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Rostislav Dandoš: Výzkum metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 

Abstrakt 

 Předložená disertační práce se zabývá analýzou metod sledování posunů a 

přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47. V úvodní části je uvedeno umístění a 

charakteristické vlastnosti opěrné zdi č. 8246. Součástí úvodní kapitoly je popis a 

rozložení pozorovaných a vztažných bodů pro sledování prostorových posunů. 

V kapitole "Vybrané metody a měřické vybavení" jsou uvedeny všechny použité 

metody, přístrojové vybavení a jejich kalibrace. 

 Hlavní část disertační práce je věnována detailní analýze postupů sledování 

posunů jednotlivými metodami. V každé kapitole popisující danou metodu je 

uveden důvod jejího výběru, použité měřické vybavení, postup měření a 

zpracování a výsledné posuny. Zároveň je vždy uvedeno zhodnocení příslušné 

metody a její vhodnost pro použití při sledování posunů opěrné zdi č. 8246. 

 V závěru předložené disertační práce je celkové zhodnocení vybraných 

metod jak z hlediska výsledných posunů, tak na základě rozborů přesnosti. Jako 

nejvhodnější metoda pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 byla 

vybrána metoda protínání vpřed, přičemž měření musí být provedeno ze všech 

vztažných bodů.  

 Nově navrhovaná fotogrammetrická metoda nebyla zahrnuta do porovnání 

jednotlivých metod, ale na základě získaných údajů byla navržena možnost 

dalšího výzkumu při její realizaci. 

 

Klíčová slova 

 Opěrná zeď č. 8246, vybrané metody, vodorovný posun, svislý posun. 
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Abstract 

 This thesis is focused on various methods research in monitoring of 

displacement and reshaping of the supporting wall no.8246 on motorway D47. 

Introduction describes location of the supporting wall and principles of the wall 

construction. In this chapter are concluded description and layout of the reference 

points which are monitored due to spatial displacement. In chapter Chosen 

methods and equipment are mentioned all the methods which were used, 

equipment and its calibration. 

 Main part of the thesis is focused on detailed description of every method 

which was used for displacement monitoring. Every chapter contains the reason 

why was the method chosen, used equipment, measurement procedure and 

evaluation and final results. Conclusion summarises mentioned method and its 

suitability for displacement monitoring on the supporting wall no. 8246. 

 The final conclusion of the thesis includes summarisation of the methods. 

Not only in volume of the spatial displacement but also in accuracy analyses. The 

most suitable method for this kind of monitoring was chosen the spatial forward 

intersection method. The whole measurement must be done from all the reference 

points. 

 Photogrammetric method which was offered afterward was not concluded in 

the final summarisation, but based on the gained data was suggested the way for 

the future realisation. 

 

Keywords 

 Supporting wall no. 8246, chosen methods, horizontal displacement, 
vertical displacement. 
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Motivace 
 Sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 probíhá již 
od roku 2007. K určování vodorovných posunů pozorovaných bodů, 
signalizovaných odraznými štítky, byla vždy použita polární metoda a svislé 
posuny byly vždy sledovány pouze na čepových značkách umístěných v patě zdi 
pomocí geometrické nivelace. 

 Pro sledování posunů a přetvoření stavebních objektů lze však využít celou 
řadu dalších geodetických metod. Výběr vhodné metody je závislý na velikosti, 
umístění a prostorové skladbě pozorovaného objektu. Velmi důležitou roli při 
výběru vhodné metody zastává také rozmístění vztažných bodů a především 
přesnost, v jaké musí být prostorové posuny určovány.  

 Důvodů pro výzkum a následnou analýzu metod sledování posunů a 
přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 bylo několik. Především se jednalo o 
vyzkoušení dalších metod pro sledování posunů za použití jiného přístrojového 
vybavení a možnost provádět měření pouze z některých vztažných bodů. 
Vhodnost použití vybrané metody a přístrojového vybavení byla stanovena na 
základě rozborů přesnosti. Dalším důvodem výzkumu byla realizace nové 
fotogrammetrické metody, která je prozatím ve fázi testování, ale její použití pro 
sledování posunů opěrné zdi č. 8246 přineslo důležitá data pro její další vývoj.  

 Cílem předložené disertační práce byl výběr nejvhodnější metody, postupu 
a přístrojového vybavení pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47. 

 

 Zároveň bych chtěl na tomto místě poděkovat především svým rodičům a 
své rodině za podporu při celém mém studiu a při zpracování předložené 
disertační práci. 

 Dále bych chtěl poděkovat svému školiteli doc. Ing. Milanu Mikolášovi, 
Ph.D. za příkladné vedení v průběhu doktorského studia. 

 Poděkování patří také mým kolegům doc. Ing. Pavlu Černotovi, Ph.D., doc. 
Ing. Haně Staňkové, Ph.D. a Sylvě Taláckové. Především chci však poděkovat 
Ing. Jiřímu Pospíšilovi, Ph.D. a Ing. Denise Cihlářové, Ph.D. za to, že mě ke 
sledování posunů opěrné zdi č. 8246 přivedli. 
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1 Úvod 
 Měření posunů a přetvoření je nedílnou součástí technické dokumentace 
všech stavebních objektů, a to i těch částí, u kterých se předpokládá změna 
polohy a tvaru oproti základnímu resp. výchozímu stavu. K změnám dochází 
vlivem několika faktorů, mezi které lze zařadit deformace v základové půdě pod 
objektem, vlivy poddolování, výkyvy hladiny spodní vody a vliv vlastního 
stavebního objektu, především z hlediska jeho konstrukce a použitého stavebního 
materiálu. Všechny tyto aspekty mají ve většině případů negativní vliv na stav, 
funkci a hlavně bezpečnost stavebních objektů nejen při výstavbě, ale především 
při jejich užívání. Z výše uvedených důvodů je nutné tyto anomálie sledovat a v 
případě překročení kritických hodnot zavést vhodná opatření zejména v oblasti 
bezpečnosti. 

 S velkou četností stavebních objektů podléhajících posunům se setkáváme 
především u rozsáhlých stavebních komplexů, ať už liniových, plošných či 
prostorových. Jedním ze zástupců liniových staveb jsou i dálnice, které se mimo 
různých násypů, výkopů a dalších nedílných součástí sestávají i z objektů, které 
svými posuny či přetvořeními mohou narušit funkčnost celého dálničního tělesa. 
Mezi tyto objekty můžeme zařadit mosty, propustky, tunely a v neposlední řadě i 
opěrné zdi. Opěrné zdi plní funkci stabilizačních prvků náspů z vyztužené zeminy 
a nahrazují masivní monolitické betonové či železobetonové konstrukce. 

 Předložená disertační práce popisuje výzkum metod sledování posunů a 
přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47. Úvodem je popsáno její umístění a 
konstrukce. V návaznosti na typ konstrukce opěrné zdi č. 8246 je znázorněno 
rozmístění pozorovaných a vztažných bodů pro sledování jak vodorovných, tak 
svislých posunů. Dále je uveden výčet metod, které byly vybrány pro sledování 
prostorových posunů, včetně použitého měřického vybavení a jeho kalibrace. 

 Hlavní částí disertační práce je detailní popis postupů při získávání 
měřených veličin pro určování prostorových posunů jednotlivými metodami. 
Postupy jsou doplněny o rozbory přesnosti a zhodnocení dané metody.  

 V závěru je celkové zhodnocení všech navrhovaných metod a postupů. 
Součástí zhodnocení je porovnání výsledných posunů určených jednotlivými 
metodami. Na základě rozborů přesností a získaných poznatků při měření je 
vybrána nejvhodnější metoda pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 na dálnici 
D47. 



Rostislav Dandoš: Výzkum metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 

2014  13 
 

2 Přehled o současném stavu řešené problematiky 
 Stavební objekty, které jsou předmětem sledování jejich posunů a 
přetvoření, lze rozdělit do několika kategorií. Základní kategorii tvoří objekty 
inženýrsko-průmyslové výstavby, vodohospodářské stavby a stavby bytového či 
občanského charakteru. U každého typu objektu se používá jiná technologie 
výstavby, zakládání stavby a jsou použity různé materiály, ze kterých je celá 
stavba zhotovena. 

 Na celkovou stabilitu každého stavebního objektu má vliv kromě použitého 
materiálu a technologie výstavby celá řada dalších aspektů. Jedná se především o 
přírodní procesy, které lze eliminovat pouze do určité míry. Například výšku 
hladiny spodní vody nebo geologické složení základové půdy nelze při výstavbě 
daného objektu zanedbat. Kromě přírodních vlivů má na stabilitu objektu také vliv 
antropogenní. V ostravsko-karvinské pánvi působí na stavební objekty hlavně vliv 
hornických činností a činností spojených s výstavbou daného objektu. 

 Všechny změny v konstrukci stavebního objektu jsou velmi nežádoucí a 
mohou porušit bezpečnou funkci celé stavby. Proto je nutné změny a jejich časový 
vývoj určovat opakovaným, tzv. etapovým měřením. 

2.1 Měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

 Pro měření posunů a přetvoření stavebních objektů je směrodatná česká 
technická norma ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. 

 Měření posunů a přetvoření stavebních objektů je jednou z nejdůležitějších 
součástí budování a provozu objektů investiční výstavby. Podle typu objektu se 
určují posuny relativní nebo absolutní. Relativní posun je změna detekovaná 
v soustavě pozorovaných bodů. Ve většině případů se sledují posuny absolutní, 
určené vzhledem k soustavě vztažných bodů. Zpravidla se pak určují posuny 
svislé a vodorovné. U svislého posunu může nastat zdvih nebo pokles 
pozorovaného bodu. Vodorovný posun pozorovaného bodu se nejčastěji uvádí 
jako jeho příčná a podélná složka vzhledem k síti vztažných bodů. Kombinací 
prostorových posunů dochází k přetvoření objektu. Teoreticky však při posunu 
objektu nemusí nastat jeho přetvoření. 

 Sledování posunů a přetvoření stavebních objektů je prováděno různými 
geodetickými a negeodetickými metodami. S ohledem na vysokou přesnost a 
spolehlivost výsledků je použití geodetických metod velmi náročné a vyžaduje 
moderní měřické postupy a vybavení. 

2.1.1 Měření svislých posunů a přetvoření 

 Posun ve svislém směru charakterizujeme jako rozdíl výšek pozorovaných 
bodů určených v jednotlivých etapách měření. Mezietapové svislé posuny se 
většinou ještě doplňují o posuny vztažené k nulté, tedy základní etapě. 

 Pro sledování svislých posunů stavebních objektů slouží celá řada metod, 
které se vzájemně liší svou přesností, hospodárností nebo účelem sledování 
pozorovaných bodů. Mezi nejpoužívanější metody patří: 
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• geometrická nivelace, 

• hydrostatická nivelace, 

• trigonometrické určování výšek, 

• pozemní fotogrammetrie, 

• technologie GNSS, 

• negeodetické metody (sklonoměr, inklinometr, deformetr). 

 Výběr vhodné metody pro sledování svislých posunů je závislý především 
na přesnosti, v jaké mají být výsledné posuny interpretovány. Dále se odvíjí od 
umístění pozorovaných bodů na objektu a jejich dostupnosti. Rozdílných metod 
bude využito při sledování relativních nebo absolutních posunů. 

