. Z hlediska účinků poddolování se jeví jako vhodné používat uspořádání vrtaných 

pilot způsobem pilota - sloup. Na tomto principu založení je postavena silniční estakáda 

mostu Pionýru, což je naše Bazalská estakáda. Je to rozsáhlá, půdorysně členěná mostní 

konstrukce o délce 680 m o ploše cca 19200 m2. Most Pionýru přemosťuje řeku Ostravici 

ocelovým mostem o jednom poli o rozpětí 68 m, na pravém břehu na něj navazuje 

Bazalská estakáda o 21 polích o rozpětí 24,95 m, která je tvořena dvěma dalšími mosty 

s rampami.  

 

Obr. č.  5: Situace Bazalské estakády a mostu Pionýrů [8] 

 Při zpracování projektu bylo dle předběžného báňského posudku známo, že se 

staveniště nachází na poddolované oblasti a je zařazeno do III. skupiny s parametry 

spojitých deformací: vodorovné poměrné přetvoření ± 3,4 mm·m-1 , naklonění terénu ± 5,6 

‰ a poloměr zakřivení ± 32 km. Těmto vlivům poddolování byla přizpůsobena mostní 

konstrukce. Mostní pole byla navržena jako prostě podepřené desky s tříbodovým 

uložením. Podepření byl přizpůsoben i návrh ložiska zaručující, že vlivy poddolování 

nevyvolají v nosné konstrukci žádná napětí.  
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Kruhové sloupy o průměru 1,4 m jsou založeny na vrtaných pilotách, a to na jedné straně 

mostního pole, kde je jeden sloup na pilotě profilu 2,1 m. Piloty byly navrženy jako 

vetknuté do zvětralých, navětralých pískovců a u tohoto případu při provádění zemních 

prací došlo k sesuvu svahů, který byl naštěstí zajištěn. 

 V průběhu provádění základu byl na základě geodetických měření sepsán 

báňský posudek, který označil staveniště za oblast nespojitých deformací a zařadil je 

 do II. skupiny stavenišť. Nespojité deformace byly způsobeny existencí staré těžby 

v Jakloveckém prostoru. Tyto deformace se projevily například i na ostravské radnici. 

Spojité deformace se vyvíjely řádově měsíce, zatímco nespojité pouhé dny. 

 Nově vzniklé skutečnosti měly dopad i na provádění pilotových základů ale po 

mnohých úvahách bylo stále vhodné použít systém pilota-sloup, který nejlépe vyhovuje 

podmínkám poddolování. Zde se tedy poprvé použilo trojbodové uložení, kdy tento způsob 

založení se ukazuje jako nejvhodnější použití na poddolovaném území. Na základě tohoto 

založení bylo postaveno na Ostravsku v následujících 5. letech několik dalších silničních i 

železničních mostů s podobnou konstrukcí. [7] 

 

Obr. č.  6: Podepření mostního pilíře třemi pilotami [8] 
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 3 Měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

  Geodetické metody měření posunů jsou prakticky jedny z nejnáročnějších užití 

klasických nebo moderních měřických postupů s ohledem na vysokou přesnost měření. 

Metody, které se používají při měření, můžeme rozdělit na geodetické a fyzikální. [8] 

3.1 Požadavky 

Všechny stavební objekty, budovy, mostní konstrukce mohou díky působení 

vnějších vlivů vykazovat deformaci prostorové polohy. Za tyto vlivy jsou nejčastěji 

považovány změny základové půdy, dynamické provozní účinky, podzemní voda nebo 

poddolované území, a to je problém řešený v našem měření. Objekty se přesunují, jako 

celek, což nazýváme jako posun, touto změnou se mění i tvar objektu - přetvoření anebo 

může docházet k oběma jevům najednou. Tyto jevy, jež poškozují konstrukci, jsou 

nežádoucí a mohou poškozovat bezpečnou funkci stavby. Aby k těmto deformacím 

nedocházelo, musí se určit časový vývoj opakovaným měřením. 

Zásady požadované na měření posunů se řídí normou ČSN 73 04 05 „Měření 

posunů stavebních objektů“. Měřením posunů získáme hodnoty o velikosti změn nebo 

rychlosti, které ovlivňují objekt.  

Požadavky na etapy měření se volí v intervalech, tak aby byly zachyceny 

všechny změny objektu. Po dokončení stavby a uvedení objektu do provozu se volí interval 

měření posunů dle druhu nebo charakteru objektu nebo činitelů, které by mohly ovlivnit 

statiku objektu. U staveb jako jsou přehradní hráze, metro aj. se měří posuny 

v pravidelných ročních nebo půlročních intervalech. 
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Základní, prvotní či nultá etapa měření je potřeba velmi pečlivě vykonávat 

jelikož na něj budou navazovat další etapy měření. Měření se vykonává s dvojnásobným 

počtem měřených veličin, nejlépe v různých klimatických podmínkách než v běžných 

etapách. 

Přesnost měření a posunů deformací je dána dle normy zmiňovanou výše 

v kapitole, kde se rozlišuje, zda jde o stávající objekt nebo novostavbu. 

Mezní odchylka pro měření posunů nových stavebních objektů, 

=≤  (3.1) 

kde  je předepsaná mezní odchylka měření, která je závislá na hodnotě , což je hodnota 

celkového teoretického očekávaného posunu. 

Požadovaná mezní odchylka  měření posunů existujících objektů je dána vztahem 

≤  (3.2) 

 je kritická hodnota posunu, při jejichž dosažení by mohlo dojít k ohrožení funkce 

budovy. 

Aby byly získány spolehlivé výsledky, při určování posunů, je nutné ověřovat stabilitu 

vztažné soustavy mezi jednotlivými etapami měření.[9] 

Kritickou hodnotu posunu stavebního objektu stanovuje statik. 
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3.2 Metody měření svislých posunů 

Pro měření svislých posunů je možno použít metody geometrické nivelace, 

hydrostatické nivelace dále trigonometrické měření výšek, fotogrammetrickou metodu. 

Metoda GNSS je méně vhodná pro použití, má totiž nízkou vertikální přesnost. 

3.3 Metody měření vodorovných posunů 

Kromě měření svislých posunů a deformací, které mohou být daleko větší, se 

určují také posuny vodorovné. Příčiny vodorovných posunů mohou být různé např. změna 

HPV, porušení stability podloží, působení větru apod. 