2.1.2 Měření vodorovných posunů 

 Obecně se vodorovný posun určuje z rozdílu polohy pozorovaného bodu, 
resp. jeho souřadnic, vypočtených v jednotlivých etapách měření. Směr 
vodorovného posunu je charakterizován hodnotou směrníku. Vhodnější 
alternativou vyjádření směru posunu je volba místního souřadnicového systému. 
Místní systém se volí různě podle typu objektu tak, aby lépe charakterizoval směr 
posunu pozorovaného bodu. Vodorovný posun pak můžeme rozdělit na jeho 
podélnou a příčnou složku. Volba místního souřadnicového systému je velmi 
vhodná u liniových stavebních objektů. Podélná složka vodorovného posunu se 
vztahuje k jeho staničení a příčná kolmo na ni. 

 Měření geometrických parametrů pro určování vodorovných posunů je 
nejčastěji realizováno pomocí následujících metod: 

• záměrná přímka, 

• polygonový pořad, 

• trigonometricky (triangulací, trilaterací, protínáním), 

• pozemní fotogrammetrie, 

• technologie GNSS, 

• negeodetické metody (tenzometr, dilatometr). 

 Výběr vhodné metody se opět odvíjí od požadované přesnosti určování 
posunů, rozmístění pozorovaných bodů a dostupnosti měřického vybavení. 

2.1.3 Měřické přístroje a vybavení 

 Výběr vhodného měřického vybavení závisí na volbě použité metody. 
Přesnost měření lze zvýšit například opakovaným měřením stejné veličiny, ale při 
použití nevhodného přístroje nemusí mít výsledné hodnoty dostatečnou 
vypovídající schopnost. Vhodnost zvoleného přístroje pro danou metodu určíme 
pomocí rozborů přesnosti.   

 Obecně jsou při sledování posunů a přetvoření stavebních objektů kladeny 
velké nároky na použité měřické vybavení. Pro zvýšení přesnosti se doporučuje 
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používat v každé etapě stejných přístrojů a pomůcek a jednotlivé měřické úkony 
provádět stejným způsobem. 

 V současné době se pro sledování posunů stavebních objektů geodetickými 
metodami nejčastěji používají univerzální měřicí stanice, digitální nivelační 
přístroje a aparatury GNSS. Univerzální měřicí stanice nabízejí velmi vysokou 
přesnost měřených směrů i délek. Výhodou jsou motorizované stanice nabízející 
možnost automatického cílení ATR, při kterém je eliminována chyba z cílení. Při 
použití DNP se zkracuje doba měření a odpadá chyba ze čtení na lati. Vysoké 
přesnosti lze také dosáhnout pomocí pevně instalovaných GNSS aparatur 
reálného času. 

 Všechny použité přístroje pro sledování posunů a přetvoření stavebních 
objektů by měly být pravidelně kalibrovány v akreditovaných laboratořích. 

2.1.4 Sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 

 Opěrná zeď č. 8246 je dle [10] tvořena dvěma stavebními objekty (SO). 
Objekty SO 8246 a SO 7280. Výstavba objektu SO 8246 byla z důvodu odlišného 
zhotovitele započata o 560 dní dříve než u objektu SO 7280. Sledování posunů 
obou objektů tak probíhala odlišně. Zatím co na objektu SO 8246 byly sledovány 
svislé i vodorovné posuny, na objektu SO 7280 byly sledovány pouze posuny 
svislé. Ke dni 20. 10. 2007 byla na základě projektu CIDEAS vytvořená nová 
pozorovací stanice, jež zahrnovala staré pozorované body objektu SO 8246 a 
nové body na SO 7280. Tím bylo umožněno sledovat opěrnou konstrukci jako 
celek a získat výsledky, jenž mají vyšší výpovědní hodnotu. Vzhledem ke 
sjednocení sledování posunů je v celém textu předložené práce použito 
zjednodušené označení SO 8246 a SO 7280 jako opěrná zeď č. 8246. 

 Sledování svislých posunů opěrné zdi č. 8246 bylo vždy realizováno 
pomocí geometrické nivelace ze středu ve Výškovém systému – baltském po 
vyrovnání. Vodorovné posuny byly vždy určovány polární metodou. Rovinné 
souřadnice pozorovaných bodů byly určovány v S-JTSK a následně byly 
transformovány do místního souřadnicového systému opěrné zdi, aby bylo možné 
lépe interpretovat vodorovné posuny. Na základě dostupných informací nebyly pro 
sledování posunů opěrné zdi č. 8246 stanoveny rozbory přesnosti. Ty byly dle [10] 
stanoveny až v: „Metodický návod pro měření posunů a přetvoření líce systému 
Armovia® geodetickými metodami“. 

 Protože se však jedná o důležitý SO jsou v předložené disertační práci 
navrženy další možnosti sledování prostorových posunů různými metodami a 
přístroji. Rozbory přesnosti jsou zde stanoveny nikoliv pro jednotlivé metody, ale 
přímo pro prostorové posuny. Takto stanovené rozbory přesnosti mají vyšší 
vypovídací schopnost. 
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3 Cíl disertační práce 
 Hlavním cílem předložené disertační práce byl výběr nejvhodnější metody 
pro sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47. Ke splnění 
hlavního cíle vedlo několik dílčích částí, které měly vzájemnou souvislost. 

 Nejprve bylo navrženo pět metod pro sledování prostorových posunů zdi a 
k nim vhodné měřické vybavení. Zároveň byly stanoveny postupy při měření 
jednotlivými metodami. Odrazné štítky, charakterizující pozorované body, byly na 
základě použití fotogrammetrických metod doplněny o předem připravené kódové 
terče. 

 Poté bylo provedeno zaměření pozorovaných bodů ze sítě vztažných bodů 
ve dvou etapách. Při měření byly dodržovány stanovené postupy pro jednotlivé 
metody. Eliminace zbytkových systematických chyb byla zajištěna použitím 
stejného měřického vybavení pro danou metodu v obou etapách. Měření navíc 
bylo prováděno zhruba za stejných klimatických podmínek. 

 Zpracování měření z obou etap probíhalo ve stejných softwarech a 
s použitím stejných úkonů a funkcí. Byla použita stejná vztažná soustava a stejné 
výchozí souřadnice vztažných bodů. Výpočet výsledných prostorových posunů byl 
prováděn vždy odečtením příslušné souřadnice určené v první etapě od 
souřadnice vypočtené v etapě nulté.  

 Velmi důležitou částí pro splnění cíle disertační práce bylo stanovení 
přesnosti jednotlivých navržených metod. Provedením rozborů přesnosti byly 
stanoveny základní hodnoty pro přesnost měření jednotlivých veličin. 

 Závěrečným zhodnocením všech výše uvedených skutečností jak 
z hlediska teoretického, tak především praktického, bylo cíle předložené disertační 
práce dosaženo.  
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4 Opěrná zeď č. 8246 

 Opěrná zeď č. 8246 se dle [10] nachází v úseku mezi staničením 147,6 – 
147,8 km dálnice D47 v katastrálním území Ostrava – Svinov a je součástí opěry a 
nájezdu na mostní estakádu přes Polaneckou ulici, rybník Rojek a trať ČD. Objekt 
je umístěn v záplavovém území řeky Odry a od koryta řeky je vzdálen cca 1500 m. 
Mimo jiné bylo toto území dlouhodobě ovlivňováno důlními vlivy. Opěrná zeď č. 
8246 je z důlního hlediska situována převážně mimo zrušené dobývací prostory 
DP Svinov, DP Mariánské Hory a DP Přívoz. Důlní činnost v ostravské části OKR 
byla ukončena v roce 1994, kdy poklesy z let dobývání 1961 – 1994 zde 
dosahovaly až 2 m. Přímé důlní vlivy lze pokládat již za doznělé. Ovšem vzhledem 
k tomu, že horninový masív je narušený, může docházet k retardaci opěrné zdi, 
případně k aktivaci stařin. Je proto nutné nadále počítat s dozníváním projevů 
poddolování. Z tohoto důvodu byla stavba opěrné zdi č. 8246 zařazena do V. 
skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039.  

 Z geologického hlediska tvoří podloží především vápenité jíly, většinou 
šedé až šedozelené. V nich se nacházejí zcela nepravidelné polohy a vložky 
šedých, poměrně ulehlých písků, které jsou jemně až prachovitě zrnité. 

 Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,7 m – 1,8 m a ustálila se 
v hloubce 1,45 m – 0,8 m. Na základě chemického rozboru voda nevytváří útočné 
prostředí vůči betonovým konstrukcím. 

 Jak lze vidět na obrázku 1, je zeď v podélném profilu orientována zhruba 
směr východ – západ.  

 

Obrázek 1 Umístění opěrné zdi č. 8246 
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4.1 Konstrukce zdi 

 Jde o opěrnou zeď systému Armovia®, která slouží ke stabilizaci náspů 
z vyztužené zeminy. Vznik této technologie sahá dle [1] do poloviny 60. let 
minulého století, kdy tato metoda byla poprvé užita ve Francii.  

 Celý princip spočívá v nahrazení masivní monolitické betonové či 
železobetonové konstrukce zhutněným náspem zeminy. Pro minimalizaci 
smykového namáhání a vodorovné síly, jak je uvedeno v [1], jsou tyto náspy 
zpevněny pomocí výztuh a dělených železobetonových prefabrikátů deskovitého 
tvaru o tloušťce 0,18 m. Prefabrikáty mají typické a atypické rozměry. Typické 
prefabrikáty nesou označení „T“, „M“, „S“. Prefabrikáty typu „T“ jsou základním 
prvkem pro výstavbu zdi. Typem „S“ se doplňuje spodní řada zdi a prefabrikáty 
„M“ uzavírají poslední horní řadu. Sestavení prefabrikátů je znázorněno na 
obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Sestavení prefabrikátů (rozměry v mm) 

 S ohledem na úroveň hladiny spodní vody byla provedena sanace podloží 
pomocí štěrkopískových pilot o ø 0,4 m a délce 5,5 m, končící ve vrstvě 
kvartérních štěrků. Spodní řada prefabrikátů typu „S“ je uložena na vyrovnávacích 
základech z prostého betonu. Další patra jsou na tuto první řadu ukládána pomocí 
plastových vodících trnů na pružné podložky, čímž vznikají vodorovné a svislé 
dilatační spáry šířky 0,020 m. Jako nosný prvek je použita jednoosá geomříž 
Tensar RE, jejíž konec je ukotven do rubu prefabrikátu, a zbývající část je 
zasypána štěrkodrtí (obr. 3). Vznikla tak souvislá opěrná zeď délky 170 m a výšky 
10 m. Do provozu byla opěrná zeď č. 8246 uvedena 6. 5. 2008. 
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Obrázek 3 Princip konstrukce 

 Mezi hlavní výhody tohoto konstrukčního řešení patří především zmenšení 
prostoru potřebného k vybudování náspů či mostních opěr, dále má tento 
technologický postup výrazně nižší nároky na únosnost základové půdy a jeho 
realizace je podstatně ekonomičtější. 

4.2 Rozložení pozorovaných a vztažných bodů  

 Vztažnými body pro určování horizontálních i vertikálních posunů byly body 
LVS – Rudná, č. 8008 a č. 9402, které jsou stabilizovány tzv. těžkou stabilizací 
s nucenou centrací. Vzhledem k velikosti opěrné zdi č. 8246 byl tento počet bodů 
a jejich rozmístění nedostačující, proto byla tato síť zhuštěna dalšími body. Body 
byly stabilizovány ve vhodných vzdálenostech od pozorovaného objektu zhruba na 
spojnici výchozích vztažných bodů č. 8008 a č. 9402. Pro zachování polohy bodů 
a tedy možnosti z nich provádět opakovaná měření, byla jejich stabilizace 
realizována železnými roksory. Jedná se o body č. 8002, č. 8003 a č. 8004. Jako 
orientace osnovy směrů posloužily vzdálenější body LVS – Rudná, a to body č. 
8001 a č. 8250, které jsou opět stabilizovaný těžkou stabilizací s nucenou 
centrací. Konfigurace bodů LVS – Rudná je patrna z obrázku 4. 
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Obrázek 4 Konfigurace bodů LVS – Rudná 

 Souřadnice vztažných bodů v místní souřadnicové soustavě byly určeny 
z měření v mikrosíti ze dne 22. 10. 2012. Místní souřadnicový systém byl zvolen 
tak, aby výsledné posuny pozorovaných bodů lépe charakterizovaly jejich směr. 
Počátek místního souřadnicového systému byl vložen do bodu 8008 (Y = 
1000,000 m; X = 5000,000 m a Z = 100,000 m). Kladná poloosa X byla vložena do 
spojnice počátku a bodu 9402 (Y = 1000,000 m; X = s8008-9402  a Z = h8008-9402). 
Kladná poloosa Y byla pootočena o 90˚ ve směru pohybu hodinových ručiček (viz 
obr. 6 na str. 23).  

 Vyrovnání sítě vztažných bodů bylo provedeno v softwaru Groma v. 7.0 na 
základě metody nejmenších čtverců. Pro připojení vyrovnané sítě do referenčního 
systému byla použita výběrová Helmertova transformace. 

 Vstupní soubor pro vyrovnání byl tvořen zápisníkem (viz. příloha Y na 
přiloženém CD) z měření v mikrosíti a seznamem tzv. přibližných souřadnic, které 
byly vypočteny polární metodou. Přibližné souřadnice vztažných bodů byly dle 
povahy rozděleny na body pevné (8008 a 9402), body s označením helmert (8001 
a 8250) a na body volné (8002, 8003 a 8004). Protokol z vyrovnání sítě se 
nachází v příloze Z na přiloženém CD. Výsledky polohového vyrovnání souřadnic 
vztažných bodů jsou uvedeny v tabulce 1 a vyrovnané souřadnice včetně 
středních chyb v tabulce 2. 

Tabulka 1 Výsledky polohového vyrovnání 

Počet nadbytečných měření 7 
Základní střední chyba m0 apriorní 5,00cc 

Základní střední chyba m0 aposteriorní 11,71cc 

m0 aposteriorní / m0 apriorní 2,34 

Interval spolehlivosti 0,47 – 1,53  



Rostislav Dandoš: Výzkum metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 

2014  21 
 

Tabulka 2 Vyrovnané souřadnice a jejich střední chyby 

č. b. Y 
(m) 

X 
(m) 

mY 

(mm) 

mX 

(mm) 

mXY 

(mm) 

8001 1094,8901 4993,8862 5,34 2,03 4,04 
8002 1000,0244 5050,6730 0,70 3,71 2,67 
8003 1000,1894 5091,4350 0,93 3,72 2,71 
8004 1000,0016 5126,2120 0,73 3,70 2,67 
8250 973,3378 4967,3514 3,22 3,90 3,58 

Střední souřadnicová chyba mXY 3,18 

 Výsledky výškového vyrovnání souřadnic vztažných bodů jsou uvedeny 
v tabulce 3 a vyrovnané výšky v tabulce 4. 

Tabulka 3 Výsledky výškového vyrovnání 

Počet nadbytečných měření 4 
Základní střední chyba m0 apriorní 10,00cc 

Základní střední chyba m0 aposteriorní 6,78cc 

m0 aposteriorní / m0 apriorní 0,68 

Interval spolehlivosti 0,29 – 1,71  
Průměrná střední chyba vyrovnaných výšek 1,49 mm 
Průměrná střední chyba vyrovnaných měření 1,33 mm 

Tabulka 4 Vyrovnané výšky a jejich střední chyby 

č. b. Z 
(m) 

mZ 

(mm) 

8001 100,1973 2,09 
8250 98,9552 1,39 

 Vyrovnané souřadnice vztažných bodů v místním souřadnicovém systému 
určené z měření v mikrosíti jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 Vyrovnané souřadnice vztažných bodů v místním souřadnicovém systému 

 

  

 

 

 

  

 Relativní výška bodů vztažné sítě je určena k centrační podložce pilířů s 
nucenou centrací. Výšky vztažných bodů stabilizovaných železnými roksory (8002, 
8003 a 8004) zde nejsou uvedeny, jelikož výška klopné osy přístroje při měření 
na těchto bodech byla pro zvýšení přesnosti určena trigonometricky z bodů 
s nucenou centrací. 

č. b. Y 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(m) 

8001 1094,890 4993,886 100,197 
8002 1000,024 5050,673 - 
8003 1000,189 5091,435 - 
8004 1000,002 5126,212 - 
8008 1000,000 5000,000 100,000 
8250 973,338 4967,351 98,955 
9402 1000,000 5163,820 101,825 
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 Pro určování svislých posunů byly v patě zdi stabilizovány nivelační čepové 
značky, rozmístěné po celé délce zdi tak, aby bylo možno dobře vystihnout průběh 
sedání zdi. Těchto značek je na objektu celkem 11 a jsou průběžně označeny G1 
– G11. Rozmístění značek je znázorněno na obrázku 6 na str. 23. 

 Pozorované body pro určování vodorovných a u některých metod i svislých 
posunů charakterizovaly odrazné štítky, které sloužily jako odrazná plocha pro 
měření délek a zároveň obsahovaly záměrný kříž pro přesné zacílení při měření 
směrů. Odrazné štítky byly umístěny zhruba uprostřed velkoplošných panelů tak, 
aby bylo možno dobře vystihnout horizontální posuny. Celkový počet štítků na 
opěrné zdi č. 8246 je 56.  

 Rozmístění pozorovaných bodů pro určování svislých a vodorovných 
posunů vychází z „Metodického návodu pro měření posunů a přetvoření líce 
systému Armovia® geodetickými metodami“ uvedeném v [10]. 

 Pro fotogrammetrické metody byly odrazné štítky doplněny o kódové terče. 
Na obr. 5 je vidět, že vlevo od odrazného štítku byl umístěn klasický kódový terč, a 
vpravo, podle autorem předložené práce, nově navržený terč pro novou 
fotogrammetrickou metodu. Pomocí jednotlivých metod nejsou sledovány posuny 
totožného pozorovaného bodu. Všechny tři značky jsou však umístěny na stejném 
velkoplošném panelu. 

 

Obrázek 5 Rozmístění kódových terčů 

 Rozložení a číslování pozorovaných a vztažných bodů pro sledování jak 
horizontálních, tak vertikálních posunů je zřejmé z obr. 6. Na obrázku je také 
schematicky znázorněn místní souřadnicový systém. 
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Obrázek 6 Rozložení a číslování pozorovaných a vztažných bodů s vyznačením místního 

souřadnicového systému
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5 Vybrané metody a měřické vybavení 
 Pro výzkum sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici 
D47 byly vybrány následující metody a měřické vybavení: 

1. polární metoda pro sledování vodorovných posunů a geometrická nivelace 
ze středu k určování posunů vertikálních, 

• univerzální měřicí stanice TOPCON GPT 7001, 

• digitální nivelační přístroj LEICA DNA 03, 

2. prostorová polární metoda,  

• univerzální měřicí stanice LEICA TS 30, 

3. protínání vpřed 

• univerzální měřicí stanice LEICA TS 30, 

4. pozemní průseková fotogrammetrie s využitím kódových terčů, 

• digitální fotokomora CANON EOS 7D, 

5. nová fotogrammetrická metoda, 

• digitální fotokomora CANON EOS 7D. 

 Důvodem pro výběr výše uvedených metod byla skutečnost, že jde o jedny 
z nejpoužívanějších, ale relativně i nových, zatím netestovaných metod pro 
sledování posunů stavebních objektů. Jako měřické vybavení bylo použito 
dostupné vybavení Institutu geodézie a důlního měřictví, VŠB – TUO. Mezi další 
pomůcky patřily dřevěné stativy, invarové kódové latě a sady odrazných hranolů. 
Pro zvýšení přesnosti měření a snížení vlivu systematických chyb, byl v každé 
z měřených etap kladen velký důraz na to, aby vždy bylo použito stejné měřické 
vybavení.  

5.1 Kalibrace měřického vybavení 

 Před zahájením vlastního etapového měření byla provedena kalibrace 
veškeré použité měřicí techniky. Hodnoty oprav byly buď přímo zadány do 
přístroje, nebo byly zohledněny při výpočtu posunů jednotlivých pozorovaných 
bodů. 

 Vzhledem k tomu, že kalibrace měřicích přístrojů není hlavní náplní 
předložené práce, budou zde uvedeny pouze stručné postupy a výsledky kalibrací.  

5.1.1 Kalibrace digitálního nivelačního přístroje LEICA DNA 03 a 
kódové nivelační invarové latě LEICA 3 m 

 Kalibraci digitálního nivelačního přístroje Leica DNA 03 provedla 
akreditovaná kalibrační laboratoř Výzkumného ústavu geodetického, 
topografického a kartografického, ve Zdibech dne 11. 11. 2010. 
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 Výsledné hodnoty kalibrace jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6 Výsledné hodnoty kalibrace DNP Leica DNA 03 

Korekce z nevodorovnosti záměrné přímky 
(optické určení) - 0,040 mm/1 m 

Korekce z nevodorovnosti záměrné přímky 
(elektronické určení) - 0,0001 mm/1 m 

  Platnost kalibračního listu, jehož kopie se nachází v příloze A, je 3 roky od 
dne vystavení. 

 Kalibrace kódové nivelační invarové latě Leica 3 m byla provedena na 
Institutu geodézie a důlního měřictví, VŠB – TUO. Kalibraci provedl odpovědný 
pracovník Ing. Jiří Pospíšil dne 8. 6. 2010. Z kalibračního protokolu, který se 
nachází v příloze AA, vyplývá, že průměrná délka laťového metru je 1 m + 1,2 m. 

5.1.2 Kalibrace univerzální měřicí stanice TOPCON GPT – 7001 

 Kalibrace univerzální měřicí stanice Topcon GPT – 7001 nebyla provedena, 
jelikož technické parametry stanice byly ověřeny dle ČSN ISO 17123 „Optika a 
optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických 
přístrojů“. Tato norma ve své první části uvádí, že tyto zkoušky jsou míněny jako 
terénní kontrola vhodnosti určitých přístrojů pro daný úkol a také ke splnění nároků 
dalších norem.  

5.1.3 Kalibrace univerzální měřicí stanice LEICA TS30 

 Kalibraci univerzální měřicí stanice Leica TS30 provedla opět akreditovaná 
kalibrační laboratoř VUGTK, ve Zdibech dne 11. 11. 2010. 

 Výsledné hodnoty kalibrace jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7 Výsledné hodnoty kalibrace univerzální měřicí stanice Leica TS30 

Doplňková adiční konstanta - 0,2 mm 

Doplňková násobná konstanta + 0,8 mm 

Směrodatná odchylka vodorovného směru 
měřeného v obou polohách + 0,2 mgon 

Směrodatná odchylka vodorovného úhlu měřeného 
v obou polohách + 0,3 mgon 

Směrodatná odchylka svislého úhlu měřeného 
v obou polohách + 0,2 mgon 

 Platnost kalibračního listu, jehož kopie se nachází v příloze B, je 3 roky od 
dne vystavení. 