Pro měření vodorovných posunů se používají metody záměrné přímky, 

polygonová metoda, přesná trigonometrická metoda a metoda GNSS. U metody GNSS se 

dá dosáhnout maximální přesnosti v určení relativní horizontální polohy statickou 

metodou, která se pohybuje v rozmezí 1-3 mm. [8] 
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4 Přípravné práce 

 Přípravné práce nám poslouží k promyšlení postupu měřických prací a k nim 

spjatých činností. Do přípravných prací patří také volba přístrojového vybavení a volba 

vhodné měřické metody a požadované přesnosti měření. Tato příprava bude mít za 

výsledek rychlou, přesnou práci v terénu a získání požadovaných dat. 

4.1 Rekognoskace 

 Rekognoskace terénu, nebo-li seznámení se s lokalitou v konkrétním místě, kde 

se budou provádět měřické práce. Díky rekognoskaci terénu, jsme si vybrali vhodné místa 

pro stabilizaci a signalizaci bodů naší měřické sítě, nalezli body z předchozího zaměření 

mostu, které poslouží k zjištění anomálii, jestliže k nějakým došlo. Dále se nalezl bod ZhB 

č. 000936062130 a další body na kterých bude prováděno měření. 

 4.2 Přístrojové vybavení a pomůcky 

 4.2.1 Totální stanice Topcon GPT 7501 

 GPT 7501 je bezhranolová totální stanice s pulzním dálkoměrem a opatřen 

systémem WINDOWS CE. Je vybaven oboustranným dotykovým displejem, dále obsahuje 

program TopSurv. Přístroj poskytuje vše co je potřeba při bezhranolovém měření délek. 

Technické parametry totální stanice TOPCON GPT 7501 (Tab. 1.) [10]. 

 4.2.2 Ostatní pomůcky 

• Sada odrazných hranolů Topcon 

• Trojpodstavcová soustava 

• Vytyčka 

• Stativy 

• Svinovací metr 
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Tab. 1: Technické parametry totální stanice TOPCON 7501 

Základní technické parametry totální stanice TOPCON GPT-7501 

Přesnost měření úhlů 1” (0,3 mgon) 

Minimální čtení měřených úhlů 0.5” (0,1 mgon) 

Senzor náklonu Dvouosý ± 6´ 

Přesnost měření délek (hranol) ± (2 mm + 2 ppm) 

Měření délek na 1 hranol 3000 m 

Optická centrace Zvětšení 3 ×,  zorné pole 4° 

Dalekohled Zvětšení 30 ×, zaostření 1,30 m 

Ochrana proti vodě a prachu IP54 

Displej Dotykový, 3.5 inch TFT Color LCD 

Max. doba měření včetně měření délek BT-65Q 4,5 hodin 
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4.2.3 GNSS přijímač Leica 

 Systém Leica GPS 1200 dle [11] patří do řady geodetických GNSS přijímačů, 

které zaštiťují nejlepší měření GNSS a RTK technologie. Je použitelný jako referenční 

stanice nebo jako mobilní stanice pro všechny metody měření, lze jí použít v jakýchkoli 

podmínkách. Součástí vybavení je i kontrolér RX 1250Xc, který funguje jako ovladač 

zajišťující požadavky pro sběr dat, který pracuje v operačním systému Windows CE. Jeho 

charakteristikami je vysoký kontrast, dotyková obrazovka a úplná alfanumerická 

klávesnice. Kontrolér nám zobrazuje stav měření, polohy družic, zeměpisné a rovinné 

souřadnice. (Obr. 7.) 

 Přesnost metody měření: 

Metoda   

Statická metoda Horizontální: 5 mm + 0.5 ppm   Vertikální: 10 mm + 0.5 ppm  

RTK  H: 10 mm + 1.0 ppm   V: 20 mm + 1.0 ppm 

 

 

 

Obr. č.  7: LEICA kontrolér RX 1250Xc 

  



Gabriela Ovesná : Zaměření Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly - část 1 

 
 
 

2014  27 

 

 

5 Metodika použitých metod 

 V této části se zabývám popisem geodetických metod použitých při měřických 

činnostech v terénu. Možnosti různých užití metod při měření posunů a přetvoření bylo 

rozebráno v podkapitole 3.2 a 3.3. 

Při měření v terénu byly použity tyto metody: 

- Technologie GNNS (rychlá statická metoda) 

- Metoda měření polygonem 

- Tachymetrické měření 

5.1 Technologie Globalního Navigačního Satelitniho Systému (GNSS) 

 Pro připojení naší zájmové lokality do referenčního systému (S-JTSK a Bpv) 

bylo využito technologie GNSS. Pomocí této technologie můžeme určit polohy zájmových 

bodů v daném čase na Zemi pomocí potřebného zařízení (aparatury pro měření). Pro učení 

polohy je třeba minimálně 4 družic.  

 Při našem měření bylo využito systému GPS. GPS je zkratka celosvětového 

systému NAVSTAR GPS. Tento systém je v součastné době nejrozšířenější a původně byl 

určen pro vojenské účely. Tento systém spravuje Ministerstvo obrany USA.[12] 

 Pomocí přijímačů GPS, které se vztahují k systému ETRS 89. Získané 

souřadnice se převedou pomocí transformačního klíče do souřadnicového systému  

S-JTSK. 

 V našem měření byla použita rychlá statická metoda. U rychlé statické metody je 

čas měření na bodě kratší než například u statické metody. Doba měření observací při této 

metodě je několik minut, což má za následek technologie rychlého určení ambiguit. U 

metody je nutné použít dvou frekvenční přijímače s P kódem a dobrou konfiguraci družic. 
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Metodu lze vhodně použít pro zhušťování základních i podrobných bodových polí a 

budování prostorových sítí s nízkou přesností. U této metody je hodnota střední 

souřadnicové chyby mp = 5-10 mm + 1 ppm. [12] 

5.2 Určování polohy bodů polygonometricky 

Polygonový pořad (dále jen PP) je měřický postup, kterým jsme schopni určovat 

souřadnice bodů podrobného bodového pole. Jedná se o postupné zjišťování polohy bodů, 

které je dáno známou polohou výchozího bodu, měření vzdálenosti mezi jednotlivými 

body a určení směrníku. Orientace PP se provede směrovým připojením z koncového bodu 

pořadu na body o známých souřadnicích. 

Při měření byl použit oboustranně připojený a oboustranně orientovaný PP. U 

tohoto polygonového pořadu jsou dány souřadnice počátečního (P) a koncového (K) bodů 

a souřadnice orientací (A, B). Abychom určili souřadnice mezilehlých bodů PP, měříme 

mezi body dálky a levostranné vrcholové úhly a dále jsou měřeny směry na body orientací 

z výchozích bodů. (Obr. 8.). [13] 

 

Obr. č.  8: Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný PP [13] 
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 5.3 Tachymetrické měření 

 Tachymetrie se nejčastěji používá při měření polohopisu a výškopisu. Polohy a 

výšky podrobných bodů se určí ze sítě, které jsou tvořena z bodů polygonových pořadů. 

Polohy bodů určujeme polárními souřadnicemi a výšky podrobných bodů se určí 

trigonometricky. Měřené hodnoty se určí pomocí elektronických tachymetru.[13] 

5.3.1 Polohové zaměření podrobných bodů polární metodou 

 Poloha jednotlivých bodů se určuje ze stanoviska, jehož souřadnice známe. 

Měřenými veličinami jsou vždy vodorovné úhly mezi orientačním směrem a směry na 

určované body, současně se také měří i vzdálenosti mezi stanoviskem přístroje a 

určovanými body. 

5.3.2 Metoda trigonometrické určování výšek 

 Jde o metodu výškového měření, při kterém se určuje převýšení mezi dvěma 

body. Převýšení se určí ze známé vzdálenosti bodu s a z měřeného zenitového úhlu z. 

Přesnost vypočteného převýšení závisí na chybě zenitového úhlu a dále na znalosti 

vertikální složky refrakce, která se určuje se zvětšující se vzdáleností a na délce. Postupy 

určení se liší podle způsobu určení vzdálenosti AB. Při použití elektronických dálkoměru 

lze přímo měřit šikmou vzdálenost d a je možno přímo číst převýšení. Další princip je 

délka určená pomocí rozvinuté základny. 

 Principem určení výškového rozdílu dvou bodů vyplývá z řešení pravoúhlého 

trojúhelníka.(Obr. 9.)  
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Obr. č.  9: Princip určení převýšení 

 

Výška zaměřeného bodu se určí ze vztahu: 

= 	 + ∙ + − ± , (5.1) 

kde  s  je vodorovná vzdálenost 

 β  je výškový úhel 

 i  je výška stanoviska 

 j  je výška terče 

 Q  je souhrnný vliv refrakce a zakřivení Země 
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6 Vlastní měřické práce 

 Nultá etapa polohového a výškového zaměření silnice II/479 Ostrava, MÚK 

Bazaly proběhla v listopadu 2013 a v únoru 2014. Postup měřických prací a činností, které 

byly provedeny v zájmovém území, budou popsány v této kapitole. 

 6.1 Charakteristika lokality 

 Charakteristika lokality byla podrobně popsána a rozebrána v podkapitole 2.4. 

 6.2 Vybudování měřické sítě 

 Před vlastním vybudováním měřické sítě byla provedena rekognoskace terénu, 

která posloužila k nalezení bodů, které byly již dříve použity pro celkové zaměření horní i 

spodní stavby mostu Bazalské estakády a v naší etapě poslouží jako kontrolní, a také pro 

srovnání a odhalení zda dochází k větším deformacím mostní konstrukce.  

 Síť byla vybudována pro naše vlastní měření. Nově bylo stabilizováno a 

signalizováno měřickým hřebem body 4000, 4002-4005, 4007 na horní stavbě mostu. Pro 

zaměření podrobných bodů na jednotlivých mostních polích byl na mostním závěru 

vyznačen bod důlčíkem pro snadné nalezení a další měření. Dále byl nalezen důležitý bod 

ZhB č. 000936062130 (dále jen 213) a bod 4001 (1631). 

 U spodní stavby mostu bylo celkově stabilizováno 14 bodů pomocí ocelového 

roxoru. Pro připojení byly nalezeny body z předchozího měření 8016 a 8036 a bod pro 

výškové připojení České státní nivelační sítě (ČSNS) Ge8-33.2. 
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Obr. č.  10: Podrobný bod stabilizovaný důlčíkem 
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 6.3 Měření GNSS 

 Pro využití měřické sítě byly vhodně stabilizované a signalizované body sítě 

změřeny GNSS technologií metodou rychlé statické metody, kdy střední chyba v určení 

polohy je okolo 11 mm a hodnota střední chyby v určení výšky je dvojnásobek střední 

polohové chyby. 

 Měření nulté etapy probíhalo 23. 11. 2013 a ověření 28. 2. 2014 vždy v časovém 

intervalu od 9:30 h do 13:00 h. Měření bylo provedeno aparaturou GNSS. Po příchodu na 

stanoviště měření je třeba vykonat potřebné úkony (obr. 9): 

→  Sestavení aparatury GNSS 

→ Centrace GNSS antény nad měřeným bodem pomocí stativu a na něm 

upevněné trojnožky s  trnem 

→ Propojit anténu s přijímačem (kontrolérem) pomocí bluetooth  

→ Změření a zapsání výšky antény nad bodem 

Dále přichází na řadu práce s kontrolérem (příruční počítač) zde je nutné zajistit, zda 

anténa komunikuje s kontrolérem. Poté následuje, nastavení typu měřické metody což 

v našem případě byla nastavena statická metoda. Před spuštěním měření je potřeba založit 

zakázku, zadat číslo měřeného bodu a výšku antény nad bodem. V průběhu měření nám 

kontrolér zobrazuje počty družic na obzoru, délku měřeného vektoru, interval záznamu, 

hodnotu GDOP. Měření a doba jednotlivých observací byla v rozmezí 15-20 mm. 
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Obr. č.  11: Centrace GNSS aparatury nad bodem ZhB. č. 213 

 

 Kontrolně byly metodou GNSS ověřeny všechny body PP horní stavby tzn. 

Body č. 4000-4005 včetně bodu ZhB č. 213. U spodní stavby byly kontrolně zaměřeny 

body převzaté z předchozího měření a jde o body č. 8016 a 8036 a náš nově stabilizovaný 

bod 4014. 

 Pro obě etapy měření byl důležitý bod ZhB č. 213, který byl kontrolně zaměřen 

několikrát, jelikož poslední kontrola byla dle místopisu bodu provedena v roce 1997. 