5.1.4 Kalibrace digitální fotokomory CANON EOS 7D 

 Pro kalibraci digitální fotokomory Canon EOS 7D bylo použito kalibrační 
pole vytištěné na papíru formátu A1 a software PhotoModeler v. 6 Scanner. Dále 
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byla pořízena série 8 snímků kalibračního pole a to tak, že ve fotokomoře byla 
nastavena nejmenší ohnisková vzdálenost (19 mm) a nejvyšší rozlišení snímků. 

 Kalibrace fotokomory v softwaru PhotoModeler v. 6 Scanner probíhá zcela 
automaticky. Vytvoří se pouze nový projekt, do kterého jsou importovány pořízené 
snímky kalibračního pole a spustí se automatická kalibrace. 

 Pomocí kalibrace zjistíme prvky vnitřní orientace neměřické fotokomory a 
jedná se především o tyto parametry: 

• konstanta fotokomory v mm (Focal Lenght), 

• poloha hlavního bodu snímku v mm (Principal Point), 

• zkreslení objektivu (Lens Distortion), 

• rozměr digitálního čipu v mm (Format Size) a další parametry. 

 Kalibrační protokol fotokomory Canon EOS 7D je na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Kalibrační protokol fotokomory Canon EOS 7D 

 Kalibrační protokol byl uložen ve formátu *.pmr, aby mohl být využit při 
zpracování posunů fotogrammetrickou metodou. 

5.2 Etapová měření 

 Pro výzkum metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na 
dálnici D47 bylo provedeno měření ve dvou etapách. Při výzkumu nešlo primárně 
o určování posunů, ale o porovnání jednotlivých navržených metod, proto je tento 
počet dostačující. Při vyšším počtu etap měření by výsledné srovnání bylo 
nepřehledné.  

 Základní, tedy nultá etapa byla měřena 23. 10. 2012 a první etapa 8. 3. 
2013. Velký časový rozestup byl zvolen záměrně, protože opěrná zeď č. 8246 
v posledních letech již nevykazovala velké posuny, a proto by při kratším intervalu 
etap nemusely být výsledné posuny jednoznačné. 
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6 Polární metoda a geometrická nivelace 
 První navrhovaná metoda je pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 
používána od uvedení stavby do provozu až po současnost. Základní etapa byla 
polární metodou a geometrickou nivelací měřena 20. října 2007.  

6.1 Geometrická nivelace 

 Výšková měření pro určování svislých posunů byla prováděna 
geometrickou nivelací ze středu, a to metodou přesné nivelace. Vztažnými body 
pro určování svislých posunů byly body LVS – Rudná č. 8001, 8008 a 9402. Tyto 
body byly stabilizovány pomocí nerezových konzol umístěných z boku pilířů 
nucených centrací. Nadmořské výšky výchozích vztažných bodů byly při revizi 
bodů LVS – Rudná ověřeny nivelačním měřením vycházejícím 
z nepoddolovaného území. Výšky výchozích vztažných bodů jsou uvedeny 
v tabulce 8. 

Tabulka 8 Výšky výchozích vztažných bodů 

č. b. H v Bpv 
(m) 

8001 215,206 
8008 214,983 
9402 216,784 

6.1.1 Použité přístroje a pomůcky 

 Pro všechna výšková měření byl použit digitální nivelační přístroj Leica 
DNA 03 s technickými údaji [6], uvedenými v tabulce 9. Jde o digitální nivelační 
přístroj, vybavený kompenzátorem pro automatické urovnání záměrné přímky do 
vodorovné roviny. Převýšení bylo určováno pomocí čtení na neskládací kódové 
invarové lati, jejíž stupnice je realizována čárovým kódem. Při měření touto 
technologií je vyloučena chyba ze čtení na lati. Nedílnou součástí vybavení pro 
přesnou nivelaci byl neskládací stativ. 

Tabulka 9 Technické údaje DNP Leica DNA 03 

LEICA DNA 03 

Zvětšení dalekohledu 24 x 
Citlivost kompenzátoru 0,3´´ 
Stř. kil. chyba při měření na invarovou lať 0,3 mm 
Stupeň rozlišení hodnot čtení na lati 0,01 mm 

6.1.2 Metodika měření a zpracování 

 Nivelační pořad byl rozdělen na 2 oddíly, a to 8001 – 8008 a 8008 – 9402. 
Pozorované body v patě zdi G1 – G11 byly zaměřeny záměrou stranou. Korekce 
z nevodorovnosti záměrné přímky nebyla při záměrách stranou zaváděna. Jak 
vyplývá z kapitoly 5.1.1 její hodnota je velmi malá a nemá na výsledné nadmořské 
výšky pozorovaných bodů vliv. Při výškových měřeních se v obou etapách 
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postupovalo stejným způsobem. Nivelační zápisníky z 0. a 1. etapy jsou 
v přílohách C a D na přiloženém CD. 

 Základním kritériem dosažené přesnosti je dle [2] mezní odchylka v oddílu 
mezi měřením tam a zpět, která je charakterizována vztahem 

Rh ⋅=∆ 5max , (1) 

kde:  R   je délka nivelačního oddílu v km. 

 Dosažené odchylky mezi měřením tam a zpět v jednotlivých oddílech a 
obou etapách jsou uvedeny v tabulce 10 a 11. 

Tabulka 10 Dosažené odchylky mezi měřením tam a zpět v oddílech (0. etapa) 

oddíl R 
(km) 

převýšení 
h 

(mm) 
hmax 

(mm) vyhovuje tam 
(m) 

zpět 
(m) 

8001 – 8008 0,09 - 0,2233 - 0,2231 0,2 1,5 ano 
8008 – 9402 0,16 1,8012 1,8010 0,2 2,0 ano 

 

Tabulka 11 Dosažené odchylky mezi měřením tam a zpět v oddílech (I. etapa) 

oddíl R 
(km) 

převýšení 
h 

(mm) 
hmax 

(mm) vyhovuje tam 
(m) 

zpět 
(m) 

8001 – 8008 0,09 - 0,2235 - 0,2227 0,8 1,5 ano 
8008 – 9402 0,16 1,8015 1,8007 0,8 2,0 ano 

 Pro nivelační úsek je dle [2] mezní odchylka mezi měřením tam a zpět dána 
výrazem 

3 2

max 5 Lh ⋅=∆ , (2) 

kde:  L  je délka nivelačního úseku v km. 

 Dosažená odchylka mezi měřením tam a zpět v úseku v obou etapách je 
uvedena v tabulce 12 a 13. 

 

Tabulka 12 Dosažená odchylka mezi měřením tam a zpět v úseku (0. etapa) 

úsek L 
(km) 

převýšení 
h 

(mm) 
hmax 

(mm) vyhovuje tam 
(m) 

zpět 
(m) 

8001 – 9402 0,25 1,5779 1,5779 0 2,0 ano 
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Tabulka 13 Dosažená odchylka mezi měřením tam a zpět v úseku (I. etapa) 

úsek L 
(km) 

převýšení 
h 

(mm) 
hmax 

(mm) vyhovuje tam 
(m) 

zpět 
(m) 

8001 – 9402 0,25 1,5780 1,5780 0 2,0 ano 

 Pro ověřování měření mezi dvěma výškově známými body se k hodnotám 
vypočtených ze vztahů (1) a (2) připočítávají navíc 2 mm, tedy 

Rh ⋅+=∆ 52max , (3)  

pro oddíl a  

3 2

max 52 Lh ⋅+=∆ , (4) 

pro úsek. 

 Porovnává se dané převýšení s aritmetickým průměrem převýšení 
měřeného. Dosažené odchylky jsou uvedeny v tabulkách 14, 15, 16 a 17. 

Tabulka 14 Ověření výšky výchozích vztažných bodů v oddílech (0. etapa) 

oddíl R 
(km) 

převýšení 
h 

(mm) 
hmax 

(mm) vyhovuje měřené 
(m) 

dané 
(m) 

8001 – 8008 0,09 - 0,2232 - 0,2230 0,2 3,5 ano 
8008 – 9402 0,16 1,8011 1,8010 0,1 4,0 ano 

 

Tabulka 15 Ověření výšky výchozích vztažných bodů v oddílech (I. etapa) 

oddíl R 
(km) 

převýšení 
h 

(mm) 
hmax 

(mm) vyhovuje měřené 
(m) 

dané 
(m) 

8001 – 8008 0,09 - 0,2231 - 0,2230 0,1 3,5 ano 
8008 – 9402 0,16 1,8011 1,8010 0,1 4,0 ano 

 

Tabulka 16 Ověření výšky výchozích vztažných bodů v úseku (0. etapa) 

úsek L 
(km) 

převýšení 
h 

(mm) 
hmax 

(mm) vyhovuje měřené 
(m) 

dané 
(m) 

8001 – 9402 0,25 1,5779 1,5780 0,1 4,0 ano 
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Tabulka 17 Ověření výšky výchozích vztažných bodů v úseku (I. etapa) 

úsek 
L 

(km) 

převýšení 
h 

(mm) 

hmax 

(mm) 
vyhovuje měřené 

(m) 

dané 

(m) 

8001 – 9402 0,25 1,5780 1,5780 0 4,0 ano 

 Po ověření výšek výchozích vztažných bodů je dalším kritériem stanovení 
vlastní přesnosti nivelačního měření. To je dle [2] charakterizováno tzv. střední 
kilometrovou chybou dvojí nivelace a její maximální povolenou chybou, která 
nesmí být překročena. 

 Střední kilometrová chyba dvojí nivelace se dle [2] určí ze vztahu: 







=

R

dd

n
m

R

1

2

1
0 , (5) 

kde: Rn       je počet měřených oddílů, 

 dd …  kvadrát rozdílu převýšení, 

 R   …  délka oddílu v km. 

 Maximální povolená střední kilometrová chyba obousměrné nivelace je pro 
PN dána výrazem: 

Rn
m

77,1
00,1

max0 += . (6) 

 Vstupní hodnoty pro výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace pro 0. 
i I. etapu jsou uvedeny v tabulkách 18 a 19. 

Tabulka 18 Přesnost nivelačního měření (0. etapa) 

oddíl R 
(km) 

převýšení 
d 

(mm) 
dd 

(mm2) tam 
(m) 

zpět 
(m) 

8001 – 8008 0,09 - 0,2233 - 0,2231 0,2 0,04 
8008 – 9402 0,16 1,8012 1,8010 0,2 0,04 

 

kmmm
R

dd

n
m

R

/3,06944,0
2

1

2

11

2

1
0 ==





=  (7) 

kmmm
n

m

R

/3,2
2

77,1
00,1

77,1
00,1

max0 =+=+=  (8) 

max00 mm 〈  
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Tabulka 19 Přesnost nivelačního měření (I. etapa) 

oddíl R 
(km) 

převýšení 
d 

(mm) 
dd 

(mm2) tam 
(m) 

zpět 
(m) 

8001 – 8008 0,09 - 0,2235 - 0,2227 0,8 0,64 
8008 – 9402 0,16 1,8015 1,8007 0,8 0,64 

 

kmmm
R

dd

n
m

R

/2,1111,11
2

1

2

11

2

1
0 ==





=  (9) 

kmmm
n

m

R

/3,2
2

77,1
00,1

77,1
00,1

max0 =+=+=  (10) 

max00 mm 〈   

 Ze vzorců (7) a (9) je patrné, že vypočtená střední kilometrová chyba dvojí 
nivelace nepřesáhla maximální povolenou střední kilometrovou chybu, uvedenou 
ve vzorcích (8) a (10). Splněním všech výše uvedených kritérií pro výšková měření 
mohlo být přistoupeno k výpočtu výšek pozorovaných bodů. 

 Všechna výšková měření byla zpracována v softwaru LEICA Geo Office 
Combined v. 7. Protokoly o výpočtech výškových pořadů 0. a I. etapy jsou 
uvedeny v přílohách E a F na přiloženém CD.  

6.1.3 Výsledné svislé posuny 

 Výšky jednotlivých pozorovaných bodů G1 – G11 z obou etap měření byly 
sestaveny do tabulky 20, ve které jsou uvedeny i výsledné svislé posuny. Svislé 
posuny byly vypočteny rozdílem výšek pozorovaných bodů určených v I. etapě a 
výšek určených v etapě nulté. Z výsledků je zřejmé, že na pozorovaných bodech 
nastaly především poklesy. 

Tabulka 20 Výsledné svislé posuny pozorovaných bodů 

č. b. 
0. etapa 1. etapa Svislý posun 

H 
(m) 

H 
(m) 

H 
(m) 

G1 215,589 215,589 0,000 
G2 215,570 215,569 - 0,001 
G3 215,916 215,915 - 0,001 
G4 216,360 216,359 - 0,001 
G5 216,381 216,381 0,000 
G6 216,393 216,391 - 0,002 
G7 216,376 216,374 - 0,002 
G8 216,398 216,396 - 0,002 
G9 216,404 216,403 - 0,001 
G10 216,417 216,416 - 0,001 
G11 216,468 216,468 0,000 
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6.1.4 Zhodnocení metody  

 Geometrická nivelace ze středu je při dodržení zásad pro PN a dostupnosti 
pozorovaných bodů velmi přesnou metodou. Sledování svislých posunů opěrné 
zdi č. 8246 metodou geometrické nivelace bylo časově nenáročné. Při použití 
DNP navíc odpadla chyba z nesprávného čtení na lati. Zároveň lze i na základě 
výsledných přesností sledování svislých posunů opěrné zdi č. 8246 metodu 
geometrické nivelace doporučit. 

6.2 Polární metoda 

 Polární metoda je jednou z nejpoužívanějších geodetických metod pro 
určování souřadnic bodů. Po nástupu prvních dálkoměrů, resp. univerzálních 
měřicích stanic, lze polární metodu s velkou výhodou používat také pro sledování 
posunů pozorovaných bodů. 

6.2.1 Metodika měření a zpracování 

 Pro určování vodorovných posunů polární metodou byla použita univerzální 
měřicí stanice Topcon GPT – 7001. Jde o stanici, která je pro sledování 
vodorovných posunů opěrné zdi č. 8246 používána již řadu let. Úhlová přesnost 
univerzální měřící stanice Topcon GPT – 7001 je 0,3 mgon a délková přesnost je 
± 3 mm + 2 ppm. 

 Při měření polární metodou byly zaměřeny pozorované body postupně ze 
všech vztažných bodů pro určování vodorovných posunů opěrné zdi č. 8246. 
Prvním stanoviskem byl bod č. 8008 a orientace osnovy směrů byla provedena na 
body č. 8001, č. 8250 a č. 9402, na nichž byly ustaveny odrazné hranoly. Z tohoto 
stanoviska byla zaměřena první sada pozorovaných bodů s čísly 1 až 11. 
Následovala měření ze stanovisek realizovaných železnými roksory v následujícím 
pořadí. Z bodu č. 8002 byla zaměřena druhá sada pozorovaných bodů 9 až 26. 
Pozorované body č. 24 až 41 byly zaměřeny ze vztažného bodu 8003. Posledním 
bodem stabilizovaným železným roksorem byl bod č. 8004, z něhož proběhlo 
měření na předposlední soubor bodů 39 až 53. Orientace osnovy směrů na 
bodech 8002, 8003 a 8004 byla realizována body č. 8008 a č. 9402. Zbývající 
množina pozorovaných bodů 51 až 56 byla odměřena ze stanoviska č. 9402.  

 Jak bylo popsáno v kapitole 3.2, byly na opěrné zdi zvoleny tzv. překryvové 
profily. Pozorované body č. 9, 10, 11, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 51, 52 a 53 byly vždy 
zaměřeny i ze sousedního vztažného bodu. K volbě překryvových profilů bylo 
přistoupeno zejména proto, že pozorované body v těchto profilech byly zaměřeny 
pod malým vodorovným úhlem, a tak docházelo k nesprávnému odrazu paprsku 
od odrazného štítku. 

 Všechna měření byla prováděna v jedné skupině, tedy obou polohách 
dalekohledu. Zápisníky měření z 0. a 1. etapy jsou uvedeny v přílohách G a H na 
přiloženém CD. 

 Zpracování probíhalo v softwaru Groma v. 9. Nejprve bylo provedeno 
zpracování zápisníků. Tato funkce zpracuje měření v obou polohách dalekohledu, 
opakovaná měření, obousměrně měřené délky a redukuje vodorovné směry na 
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počáteční nulový směr. Protokoly ze zpracování zápisníků z obou etap měření 
jsou v přílohách I a J na přiloženém CD. 

 Po zpracování zápisníků byl do programu Groma v. 9 načten seznam 
vztažných bodů s místními souřadnicemi Y a X. Výpočet vodorovných souřadnic 
pozorovaných bodů byl proveden pomocí funkce polární metoda dávkou. Při 
výpočtu byl brán velký zřetel především na úhlové a délkové odchylky na 
orientačních bodech. Překročení těchto odchylek by mohlo signalizovat posun 
z některých vztažných bodů. Posun se však při výpočtu ani v jedné etapě 
neprokázal.  

 Vypočtené souřadnice bodů umístěných v tzv. překryvových profilech byly 
při výpočtu průměrovány. Z protokolů o výpočtech polární metodou dávkou, které 
jsou uvedeny v přílohách K a L, lze vyčíst, že odchylka dvakrát vypočtených 
souřadnic nepřesáhla hodnotu 0,003 m.  

6.2.2 Obecný rozbor přesnosti polární metody 

 V této podkapitole budou provedeny rozbory přesnosti pro polární metodu. 
Především bude vypočtena směrodatná odchylka měřeného vodorovného a 
zenitového úhlu a směrodatná odchylka měřené délky. 

 Vodorovné posuny v ose x a ose y se vypočítají jako rozdíl souřadnic nové 
etapy a etapy základní. 

0yyp iy −= , (11) 

0xxp ix −= ,  (12) 

kde: yp   je posun pozorovaného bodu v ose y, 

 xp …  posun pozorovaného bodu v ose x, 

 iy  …  souřadnice y pozorovaného bodu v i-té etapě, 

 ix  …  souřadnice x pozorovaného bodu v i-té etapě, 

 0y …  souřadnice y pozorovaného bodu v základní etapě, 

 0x …  souřadnice x pozorovaného bodu v základní etapě. 

 Výpočet jednotlivých posunů, respektive souřadnic vypočtených v obou 
etapách, je nutné vyjádřit pomocí měřených veličin. Vyjdeme ze známých vztahů 
pro polární metodu. 

( ) ( )0000 sinsinsinsin
0

ωαωα +⋅⋅−−+⋅⋅+= zdyzdyp SiiiiSy i
, (13) 

( ) ( )0000 cossincossin
0

ωαωα +⋅⋅−−+⋅⋅+= zdxzdxp SiiiiSx i
, (14) 

kde: yp   je posun pozorovaného bodu v ose y, 

 xp …  posun pozorovaného bodu v ose x, 

 
iSy  … souřadnice y stanoviska v i-té etapě, 

 
0Sy  …  souřadnice y stanoviska v základní etapě, 

 
iSx  …  souřadnice x stanoviska v i-té etapě, 
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0Sx  …  souřadnice x stanoviska v základní etapě, 

 id  …  šikmá vzdálenost mezi stanoviskem a poz. bodem v i-té etapě, 

 0d  …  šikmá vzdálenost mezi stanoviskem a poz. bodem v základní etapě, 

 iz  …  zenitový úhel v i-té etapě, 

 0z  …  zenitový úhel v základní etapě, 

 iα  …  připojovací směrník v i-té etapě, 

 0α  …  připojovací směrník v základní etapě, 

 iω  …  připojovací úhel v i-té etapě, 

 0ω  …  připojovací úhel v základní etapě. 

 Pomocí derivací vztahů (13) a (14) podle jednotlivých proměnných 
přejdeme na skutečné chyby posunů. 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
000

00

00000000

000

cossinsincos

sinsincossin

sincossinsin

ωα

ωα

εεωαεωα

εωαεεεωα

εωαεωαεε

−⋅−⋅⋅−⋅−⋅⋅−

−⋅−⋅−−−⋅−⋅⋅+

+⋅−⋅⋅+⋅−⋅+=

zdzd

zzd

zdz

z

dyiiii

ziiiidiiiyp

Sii

iiiSy

 (15) 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
000

00

00000000

000

sinsincoscos

cossinsinsin

coscossinsin

ωα

ωα

εεωαεωα

εωαεεεωα

εωαεωαεε

−⋅−⋅⋅+⋅−⋅⋅−

−⋅−⋅−−−⋅−⋅⋅−

−⋅−⋅⋅+⋅−⋅+=

zdzd

zzd

zdz

z

dxiiii

ziiiidiiixp

Sii

iiiSx

 (16) 

kde: 
ypε   je skutečná chyba posunu pozorovaného bodu v ose y, 

 
xpε …  skutečná chyba posunu pozorovaného bodu v ose x, 

 
iSyε …  skutečná chyba souřadnice y stanoviska v i-té etapě, 

 
0Syε …  skutečná chyba souřadnice y stanoviska v základní etapě, 

 
iSxε …  skutečná chyba souřadnice x stanoviska v i-té etapě, 

 
0Sxε …  skutečná chyba souřadnice x stanoviska v základní etapě, 

 
idε …  skutečná chyba šikmé vzdálenosti v i-té etapě, 

 
0dε …  skutečná chyba šikmé vzdálenosti v základní etapě, 

 
izε …  skutečná chyba zenitového úhlu v i-té etapě, 

 
0zε …  skutečná chyba zenitového úhlu v základní etapě, 

 
iαε …  skutečná chyba připojovacího směrníku v i-té etapě, 

 
0αε …  skutečná chyba připojovacího směrníku v základní etapě, 

 
iωε …  skutečná chyba připojovacího úhlu v i-té etapě, 

 
0ωε …  skutečná chyba připojovacího úhlu v základní etapě. 
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 Při uvážení vlivu podkladu by pro úplnost bylo nutno ve vztazích (15) a (16) 

rozepsat směrníky iα  a 0α  jako 
SO

SO

X

Y
tg

∆

∆
. U měření posunů se však vliv podkladu 

zanedbává za předpokladu neměnnosti souřadnic vztažných bodů. Směrodatná 
odchylka v centraci stroje nad bod je při dodržení technologického postupu velmi 
malá a dále není uvažována. 