Vypočtené souřadnice jsou uvedeny v tabulce č. 5 a názorně porovnány hodnoty 

s odstupem několika let. Viz. Příloha č. 1 místopisy bodu 
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 6.4 Zaměření polygonového pořadu 

 Pro měření polygonového pořadu byl použit přístroj TOPCON 7501. Měření 

proběhlo 12. 11. 2013. 

 Polygonový pořad horní stavby mostu je tvořen body č. 4002-4005,4007. Polohy 

bodu 4000-4007 byla kontrolně zaměřena metodou GNSS, toto měření poslouží jako 

ověření, a zároveň připojení do S-JSK a Bpv. 

 Před zahájením měření bylo provedeno nastavení univerzálního měřicího 

přístroje Topcon 7501. Na každém bodu polygonu byla provedena centrace a horizontace 

přístroje, případně stativu s odrazným hranolem. Dále se nesmí opomenout změřit výška 

přístroje nad bodem.  

  Měření začínalo bodem PP č. 4001 (1631) s orientací na bod 4000, kde bylo 

nastaveno nulové čtení a končilo bodem 4006 (213) s orientací na bod 1001, což je bod na 

Ostravské Nové radnici ZPBP č. 1. U všech bodů polygonového pořadu horní stavby 

mostu byly měřeny úhly, jak vodorovné, tak zenitové, a dále byly na každém stanovisku 

změřeny délky mezi jednotlivými body PP, a taktéž zapsány výšky signálu a stroje nad 

jednotlivými body PP, na kterých bylo měřeno. Tyto hodnoty poslouží pro pozdější 

zpracování dat. Při jednotlivých přestavbách stroje bylo nutné překontrolovat optickým 

centrem, zda jsme přesně nad bodem. Kontrola měření byla provedena z důvodu možnosti 

změny polohy stavivu a měřicího přístroje nad bodem v důsledku vibraci mostní 

konstrukce způsobených dopravou na mostě v době dopravní špičky. S ohledem k 

odchylkám způsobených vibracemi by měření nevyhovělo stanoveným podmínkám. 

Měření na trojpodstavcovou soustavu snižuje vliv chyby z centrace. 

 Měření spodní stavby mostu začínalo bodem PP 8016 s orientací na bod 8036 a 

výškové připojení na bod ČSNS Ge 8-33.2 Měření PP se ukončilo na bodě 4014. Body 

byly opět ověřeny technologii GNSS. Při měření PP je pro nás přednější výškové připojení 

bodů než poloha bodu PP.  
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 Polohová přesnost měřených bodů byla měřena se střední souřadnicovou chybou 

mx,y= ±0,001 m a výšková přesnost měřických bodů, což je střední chyba v určení výšce 

odpovídá hodnotě mH< 0,007 m. 

Naměřené hodnoty jsou součástí přiloženého CD. 

 

 6.5 Zaměření podrobných bodů polohově a výškově 

 Pro polohové a výškové určení podrobných bodů jednotlivých mostních polí 

horní stavby mostu byla využita tachymetrická metoda. Pod mé měření spadá 11 mostních 

polí. Pro obě etapy měření byl použit přístroj TOPCON 7501, stativ a trasírka s odrazným 

hranolem. Před každým měřením na stanovisku byla zaznamenána výška stroje, signálu na 

jednotlivých bodech, které posloužili jako orientace. V případě, že byly splněny všechny 

úkony před měřením, mohlo se přejít k samotnému měření jednotlivých podrobných bodů. 

Na jednotlivé body byla přiložena trasírka s odrazným hranolem. Jak bylo již dříve 

zmíněno, podrobné body byly na jednotlivých mostních závěrech vyznačeny důlčíkem. Pro 

výpočet souřadnic jednotlivých určovaných bodů se využívá měření vodorovných směrů, 

zenitových úhlů a délek. Ty to veličiny jsou měřeny ze známého bodu naší měřické sítě.  

 Body spodní stavby byly zaměřeny trigonometrickým určením výšky. Jednotlivé 

mostní pilíře, které jsou opatřeny čepovou značkou, byly postupně zaměřeny. Na čepovou 

značku se postupně přiložila trasírka s odrazným hranolem. Důležité bylo nezapomenout 

změřit výšku stroje a trasírky. 
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Obr. č.  12: Čepová značka v mostním pilíři 
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 Polohová přesnost měřených podrobných bodů byla měřena se střední 

souřadnicovou chybou mx,y= ±0,003 m. 

 

 6.6 Výškové připojení spodní stavby 

 Výškové připojení výchozích a koncových bodů pro výpočet výškového pořadu 

bylo měřeno technologii GNSS a trigonometricky z bodu ČSNS. 

Bod spodní stavby č. 3036 byl výškově připojen trigonometricky z bodu Ge 8-33.2 a 

kontrolně technologii GNSS. 

Bod horní stavby č. 4000, 4001 a ZhB č. 213 byly výškově určeny technologií GNSS. 
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7 Vyhodnocení 

 Tato kapitola se zabývá zpracováním naměřených dat a tím souvisejících 

činností, jako například export dat do geodetického programu GROMA 8 nebo tvorbu 

transformačního klíče GNSS, popřípadě vyhodnocení výsledku jednotlivých měření. 

 7.1 Zpracování dat GNSS 

 Po ukončení měření technologii GNSS v listopadu a únoru byla naměřená data 

stažena, a následně zpracována v programovém prostředí Leica Geo Office. Leica Geo 

Office (LGO) je kancelářský software, který podporuje měření GNSS a má další funkce 

jako je správa dat.  

 Pro převod souřadnic jednotlivých bodů z jednoho souřadnicového systému do 

druhého byl vytvořen transformační klíč pomocí Leica Geo Office, kde bylo použito šest 

trigonometrických bodů. Pro vytvoření transformačního klíče, byly zvoleny jednotlivé 

trigonometrické body, které byly kontrolovány ve stejném období-roce. Vycházelo se 

z místopisu jednotlivých bodů. Zvoleny byly body č. 000936061121, 000936112170, 

000936062400, 000927103800, 000927154000, 000936114000. Tyto body splňují 

požadavky, aby se určované a kontrolované body nacházely uvnitř obrazce, který tvoří 

právě jednotlivé body transformačního klíče. Transformační protokol viz Příloha č. 2. 

 Transformační klíč byl použit pro první i druhou etapu měření. (Tab. č. 2). 

Vypočtené souřadnice ověřovaných bodů měřické sítě po aplikaci transformačního klíče se 

přepočítaly do systému S-JTSK a Bpv. Protokol výpočtu je uveden v Příloze č. 3. 

Výsledné hodnoty souřadnic určovaných bodů jsou uvedeny v Tab. č. 3 a Tab. č. 4. 
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Obr. č.  13: Body pro vytvoření transformačního klíče 

 

Tab. 2: Souřadnice bodů použitých pro výpočet transformačního klíče 

 

  

č.b. B L Hel[m] Y[m] X[m] H[m]

38-2710   49° 52' 27.80410" N   18° 21' 45.22780" E 284,94 464504,870 1097747,530 242,57

217-3611   49° 49' 23.73290" N   18° 16' 42.09740" E 260,57 471022,400 1102899,520 217,99

40-2715   49° 52' 58.34460" N   18° 10' 46.66890" E 327,70 477524,770 1095681,410 285,1

40-3611   49° 46' 06.09280" N   18° 15' 22.32670" E 290,85 473135,150 1108846,720 248,18

112.1-3606   49° 46' 05.06120" N   18° 19' 17.67060" E 336,83 468445,580 1109280,710 294,22

VSBO   49° 50' 00.64987" N   18° 09' 49.79853" E 340,91 479133,747 1101052,120 298,19

24-3606   49° 49' 41.61690" N   18° 24' 06.89020" E 320,10 462117,150 1103102,726 277,67
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Tab. 3: Souřadnice bodů určených metodou GNSS v nulté etapě měření 

č.b Y[m] X[m] H[m] 

4000 469917,734 1101107,267 211,29 

4007 (1631) 469773,180 1101026,099 215,24 

4002 469646,806 1101010,223 219,11 

4003 469537,029 1100922,647 222,54 

4004 469481,225 1100715,138 227,49 

4005 469415,509 1100507,556 237,19 

4006 (213) 469433,686 1100489,028 236,73 

 

 

Tab. 4: Souřadnice bodů určených metodou GNSS v první etapě měření 

č.b Y[m] X[m] H[m] 

4000 469917,761 1101107,219 211,32 

4007 (1631) 469773,228 1101026,058 215,20 

4002 469646,828 1101010,218 219,06 

4003 469537,046 1100922,624 222,46 

4004 469481,241 1100715,089 227,44 

4005 469415,547 1100507,526 237,23 

4006 (213) 469433,720 1100489,028 236,71 
 

 

Tab. 5:Rozdíl souřadnice bodů určených metodou GNSS 

č.b Y[mm] X[mm] H[mm] 

4000 -27,2 48,0 -36,1 

4007 (1631) -48,2 41,9 45,8 

4002 -21,7 4,8 53,6 

4003 -16,6 22,1 82,2 

4004 -16,4 48,7 48,3 

4005 -38,2 29,4 -40,8 

4006 (213) -34,3 0,4 22,4 
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Rozdíly souřadnic bodů určených metodou GNSS naměřených ve dvou etapách vykazují 

rozdíly v řádu centimetrů, které se ovšem nedají považovat za změnu polohy či výšky 

konstrukce a její případnou deformaci. Tyto rozdíly však můžou byt způsobeny zvýšeným 

dopravním zatížením na silnici II/479 v době provádění měření.  

 

Tab. 6: Porovnání souřadnic bodu ZhB. č. 213 

 

Porovnáním souřadnic ZhB č. 213 zjištěných v místopise bodu, které byly kontrolovány 

naposledy v roce 1997 a ověření technologií GNSS v roce 2014 bylo zjištěno, že bod se 

změnil výškově. 

 

 7.2 Zpracování polygonového pořadu horní stavby 

 Z elektronického tachymetru TOPCON 7501 byla přenesena data do PC a 

následně zpracována v software GROMA v. 8.0. Zápisníky měření byly zpracovány 

pomocí „zpracování zápisníku,“ a dále byly vypočteny souřadnice X, Y a Z bodů 

polygonového pořadu pomocí „polygonový pořad“. Opravy z refrakce, kartografického 

zkreslení, nadmořské výšky a zakřivení Země byly provedeny automaticky pomocí 

použitého softwaru. Protokoly výpočtu polygonových pořadů silnice č. II/479 obou etap 

obsahuje Příloha č. 4 , a dále jsou obsaženy na přiloženém CD. 

  

Y[m] X[m] Z[m] Y[m] X[m] Z[m] ΔY[m] ΔX[m] ΔZ[m]

000936062130 469433,700 1100489,020 236,740 469433,703 1100489,028 236,718 -0,003 -0,008 0,022

č. bodu

Souřadnice bodu ČUZK (Rok 1997)
Souřadnice bodů ověřené GNSS                 

(Rok 2014)
Rozdíly
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Obr. č.  14: Polygonový pořad horní stavby mostu 

¨ 

 

 Dále bylo potřeba provést vyrovnání naší měřické sítě, tento proces opět 

probíhal v programu GROMA 8.0 pomocí „vyrovnaní sítě“. Síť je v programu 

vyrovnávána metodou vyrovnání měření zprostředkujících s podmínkami. Jako 

zprostředkující veličiny jsou použity vodorovné délky a vodorovné úhly. 
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 Vypočtená střední souřadnicová chyba (mxy) sítě je 1,4 mm. Protokol vyrovnání sítě viz 

Příloha č. 4. 

.  

Obr. č.  15: Elipsy chyb 

 

 Výsledné souřadnice a výšky bodů měřické sítě určeny polygonometricky byly 

porovnány s prostorovými souřadnicemi získanými technologií GNSS. Tab. 6. 

Tab. 7: Porovnání bodů měřické sítě 

 

  

č. bodu Y[m] X[m] Z[m] Y[m] X[m] Z[m] ΔY[m] ΔX[m] ΔZ[m]

4007 469694,5940 1101028,1710 217,5840 469694,6091 1101028,1691 217,6015 -0,015 0,002 -0,017

4002 469646,8110 1101010,2420 219,0910 469646,8167 1101010,2207 219,0859 -0,006 0,021 0,005

4003 469537,0200 1100922,6570 222,4860 469537,0373 1100922,6355 222,4976 -0,017 0,022 -0,012

4004 469481,2250 1100715,1300 227,4800 469481,2327 1100715,1137 227,4670 -0,008 0,016 0,013

4005 469415,5120 1100507,5490 237,1960 469415,5276 1100507,5410 237,2099 -0,016 0,008 -0,014

Souřadnice bodů měřické sítě
Souřadnice bodů měřické sítě (ověřené 

GNSS)
Rozdíly
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 7.2.1 Přesnost výpočtu  

 Jelikož se zájmová oblast, nachází na dříve poddolovaném území, budeme 

vycházet z vyhlášky č. 435/1992 Sb. ČBÚ. [14] 

 Povolená odchylka v poloze koncového bodu podle vyhlášky č. 435/1992Sb. 