 Umocněním vztahů (15) a (16) přejdeme na kvadrát směrodatných 
odchylek. Při zvolené konfiguraci místní souřadnicové sítě bude mít na posun 

yp největší vliv úhlové měření a na posun xp přesnost měřené délky. Úpravami 

tedy dostáváme následující vztahy. 
2

0

22

0

2222

0
sinsin ωω σσσ ⋅⋅+⋅⋅= zdzd

iy iip , (17) 

2

0

22

0

2

0

2222222

00
cossincossin zdziidip zdzzdz

iix
σσσσσ ⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅= , (18) 

kde: 
ypσ   je směrodatná odchylka posunu pozorovaného bodu v ose y, 

 
xpσ …  směrodatná odchylka posunu pozorovaného bodu v ose x, 

 
iωσ …  směrodatná odchylka připojovacího úhlu v i-té etapě, 

 
0ωσ …  směrodatná odchylka připojovacího úhlu v základní etapě, 

 
idσ …  směrodatná odchylka šikmé vzdálenosti v i-té etapě, 

 
0dσ …  směrodatná odchylka šikmé vzdálenosti v základní etapě, 

 
izσ …  směrodatná odchylka zenitového úhlu v i-té etapě, 

 
0zσ …  směrodatná odchylka zenitového úhlu v základní etapě. 

  

 Rovnice (17) a (18) lze dále zjednodušit. Při měření posunů bylo v obou 
etapách měřeno ze stejných vztažných bodů. Proto pro zenitové úhly 
platí zzzi =≈ 0 , pro připojovací úhly ωωω =≈ 0i  a pro délky dddi =≈ 0 . Na bodech 
stabilizovaných železnými roksory byla však výška přístroje v každé etapě jiná. 
Výpočtem však bylo ověřeno, že rozdíl zenitových úhlů a délek na takto 
stabilizovaných bodech má na směrodatnou odchylku měřené délky a úhlu 
minimální vliv. Vzorce (17) a (18) můžeme tedy přepsat na tvar: 

ωσσ ⋅⋅⋅= zd
yp sin2 , (19) 

zdp zdz
x

σσσ ⋅⋅⋅+⋅⋅= cos2sin2 . (20) 

 Z rovnice (19) si vyjádříme směrodatnou odchylku měřeného vodorovného 
úhlu: 

zd

yp

sin2 ⋅⋅
⋅=

σ
ρσ ω . (21) 

 Ze vztahu (20) si při zvolené zásadě stejného vlivu vyjádříme směrodatnou 
odchylku měřené délky: 
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z

xp

d
sin2 ⋅

=
σ

σ , (22) 

 a směrodatnou odchylku měřeného zenitového úhlu: 

zd

xp

z
cos2 ⋅⋅

⋅=
σ

ρσ . (23) 

  

 Ve vzorcích (21), (22) a (23) jsou známy pouze měřené zenitové úhly a 
měřené šikmé délky. Směrodatnou odchylku posunu 

ypσ  musíme dle [3] vyjádřit 

ze vztahu: 

P

p

p
U

y

y

δ
σ = , (24) 

kde: 
ypδ  je mezní odchylka posunu v ose y, 

 PU … koeficient spolehlivosti. 

 Mezní odchylku posunu v ose y vypočteme dle [4] následujícím vzorcem: 

p
yp ⋅=

15

2
δ , (25) 

kde: p  je očekávaný příčný posun. 

 Pro směrodatnou odchylku posunu 
xpσ  platí stejné vzorce, pouze pro 

mezní odchylku posunu v ose x je p očekávaný podélný posun. 

 Důležitou součástí rozboru přesnosti je určení počtu opakování měření 
vodorovného úhlu, který se vypočte ze vztahu: 

2

2

0

ω

ω

σ

σ
=n , (26) 

kde: n  je počet opakování, 

 2

0ωσ …  směrodatná odchylka měřeného úhlu použitého přístroje, 

 2

ωσ …  vypočtená směrodatná odchylka měřeného úhlu. 

6.2.3 Rozbor přesnosti pro opěrnou zeď č. 8246 při použití polární 
metody 

 Vypočteme směrodatnou odchylku měřeného vodorovného úhlu. Nejprve si 
vyjádříme mezní odchylku posunu v ose y. Očekávaný příčný posun pro opěrnou 
zeď č. 8246 byl dle [10] stanoven na 5·10-3 m. Vyjdeme ze vztahu (25). 

mp
yp

31067,0
15

2 −⋅=⋅=δ  (27) 
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 Z vypočtené mezní odchylky posunu v ose y vypočteme pomocí vztahu (24) 
směrodatnou odchylku posunu 

ypσ . Koeficient spolehlivosti PU  byl dle [10] zvolen 

2. 

m
U P

p

p

y

y

31033,0 −⋅==
δ

σ  (28) 

 Pomocí vzorce (21) vypočteme směrodatnou odchylku měřeného 
vodorovného úhlu, který jak již bylo uvedeno výše, má na příčný posun největší 
vliv. Pro výpočet byly vybrány měřené hodnoty ze vztažného bodu na pozorovaný 
bod č. 11 z 0. etapy měření. Na tento bod byla měřena největší šikmá délka a 
relativně nejmenší zenitový úhel z celého souboru měření. Šikmá délka má 
hodnotu 32,001 m a zenitový úhel 88,2310g. 

mgon
zd

gpy

5,00005,0
sin2

==
⋅⋅

⋅=
σ

ρσ ω  (29) 

 Dále si vypočteme směrodatnou odchylku měřené délky a zenitového úhlu. 
Nejdříve si vypočteme mezní odchylku posunu v ose x. Očekávaný podélný posun 
pro opěrnou zeď č. 8246 byl dle [10] stanoven na 3 mm. Opět vyjdeme ze vztahu 
(25). 

mp
xp

31040,0
15

2 −⋅=⋅=δ  (30) 

 Následně pak směrodatnou odchylku posunu 
xpσ . Použijeme upravený 

výraz (24) pro posun v ose x. 

m
U

x

x

p

p

3
1020,0

−⋅==
δ

σ  (31) 

 Pro výpočet směrodatné odchylky měřené šikmé délky a zenitového úhlu 
použijeme stejných vstupních hodnot jako v rovnici (29). Směrodatnou odchylku 
měřené šikmé délky vypočteme z výrazu (22). 

m
z

xp

d

3101,0
sin2

−⋅=
⋅

=
σ

σ  (32) 

 Směrodatnou odchylku měřeného zenitového úhlu vypočteme na základě 
vzorce (23). 

mgon
zd

gp

z

x 5,10015,0
cos2

==
⋅⋅

⋅=
σ

σσ  (33) 

 Z výsledků rozborů přesnosti vyplývá, že úhlová měření je nutno provádět 
v jedné skupině (vzorec 26) s přesností lepší než 0,5 mgon, a délky měřit 
s přesností na 0,1 mm. Tak vysoké přesnosti měření délek však v běžné 
geodetické praxi nelze dosáhnout. Použitá univerzální měřicí stanice Topcon GPT 
– 7001splňuje pouze nároky na úhlovou přesnost. Lze tak tvrdit, že polární metoda 
je pro sledování vodorovných posunů opěrné zdi č. 8246 nevhodná. 
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6.2.4 Výsledné vodorovné posuny 

 Rovinné souřadnice všech 56 pozorovaných bodů, uvedené v místním 
souřadnicovém systému, byly sestaveny do tabulky 21 na str. 39. Zároveň byly 
vypočteny vodorovné posuny jednotlivých pozorovaných bodů. Vzhledem 
k umístění místního souřadnicového systému byly stanoveny příčné a podélné 
posuny. Příčný posun byl počítán jako rozdíl souřadnic Y a podélný posun byl 
vypočten z rozdílů souřadnic X. Vždy byla odečtena souřadnice určená v I. etapě 
od souřadnice vypočtené v 0. etapě měření. 

 Znaménko posunu charakterizuje jeho směr. Záporné znaménko udává 
posun pozorovaného bodu od osy komunikace v příčném směru a vpravo (směr 
Bohumín) pro podélný posun. 

 Z výsledných posunů vyplývá, že převládají příčné posuny nad podélnými. 
Příčné posuny nabývají větších hodnot především na pozorovaných bodech 24 až 
41, a to v horní části opěrné zdi č. 8246. Lze tak konstatovat, že se zeď nepatrně 
vyklání směrem od osy komunikace. Vodorovné posuny nastaly v této části také 
proto, že pozorované body pro sledování svislých posunů určovaných 
geometrickou nivelací zde vykazovaly větší pokles než ve zbylé části zdi. 

6.2.5 Zhodnocení metody 

 Polární metoda byla pro sledování vodorovných posunů opěrné zdi č. 8246 
vybrána jako první metoda z důvodu jejího nejčastějšího použití v geodetické 
praxi. Měření bylo časově nenáročné i přes to, že univerzální měřicí stanice 
nenabízí funkci automatického cílení ATR. Na odrazné štítky bylo cíleno ručně. 

 Na základě rozborů přesnosti lze konstatovat, že je polární metoda pro 
sledování vodorovných posunů v řádech mm nevhodná. Problém nastává 
především u přesnosti délkového měření.  
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Tabulka 21 Výsledné vodorovné posuny pozorovaných bodů 

č. b. 
0. etapa 1. etapa Vodorovný posun 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Příčný 
(m) 

Podélný 
(m) 

1 1009,471 5012,438 1009,471 5012,438 0,000 0,000 
2 1009,477 5012,414 1009,477 5012,414 0,000 0,000 
3 1009,066 5018,369 1009,066 5018,369 0,000 0,000 
4 1009,053 5018,334 1009,054 5018,334 0,001 0,000 
5 1009,063 5018,379 1009,063 5018,378 0,000 - 0,001 
6 1008,808 5022,373 1008,808 5022,373 0,000 0,000 
7 1008,795 5022,394 1008,796 5022,394 0,001 0,000 
8 1008,786 5022,368 1008,786 5022,369 0,000 0,001 
9 1008,315 5030,367 1008,315 5030,366 0,000 - 0,001 
10 1008,287 5030,368 1008,288 5030,368 0,001 0,000 
11 1008,270 5030,351 1008,271 5030,351 0,001 0,000 
12 1007,874 5038,366 1007,875 5038,366 0,001 0,000 
13 1007,858 5038,348 1007,858 5038,347 0,000 - 0,001 
14 1007,825 5038,343 1007,823 5038,342 - 0,002 - 0,001 
15 1007,476 5046,366 1007,476 5046,366 0,000 0,000 
16 1007,458 5046,370 1007,458 5046,370 0,000 0,000 
17 1007,435 5046,340 1007,434 5046,340 - 0,001 0,000 
18 1007,115 5054,344 1007,115 5054,344 0,000 0,000 
19 1007,092 5054,370 1007,092 5054,370 0,000 0,000 
20 1007,066 5054,339 1007,064 5054,340 - 0,002 0,001 
21 1006,789 5062,363 1006,789 5062,363 0,000 0,000 
22 1006,774 5062,337 1006,774 5062,337 0,000 0,000 
23 1006,775 5062,318 1006,774 5062,319 - 0,001 0,001 
24 1006,498 5070,324 1006,498 5070,324 0,000 0,000 
25 1006,495 5070,326 1006,494 5070,326 - 0,001 0,000 
26 1006,505 5070,324 1006,504 5070,323 - 0,001 - 0,001 
27 1006,249 5078,327 1006,250 5078,327 0,001 0,000 
28 1006,222 5078,322 1006,223 5078,322 0,001 0,000 
29 1006,209 5078,336 1006,207 5078,335 - 0,002 - 0,001 
30 1006,032 5086,319 1006,032 5086,319 0,000 0,000 
31 1006,015 5086,316 1006,014 5086,317 - 0,001 0,001 
32 1006,002 5086,326 1005,999 5086,325 - 0,003 - 0,001 
33 1005,864 5094,321 1005,863 5094,322 - 0,001 0,001 
34 1005,850 5094,315 1005,847 5094,316 - 0,003 0,001 
35 1005,846 5094,303 1005,844 5094,303 - 0,002 0,000 
36 1005,703 5102,321 1005,702 5102,320 - 0,001 - 0,001 
37 1005,683 5102,299 1005,682 5102,300 - 0,001 0,001 
38 1005,677 5102,310 1005,675 5102,311 - 0,002 0,001 
39 1005,576 5110,334 1005,575 5110,334 - 0,001 0,000 
40 1005,567 5110,309 1005,565 5110,310 - 0,002 0,001 
41 1005,555 5110,319 1005,553 5110,320 - 0,002 0,001 
42 1005,470 5118,338 1005,469 5118,338 - 0,001 0,000 
43 1005,448 5118,315 1005,448 5118,315 0,000 0,000 
44 1005,456 5118,336 1005,455 5118,335 - 0,001 - 0,001 
45 1005,401 5126,340 1005,402 5126,340 0,001 0,000 
46 1005,375 5126,330 1005,375 5126,330 0,000 0,000 
47 1005,384 5126,340 1005,384 5126,340 0,000 0,000 
48 1005,356 5134,347 1005,356 5134,347 0,000 0,000 
49 1005,330 5134,340 1005,329 5134,340 - 0,001 0,000 
50 1005,343 5134,340 1005,343 5134,341 0,000 0,001 
51 1005,344 5142,361 1005,344 5142,360 0,000 - 0,001 
52 1005,324 5142,336 1005,324 5142,336 0,000 0,000 
53 1005,357 5142,369 1005,358 5142,369 0,001 0,000 
54 1005,343 5150,311 1005,343 5150,310 0,000 - 0,001 
55 1005,355 5150,305 1005,354 5150,304 - 0,001 - 0,001 
56 1005,406 5150,310 1005,404 5150,309 - 0,002 - 0,001 
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7 Prostorová polární metoda 
 Výběr prostorové polární metody pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 
vycházel z předpokladu, že pokud dojde k poklesu pozorovaných bodů G1 – G11 
umístěných v patě zdi a určených geometrickou nivelací, měl by stejný pokles 
nastat i ve vyšších řadách pozorovaných bodů. 

 Tento předpoklad vycházel z toho, že odrazné štítky, charakterizující 
pozorované body pro sledování vodorovných posunů, jsou umístěny zhruba 
uprostřed velkoplošných dělených panelů. Jednotlivé panely jsou vzájemně 
spojeny plastovými vodícími trny. Výsledná opěrná zeď tak tvoří ucelenou stavbu, 
která by měla vykazovat podobné svislé posuny v celé své výši. 

7.1 Použité přístroje a pomůcky 

 Pro sledování posunů prostorovou polární metodou byla použita 
motorizovaná univerzální měřicí stanice Leica TS30. Tato stanice se řadí mezi 
nejpřesnější přístroje firmy Leica. Kombinuje v sobě velmi přesné úhlové i délkové 
měření, automatické cílení a motorizaci.  

 Základní technické údaje [8] univerzální měřicí stanice LEICA TS30 jsou 
uvedeny v tabulce 22. 

Tabulka 22 Základní technické údaje univerzální měřicí stanice LEICA TS30 

LEICA TS30 

Úhlová přesnost 0,15 mgon 

Přesnost měření délek 
(hranol) 0,6 mm + 1 ppm 

Přesnost měření délek 
(odrazný štítek) 1 mm + 1 ppm 

 Dále byly použity dřevěné stativy a sada odrazných hranolů Leica 
obsahující také trny a třínožky. 

7.2 Metodika měření a zpracování 

 Při měření prostorovou polární metodou se postupovalo obdobně jako u 
polární metody, avšak měření probíhalo pouze z bodů 8008 a 9402, tedy bodů 
s těžkou stabilizací a nucenou centrací. Byly vynechány body 8002, 8003 a 8004 
stabilizované železnými roksory. Tento postup byl zvolen především proto, že 
takto stabilizované body mohly vykazovat menší stabilitu. Navíc je přesnost 
optické centrace menší než na bodech s nucenou centrací. 

 Prvním stanoviskem byl vztažný bod č. 8008 a orientace osnovy směrů byla 
provedena pouze na bod 9402. Jde sice o nestandardní způsob, avšak 
v předložené disertační práci se nejedná primárně o určování posunů, ale o 
porovnání několika navrhovaných metod. Byla proto vyzkoušena i tato možnost. 
Protože se jednalo o sledování posunů prostorovou polární metodou, byla na 
stanovisku změřena i výška klopné osy nad stabilizační značkou. Poté byla 
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zaměřena první polovina pozorovaných bodů s čísly 1 až 26. Při měření na 
odrazné štítky byla využita možnost automatického cílení, tzv. ATR. 

 Systém ATR umožňuje dle [9] automatizované cílení na střed odrazného 
hranolu bez manuálního cílení měřičem. Systém se skládá z ATR vysílače a ATR 
přijímače. ATR vysílač je umístěn ve spodní části optického systému dalekohledu. 
Vysílač vyšle infračervený laserový paprsek, který dopadne na hranol, umístěný v 
zorném poli dalekohledu. Odražený paprsek se vrátí zpět do optického systému. 
Obraz hranolu dopadne na dvojrozměrný CMOS senzor, který je umístěný v horní 
části dalekohledu.  

 CMOS senzor obsahuje horizontálně a vertikálně uložené pixely, které mají 
definovány jednoznačnou polohu (x, y) v místním souřadnicovém systému. 
Počátkem tohoto souřadnicového systému prochází záměrná přímka. Poloha 
obrazu na senzoru je vyhodnocena na základě známé ohniskové vzdálenosti 
objektivu a velikosti pixelu. Na základě vyhodnocené polohy středu odrazného 
hranolu a počátku souřadnicového systému CMOS senzoru se vypočítají úhlové 
odchylky v horizontálním (Hz) a vertikálním (V) směru. Integrované servo motory 
následně zajistí natočení záměrné přímky o úhlové odchylky Hz a V do středu 
odrazného hranolu.    

 Druhým stanoviskem byl vztažný bod č. 9402, na kterém byla opět změřena 
výška klopné osy, a orientace byla provedena zpět na vztažný bod 8008. Z tohoto 
stanoviska byla zaměřena druhá polovina pozorovaných bodů s čísly 24 až 56. Při 
měření prostorou polární metodou byl opět zvolen překryvový profil. Pozorované 
body 24, 25 a 26 byly zaměřeny s obou stanovisek. 

 Orientace i pozorované body byly zaměřeny v jedné skupině, tedy ve dvou 
polohách dalekohledu. Zápisníky z obou etap měření jsou v přílohách M a N na 
přiloženém CD. 

 Zpracování měření probíhalo opět v softwaru Groma v. 9. Postup byl 
obdobný jako u polární metody, popsaný v kapitole 5.2.2. Protokoly o zpracování 
zápisníků z obou etap měření jsou uvedeny v přílohách O a P na přiloženém CD. 
Výpočet prostorových souřadnic pozorovaných bodů proběhl pomocí funkce 
polární metoda dávkou. Souřadnice pozorovaných bodů 24, 25 a 26 
v překryvovém profilu byly opět průměrovány. V přílohách Q a R jsou uvedeny 
protokoly o výpočtu polární metody dávkou. Z těchto protokolů je zřejmé, že 
odchylky dvakrát vypočtených souřadnic pozorovaných bodů v překryvovém 
profilu jsou podstatně větší, než při měření ze všech vztažných bodů. Odchylky se 
pohybují v rozmezí 0,001 – 0,011 m. Takto velké odchylky jsou způsobeny 
především velmi malým úhlem protnutí, který má vliv i na přesnost měření délek. 

7.3 Obecný rozbor přesnosti prostorové polární metody 

 Obecný rozbor přesnosti při použití prostorové polární metody je pro 
vodorovné posuny stejný jako u polární metody. Rozdíl je pouze v doplnění 
vodorovných posunů o jejich výškovou složku, která je určována trigonometricky. 

 Pro vodorovné posuny platí všechny vzorce uvedené v kapitole 6.2.3. 
Výškový posun a jeho rozbor přesnosti je však nutno stanovit. 
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 Svislý posun v ose z se vypočte jako rozdíl souřadnic nové etapy a etapy 
základní. 

0zzp iz −= , (34) 

kde: zp   je svislý posun, 

 iz  …  souřadnice z (relativní výška) pozorovaného bodu v i-té etapě, 

 0z  …  souřadnice z (relativní výška) pozorovaného bodu v základní etapě. 

 Výraz (34) je nutné vyjádřit pomocí měřených veličin. 

00 coscos
0

zdZzdZp SiiSz i
⋅+−⋅+= , (35) 

kde: 
iSH   je relativní výška stanoviska v i-té etapě, 

 
0SH …  relativní výška stanoviska v základní etapě, 

 id …  šikmá vzdálenost mezi stanoviskem a poz. bodem v i-té etapě, 

 0d …  šikmá vzdálenost mezi stanoviskem a poz. bodem v základní etapě, 

 iz …  zenitový úhel v i-té etapě, 

 0z …  zenitový úhel v základní etapě. 

 Pomocí derivací vztahu (35) podle jednotlivých proměnných přejdeme na 
skutečnou chybu svislého posunu. 

000 000 sincossincos zdHziidiHp zdzzdz
SiiSiz

εεεεεεε ⋅⋅+⋅−−⋅⋅−⋅+= , (36) 

kde: 
zpε   je skutečná chyba posunu pozorovaného bodu v ose z (výšce) 

 
iSHε …  skutečná chyba výšky stanoviska v i-té etapě 

 
0SHε … skutečná chyba výšky stanoviska v základní etapě 

 
idε …  skutečná chyba šikmé vzdálenosti v i-té etapě 

 
0dε …  skutečná chyba šikmé vzdálenosti v základní etapě 

 
izε …  skutečná chyba zenitového úhlu v i-té etapě 

 
0zε …  skutečná chyba zenitového úhlu v základní etapě 

 

 Přechodem na směrodatnou odchylku a při použití stejného zjednodušení 
jako v kapitole 6.2.2 dostáváme výraz: 

zdp zdz
z

σσσ ⋅⋅⋅+⋅⋅= sin2cos2 , (37) 

kde: 
zpσ   je směrodatná odchylka posunu pozorovaného bodu v ose z (výšce) 

 dσ …  směrodatná odchylka šikmé vzdálenosti 

 zσ …  směrodatná odchylka zenitového úhlu 

 

 Ze vztahu (37) si při zvolené zásadě stejného vlivu vyjádříme směrodatnou 
odchylku měřené délky: 
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z

zp

d
cos2 ⋅

=
σ

σ , (38) 

 a směrodatnou odchylku měřeného zenitového úhlu: 

zd

zp

z
sin2 ⋅⋅

⋅=
σ

ρσ . (39) 

 Směrodatnou odchylku svislého posunu 
zpσ vypočteme stejným způsobem 

jako ve výrazu (24). 