ČBÚ se vypočte dle vztahu: 

= ±10 ∙ ∙ + ∙ , [m]  (7.1) 

kde k1=10 a k1=0,06 

 L je součet délky stran polygonu [m] 

 [RR] je součet čtverců přímých vzdáleností bodů PP [m2] 

• Povolená odchylka v poloze koncového bodu pro polygonového pořadu horní 

stavby je [RR]= 157695,2942 m2 ,  

  L= 726,420 m,  

  DXY= 1,29 m. 

 Odchylka ve směrníku poslední strany polygonového pořadu nesmí překročit 

hodnotu dle vyhlášky č 435/1992 Sb. ČBÚ [14]. 

= ±30" ∙ √ = ±93 ∙ √  ,[cc]  (7.2) 

kde n je počet vrcholových úhlů 

• Povolená odchylka ve směrníku poslední strany polygonového pořadu horní stavby 

je: n= 4, U=186 cc 

 Pro povolenou odchylku výškového pořadu trigonometrické nivelace platí vztah 

dle Vyhlášky č. 435/1992 Sb. ČBÚ [14], tato hodnota výškového uzávěru nesmí být 

překročena. 
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= ±40 ∙ 10 ∙ √  [m]  (7.3) 

kde L je délka výškového pořadu v [km] 

• Povolená odchylka výškového pořadu horní stavby 

= ±40 ∙ 10 ∙ √0,73 = 0,034 [m]  (7.4) 

• Povolená odchylka výškového pořadu spodní stavby 

= ±40 ∙ 10 ∙ √0,67 = 0,033 [m]  (7.5) 

 Skutečné odchylky nepřekročily hodnoty povolených odchylek, všechny 

odchylky jsou uvedeny v protokolu o výpočtech polygonových pořadů i s hodnotami 

skutečných odchylek na přiloženém CD.  

7.2.2 Přesnost měřické sítě 

 Přesnost měřické sítě musí vyhovovat vždy požadovaným mezním odchylkám 

měření prostorové polohy, která je charakterizována, výběrovou směrodatnou odchylkou 

(mxy), kterou jsme získali z vyrovnání měřické sítě v programu GROMA. Směrodatná 

odchylka sítě, která charakterizuje její přesnost, se získá s odchylek na jednotlivých bodech 

sítě. Mezi dosaženou přesností sítě, která je touto odchylkou charakterizována a 

požadovanou přesností, danou mezi souřadnicovou odchylkou (δxMxyp) platí vztah: 

≥ ∙   (7.6) 

Kde (u), což je koeficient spolehlivosti se volí 2,5. 

6 ≥ 3,5  (7.7) 

Z vypočítaného vztahu je patrné, že polohová síť splňuje kritérium přesnosti.  
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• Směrodatné odchylky souřadnic 

Směrodatné odchylky pro směry jednotlivých souřadnicových os [15]: 

σ2
y = (sin α)2.σ2

d + (d.cos α)2.2σ2
ψ  (7.8) 

 σy = 2,5 mm 

σ2
x = (cos α)2.σ2

d + (- d.sin α)2.2σ2
ψ  (7.9) 

 σx = 2,4 mm 

σ2
z = (- d)2.σ2

ζ  (7.10) 

 σx = 0,34 mm 

Kde σx, σy, σz  - směrodatné odchylky;  

α – směrník na pozorovaný bod;  

σd – směrodatná odchylka délky; 

 σζ, σψ – směrodatné odchylky měřeného úhlu,  

d – měřená délka 

Směrodatné odchylky pro směry jednotlivých souřadnicových os byly počítány pro 

maximální měřenou délku bodu PP 
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 7.3 Zpracování výškového polygonu spodní stavby 

 Výška bodu všech bodů u spodní stavby byla určena trigonometricky  

z bodu Ge 8-33.2,8016 a 8036 a koncového bodu 4014. Výšky bodů 8016, 8036 byly 

převzaty z projektu celkového zaměření stavby a kontrolně určeny metodou GNSS.  

 Z elektronického tachymetru TOPCON 7501 byla přenesena data do PC a 

následně zpracována v software GROMA v. 8.0. Zápisníky měření byly opět zpracovány 

pomocí funkce „zpracování zápisníku,“ a dále byly vypočteny jednotlivé souřadnice 

výškového pořadu bodů č. 8036, č. 8016, č. 4001 – č. 4013, přičemž body č. 8036, č. 8016 

sloužily pro ověření správnosti výšky. Výpočet se provedl pomocí funkce „polygonový 

pořad“. Protokoly výpočtu polygonových pořadů silnice č. II/479 obou etap obsahuje 

Příloha č. 7, a dále jsou obsaženy na přiloženém CD. 

 

7.4 Zpracování podrobných bodů 

 Souřadnice, výšky podrobných bodů horní i spodní stavby byly vypočteny až na 

konec. Výpočet opět probíhal v programu GROMA v 8.0. Výpočet proběhl hromadně 

pomocí polární metody dávkou z celého naměřeného zápisníku, kde byly naměřené 

hodnoty pomocí polární metody a trigonometrického určení výšek. Všechny potřebné 

protokoly o výpočtech a souřadnice podrobných bodů se nachází na přiloženém CD. 

7.4.1 Rozbor přesnosti podrobných bodů  

 Směrodatné odchylky souřadnic jednotlivých bodů, měřených metodou 

tachymetrie získáme rozborem přesnosti nebo může být vytvořen pomocí chybového 

modelu. V našem případě určíme odchylky souřadnic pomocí rozboru přesnosti, kdy 

vstupující hodnoty jsou směrodatné odchylky vodorovných směrů, měřených délek a 

zenitových úhlů, parametrů přístroje. [15]. 
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 Největší vliv na přesnost určení polohy bodu má přesnost měřené délky, kdy se 

jedná o řádově větší vliv než je vliv měřeného směru. Z tohoto důvodu byl zvolen 

univerzální měřící přístroj Topcon 7501 s vhodnou přesností měřené délky.  

 

Rozbor přesnosti polohy podrobných bodů: 

• Stření souřadnicová chyba určení podrobného bodu ,  

, =	 1 − ,
, ∗ cos + ,

,
∗ , + + , ∗ +   (7.11) 

Kde  

  – stření chyba délky; 

  – stření chyba měřeného úhlu,  

  – stření chyba stabilizace; 

 

 Střední souřadnicová chyba byla počítána pro maximální měřenou délku 

podrobného bodu 150, 432 m.  

, =	 1 − ,
, ∗ cos 0,0045 + ,

, ∗ 1,4 + 0,003 + 150,432 ∗ + 0,002  (7.12) 

, = 1,1 ∙ 10  

, = 3,3	  

 Hodnoty větší než je určena střední souřadnicová chyba podrobného bodu se 

považují za chybné a mohlo zde dojít k posunu.  
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7.4 Zpracování posunů bodů 

7.4.1 Zpracování posunů bodů horní stavby 

 Posun bodů byl určen jak u bodů polygonových, tak i u jednotlivých podrobných 

bodů. Jednotlivé posuny bodů se dle Normy ČSN 730405 určí jako rozdíl mezi polohou 

nebo výškou v jednotlivých etapách měření [9]. Viz tabulka č. 8. V této tabulce jsou 

uvedeny souřadnice jednotlivých bodů PP a rozdíly 0. etapy a 1. etapy měření. V grafu č. 1 

je znázorněn posun bodů PP vypočtených z jednotlivých etap měření. 

 Dále byl vyzkoušen na horní stavbě, test posunu na polygonových bodech tímto 

testem se testují posuny působící ve všech směrech. U podrobných bodů se tento test 

neprovádí, zde byl určen jen prostorový posun jednotlivých bodů. [15] 

 Velikost prostorové posunu se určí ze vzorce (7.13). 

| | = + +    (7.13) 

 K testu je nutné určit mezní posun pmet dle vzorce (7.14). 

= ∙    (7.14) 

 Nyní se vysloví nulová hypotéza, že na pozorovaném bodě nedošlo k posunu a 

alternativní hypotéza, že na pozorovaném bodě k posunu došlo.  

 H0: p ≤ pmet .  

 HA: p > pmet .  
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Tuto hypotézu nyní otestujeme.  

p ≤ pmet ⇒ nezamítáme nulovou hypotézu a necháváme jí v platnosti.  

p > pmet ⇒ zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní. 

 

= +   celkový posun podrobných bodu  (7.15) 

Tab. 8: Rozdíly souřadnic PP jednotlivých etap, porovnání posunů bodů 

etapa 0. etapa 1.etapa posun 
velikost  

posunu xy 

velikost 
prostorového 

posunu 

mezní 
posun 

č.b Y[m] Y[m] 
příčný posun 

[mm] |pxy|[mm] |p|[mm] pmet 

4007 469694,5940 469694,5880 6,0 8,5 12,4 3,11 

4002 469646,8110 469646,8170 -6,0 15,2 15,4 1,62 

4003 469537,0200 469537,0360 -16,0 27,2 27,3 4,45 

4004 469481,2250 469481,2400 -15,0 19,8 20,7 4,8 

4005 469415,5120 469415,5220 -10,0 10,0 10,8 0,37 

              

č.b X[m] X[m] podélný posun       

4007 1101028,1710 1101028,1650 6,0       

4002 1101010,2420 1101010,2280 14,0       

4003 1100922,6570 1100922,6350 22,0       

4004 1100715,1300 1100715,1170 13,0       

4005 1100507,5490 1100507,5500 -1,0       

              

č.b Z[m] Z[m] výškový posun       

4007 217,5840 217,5750 9,0       

4002 219,0910 219,0930 -2,0       

4003 222,4860 222,4880 -2,0       

4004 227,4800 227,4860 -6,0       

4005 237,1960 237,2000 -4,0       
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 V našem případě jsme u testu posunu došli k závěru, že dané porovnání 

nesplňuje první podmínku testu. My tedy zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

alternativní. 

 V jednotlivých etapách vidíme, že etapy mají hodnoty posunů u některých bodů 

PP větší. Výsledek jednotlivých hodnot mohl ovlivnit jev, který nemohl být při výpočtu 

jednotlivých odchylek brán v potaz. Tyto velké rozdíly mohl způsobit fakt, že měření 

probíhalo v době dopravní špičky a chyba vznikla v důsledku vibrací mostní konstrukce 

způsobených dopravou na mostě. 

 

7.4.2 Zpracování posunů na pozorovaných podrobných bodech horní stavby 

 Posun podrobných bodů byl určen stejně jako u bodů polygonových. Posuny na 

pozorovaných bodech vypočítáme odečtením lokálních souřadnic v 0. a I. etapě podle 

vzorce (7.16), (7,17), (7,18),(7.19).[15] 

= − .  jde o příčný posun   (7.16) 

= − .  jde o podélný posun   (7.17) 

= − .  jde o výškový posun   (7.18) 

= +   celkový posun podrobných bodu  (7.19) 
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  Hodnoty jednotlivých 95 podrobných bodů a jejich rozdíly v 0. etapě a 1. etapě 

měření. Viz příloha č. 5. V této tabulce jsou uvedeny souřadnice jednotlivých bodů. Byla 

zde určena velikost prostorového posunu a celkový posun . Výsledky porovnání jsou 

o něco vyšší, než bylo předpokládáno. Opět se přikláníme k teorii, že měření bylo 

prováděno v době dopravní špičky a tento fakt zavádí do měření chybu. V příloze č. 6 se 

nachází graf s porovnáním výškových rozdílů u horní stavby. Dále je přiložen v příloze č. 9 

výkres výsledného posunu na jednotlivých podrobných bodech. Výkres HS je vyhotoven 

v měřítku 1:500 a posuny pro přehlednost bylo potřeba 4x zvětšit, pak např. bod č 9 má 

celkový posun 0,86 cm což by na mapě odpovídalo hodnotě 0,00172 cm a výsledné 

měřítko pro všechny podrobné body je 1:0,25. 

 

 

Obr. č.  16: Ukázka výsledného posunu v Autocadu 
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7.4.1 Zpracování výškový posunů bodů PP spodní stavby 

 Výškové posuny vycházejí z rozdílu porovnání výškového měření v jednotlivých 

etapách. U tohoto měření máme možnost kontroly některých bodů, které se nám podařilo 

najít při rekognoskaci podle dokumentace o zaměření mostu. Toto porovnání se nachází 

v Tab. č. 9, v tabulce je vypočten celkový rozdíl měření jednotlivých etap a porovnání 

našich měření s měřením při celkovém zaměření Bazalské estakády v roce 2012. 

Tab. 9: Porovnání jednotlivých výšek v 0. a 1. etapě s nalezenými body 

etapa 0. etapa 1.etapa 
výškový 
posun 

předchozí 
měření 

výškový posun 
oproti 0. etapě 

výškový posun 
oproti 1. etapě 

č.b Z [m] Z [m]   [mm] Z [m]   [mm]   [mm] 

1002 212,031 212,031 0  212,040 -9  -9  

1003 213,066 213,065 1  213,075 -9  -10  

1014 211,152 211,152 0  211,155 -3  -3  

8036 212,879 212,879 0 212,879 0  0  

8016 212,857 212,857 0 212,857 0  0  

 

 V tabulce č. 10, se nachází výškový posun jednotlivých polygonových bodů 

spodní stavby. U spodní stavby nejsou rozdíly etap velké a jsou řádově v mm, jelikož 

měření neprobíhalo, v dopravní špičce na vibrujícím mostě. Měření spodní stavby by mělo 

o hodně přesnější, než-li bylo tomu u měření horní stavby, zde může přicházet v úvahu jen 

chyba lidského faktoru při měření.  

 V Příloze č. 8 jsou uvedeny výškové rozdíly 74 mostních pilířů. Porovnání 

jednotlivých etap nevykazuje žádné velké změny ve výškách jednotlivých mostních pilířů. 

Z výsledků je patrné, že u mostní konstrukce nedochází k velkým poklesům a není tak 

ohrožena stabilita mostu a jeho konstrukce. V příloze č. 10 se nachází půdorys spodní 

stavby. 
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Tab. 10: Výškový posun bodů PP spodní stavby 

etapa 0. etapa 1. etapa 
výškový 
posun 

č.b Z [m] Z [m]   [mm] 

4001 212,357 212,36 -3 

4002 211,477 211,478 -1 

4003 211,459 211,46 -1 

4004 212,035 212,037 -2 

4005 212,843 212,845 -2 

4006 213,966 213,971 -5 

4007 215,699 215,702 -3 

4008 217,294 217,296 -2 

4009 218,426 218,429 -3 

4010 221,418 221,418 0 

4011 220,568 220,569 -1 

4012 223,549 223,548 1 

4013 223,88 223,878 2 
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8. Závěr 

Předmětem mé diplomové práce bylo výškové a polohové zaměření Silnice II/479 

tzv. Bazalské estakády, včetně posouzení aktuálního stavu a vyloučení případných 

deformaci na konstrukci. 

 Má část zájmové oblasti se nachází na území Přívoz a Slezská Ostrava. Území je 

dobře prozkoumáno, co se týče inženýrsko-geologického průzkumu, v okolí se nachází 

několik vrtů. Dále je třeba brát zřetel na výstup důlních plynu (metanu). 

 Zaměření této komunikace bylo provedeno v roce 2011. Polohopisné i výškopisné 

zaměření horní i spodní stavby mostu BAZALSKÉ estakády. Na toto měření navazuji, 

některé body spodní stavby zaměřeny v této zakázce, které poslouží pro kontrolu, a také 

pro porovnání s mou etapou měření. 

 Mé měření probíhalo v listopadu 2013 což je uváděno jako 0. etapa a dále v únoru 

2014, což je 1. etapa měření, v jednotlivých etapách, kdy zaměřeny jednotlivé body horní i 

spodní stavby mostu a následně zpracovány. Všechny data z jednotlivých etap jsou 

uloženy na přiloženém CD.  

 U horní stavby byly zjištěny větší hodnoty polohy bodů, než u spodní stavby. Ty 

to rozdílné hodnoty v poloze bodů mohl způsobit fakt, že dle normy ČSN 73 04 05 nebylo 

možno na Bazalské estakádě splnit časový průběh měření.  

 Dalším činitelem ovlivňující měření je teplota. Vlivem změny teploty, dochází 

k roztahování nosné konstrukce, na 27 m se muže změnit o 2 mm tato hodnota vyplývá z 

výpočtu rozdílu teplot, délka nosné konstrukce, koeficientu tepelné roztažnosti alfa. 

V našem případě byla rovnoměrná změna teploty, což znamená, že na celou konstrukci 

působí stejná teplota na vrchní i spodní konstrukcí a je vyvolána délková změna celé 

mostní konstrukce. V případě rozdílné teploty u horní i spodní stavby mostu jde o teplotu 

nerovnoměrnou, která vyvolává chybu tahového charakteru na řezu konstrukce.  
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 Při měření poklesu by se mělo vycházet, že čistý pokles se sleduje jen v případě, 

že měření není zatíženo žádným vlivem okolí, takže ani provozem na pozemní 

komunikaci. Jelikož naše měření probíhalo v dopravní špičce je měření samo o sobě 

zatížení chybou. Tuto chybu může vyvolat vibrace mostní konstrukce, nahodilé zatížení 

konstrukce způsobená auty a nárazy od aut. Tyto činitelé, způsobily odlišné hodnoty 

v řádech ± 10 - 27 mm u některých bodů na horní stavbě mostu. Poslední vliv, který může 

ovlivnit měření je chyba lidského faktoru. 

 Pro případné další sledování nedoporučuji navázat na etapové měření horní stavby 

mostu, ale zabývat se sledování posunů u spodní stavby mostu a více spolupracovat 

s firmou, která po ukončení našeho měření začala na mostní pilíře instalovat odrazné štítky 

a provádět výškové měření, které poslouží pro dlouhodobé sledování účinku poddolování 

Bazalské estakády s pravidelným etapovým měřením. Nebo poslouží pro diagnostiku 

mostu a vypracování projektu rekonstrukce mostu. 

 

Obr. č.  17: Instalovaný odrazný štítek na mostním pilíři 
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 Z výsledků měření uvedených v přílohách není zřejmé, že by konstrukce byla 

ovlivněna velkým posunem či deformací. Pro další a přesnější hodnoty sledovaní posunů, 

je třeba stanovit časový interval jednotlivých etap měření posunů projektantem nebo 

statikem.  
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