7.4 Rozbor přesnosti pro opěrnou zeď č. 8246 při použití 
prostorové polární metody 

 Směrodatnou odchylku měřeného vodorovného úhlu si vypočteme ze 
vztahu (21). Očekávaný příčný posun je dle [10] opět 5 mm. Pro výpočet 
použijeme měřených hodnot ze vztažného bodu 9402 na pozorovaný bod 26 z 0. 
etapy měření prostorovou polární metodou. Měřená šikmá vzdálenost byla 93,812 
m a zenitový úhel 97,2053g. 

 mgon
zd

gpy

2,00002,0
sin2

==
⋅⋅

⋅=
σ

ρσ ω  (40) 

 Pro výpočet směrodatné odchylky měřené šikmé délky a zenitového úhlu 
použijeme stejných vstupních hodnot jako v rovnici (40). Směrodatnou odchylku 
měřené šikmé délky vypočteme z výrazu (22). Očekávaný podélný posun je stejný 
jako v kapitole 6.2.3, tedy 3 mm. 

m
z

xp

d

3101,0
sin2

−⋅=
⋅

=
σ

σ  (41) 

 Směrodatnou odchylku měřeného zenitového úhlu vypočteme na základě 
vzorce (23). 

mgon
zd

gp

z

x 2,20022,0
cos2

==
⋅⋅

⋅=
σ

σσ  (42) 

 Směrodatná odchylka měřené šikmé délky pro určení svislého posunu se 
vypočte ze vztahu (38). Očekávaný svislý posun byl stanoven na hodnotu 2 mm. 
Směrodatná odchylka svislého posunu 

zpσ byla vypočtena ze vzorce (28) 

m
z

zp

d

3101,2
cos2

−⋅=
⋅

=
σ

σ , (43) 

 a směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu se určí z výrazu (39). 

mgon
zd

gp

z

z 1,00001,0
sin2

==
⋅⋅

⋅=
σ

σσ  (44) 

 Výsledné hodnoty rozborů přesnosti pro prostorovou polární metodu jsou 
obdobné jako u polární metody. Úhlová přesnost by při použití univerzální měřicí 
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stanice Leica TS30 byla dodržena, ale délková nikoliv. Při trigonometrickém 
určování výšek lze jak délkové, tak úhlové přesnosti dosáhnout za předpokladu 
měření v jedné skupině. 

7.5 Výsledné prostorové posuny 

 Prostorové souřadnice všech 56 pozorovaných bodů uvedené v místním 
souřadnicovém systému byly sestaveny do tabulky 23 na str. 45. Zároveň byly 
vypočteny prostorové posuny jednotlivých pozorovaných bodů. Výpočet posunů a 
určení jejich směrů je totožné s postupem uvedeným v kapitole 6.2.4. 

 U výsledných posunů určených prostorovou polární metodou opět 
převládají posuny příčné nad podélnými. Stejně jako u polární metody nastaly 
největší příčné posuny na souboru pozorovaných bodů č. 24 až 41. Posuny bodů 
č. 24, 25 a 26 umístěných v překryvovém profilu sice svými hodnotami vybočují, 
ale to je způsobeno především průměrováním výsledných souřadnic určených ze 
dvou stanovisek. U svislých posunů jde zejména o pokles. Poklesy nastaly na 
bodech, které se nacházejí nad pozorovanými body stabilizovanými čepovými 
značkami určenými geometrickou nivelací, které také vykazovaly pokles. Nejedná 
se o totožné hodnoty, ale lze potvrdit hypotézu uvedenou v úvodu této kapitoly: 
Opěrná zeď č. 8246 se opravdu pohybuje jako celek. Nastane-li tak svislý posun 
pozorovaných bodů G1 – G11 umístěných v patě zdi, dojde k podobnému posunu 
i ve vyšších částech zdi stejným směrem. 

7.6 Zhodnocení metody 

 Prostorová polární metoda je jednou z nejpoužívanějších metod pro 
určování prostorových souřadnic podrobných bodů. Výběr této metody pro 
sledování posunů opěrné zdi č. 8246 měl několik opodstatnění. Především se 
jednalo o doplnění vodorovných posunů všech pozorovaných bodů o výškovou 
složku, která doposud byla určována metodou geometrické nivelace, a to pouze 
pro 11 bodů umístěných v patě zdi. Dalším důvodem bylo potvrzení nebo 
vyvrácení předpokladu o posunech zdi jako celku. Hypotéza, že se zeď především 
ve svislém směru chová jako celek, byla potvrzena.  

 Měření pouze ze vztažných bodů s těžkou stabilizací a nucenou centrací 
má své výhody. Takto stabilizované vztažné body jsou z dlouhodobého hlediska 
mnohem stabilnější a přesnost centrace stroje nad bodem je přesnější než u 
vztažných bodů stabilizovanými železnými roksory. U tak rozsáhlého objektu, 
jakým je opěrná zeď č. 8246, se však s rostoucí vzdáleností pozorovaných bodů 
od stanoviska snižuje přesnost úhlového i délkového měření. Použití přístroje 
s funkcí automatického cílení ATR byla sice výhodou, ale na vzdálenějších bodech 
tato funkce již nevyhovovala. Problém s použitím funkce ATR nastával především 
na vzdálenějších pozorovaných bodech, které byly měřeny pod velmi ostrým 
úhlem dopadu. 

 Závěrem lze říci, že prostorová polární metoda je pro dlouhodobé sledování 
posunů opěrné zdi č. 8246 pouze ze vztažných bodů s těžkou stabilizací 
nevhodná. Jak vyplývá z rozborů přesností, stejně jako u polární metody by 
nemohla být dodržena především přesnost měření délek. 
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Tabulka 23 Výsledné prostorové posuny pozorovaných bodů 

č. b. 
0. etapa 1. etapa Posun 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(m) 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(m) 

Příčný 
(mm) 

Podélný 
(mm) 

Svislý 
(mm) 

1 1009,471 5012,437 99,957 1009,471 5012,437 99,956 0,000 0,000 - 0,001 
2 1009,477 5012,414 102,928 1009,477 5012,413 102,927 0,000 - 0,001 - 0,001 
3 1009,066 5018,369 99,915 1009,066 5018,369 99,914 0,000 0,000 - 0,001 
4 1009,053 5018,334 102,906 1009,053 5018,334 102,905 0,000 0,000 - 0,001 
5 1009,063 5018,379 106,133 1009,062 5018,380 106,132 - 0,001 0,001 - 0,001 
6 1008,808 5022,373 99,922 1008,808 5022,373 99,921 0,000 0,000 - 0,001 
7 1008,795 5022,394 102,888 1008,796 5022,394 102,888 0,001 0,000 0,000 
8 1008,786 5022,368 106,126 1008,785 5022,369 106,125 - 0,001 0,001 - 0,001 
9 1008,320 5030,368 99,925 1008,320 5030,366 99,924 0,000 - 0,002 - 0,001 
10 1008,287 5030,368 102,906 1008,288 5030,367 102,905 0,001 - 0,001 - 0,001 
11 1008,270 5030,351 106,124 1008,271 5030,351 106,123 0,001 0,000 - 0,001 
12 1007,870 5038,366 99,924 1007,871 5038,366 99,922 0,001 0,000 - 0,002 
13 1007,858 5038,348 102,904 1007,858 5038,349 102,901 0,000 0,001 - 0,003 
14 1007,825 5038,343 106,128 1007,823 5038,342 106,126 - 0,002 - 0,001 - 0,002 
15 1007,474 5046,366 100,361 1007,475 5046,366 100,360 0,001 0,000 - 0,001 
16 1007,458 5046,370 102,929 1007,457 5046,370 102,929 - 0,001 0,000 0,000 
17 1007,436 5046,340 106,131 1007,434 5046,341 106,131 - 0,002 0,001 0,000 
18 1007,115 5054,344 100,361 1007,115 5054,345 100,360 0,000 0,001 - 0,001 
19 1007,092 5054,370 102,909 1007,090 5054,372 102,909 - 0,002 0,002 0,000 
20 1007,070 5054,339 106,134 1007,068 5054,338 106,134 - 0,002 - 0,001 0,000 
21 1006,788 5062,359 100,364 1006,788 5062,358 100,364 0,000 - 0,001 0,000 
22 1006,774 5062,337 102,913 1006,775 5062,337 102,912 0,001 0,000 - 0,001 
23 1006,775 5062,318 106,149 1006,776 5062,317 106,148 0,001 - 0,001 - 0,001 
24 1006,500 5070,324 100,391 1006,498 5070,325 100,391 - 0,002 0,001 0,000 
25 1006,497 5070,326 102,980 1006,492 5070,326 102,981 - 0,005 0,000 0,001 
26 1006,511 5070,324 106,185 1006,503 5070,324 106,186 - 0,008 0,000 0,001 
27 1006,248 5078,327 100,389 1006,247 5078,326 100,386 - 0,001 - 0,001 - 0,003 
28 1006,222 5078,320 103,002 1006,220 5078,321 102,998 - 0,002 0,001 - 0,004 
29 1006,207 5078,336 106,188 1006,204 5078,336 106,184 - 0,003 0,000 - 0,004 
30 1006,032 5086,319 100,358 1006,032 5086,320 100,354 0,000 0,001 - 0,004 
31 1006,015 5086,316 103,000 1006,014 5086,317 102,997 - 0,001 0,001 - 0,003 
32 1005,999 5086,326 106,183 1005,996 5086,326 106,178 - 0,003 0,000 - 0,005 
33 1005,864 5094,321 100,380 1005,863 5094,320 100,378 - 0,001 - 0,001 - 0,002 
34 1005,847 5094,315 102,990 1005,845 5094,315 102,987 - 0,002 0,000 - 0,003 
35 1005,848 5094,303 106,175 1005,845 5094,304 106,170 - 0,003 0,001 - 0,005 
36 1005,701 5102,321 100,396 1005,700 5102,320 100,393 - 0,001 - 0,001 - 0,003 
37 1005,682 5102,299 103,012 1005,681 5102,300 103,009 - 0,001 0,001 - 0,003 
38 1005,677 5102,310 106,173 1005,674 5102,310 106,169 - 0,003 0,000 - 0,004 
39 1005,573 5110,334 100,401 1005,574 5110,333 100,400 0,001 - 0,001 - 0,001 
40 1005,565 5110,309 103,030 1005,563 5110,308 103,029 - 0,002 - 0,001 - 0,001 
41 1005,556 5110,316 106,212 1005,553 5110,317 106,208 - 0,003 0,001 - 0,004 
42 1005,467 5118,339 100,397 1005,466 5118,338 100,396 - 0,001 - 0,001 - 0,001 
43 1005,450 5118,315 103,024 1005,451 5118,315 103,021 0,001 0,000 - 0,003 
44 1005,456 5118,336 106,198 1005,456 5118,336 106,195 0,000 0,000 - 0,003 
45 1005,401 5126,340 100,407 1005,401 5126,340 100,406 0,000 0,000 - 0,001 
46 1005,375 5126,330 103,020 1005,375 5126,330 103,019 0,000 0,000 - 0,001 
47 1005,384 5126,340 106,196 1005,383 5126,340 106,193 - 0,001 0,000 - 0,003 
48 1005,356 5134,347 100,427 1005,355 5134,347 100,426 - 0,001 0,000 - 0,001 
49 1005,330 5134,340 103,032 1005,329 5134,340 103,029 - 0,001 0,000 - 0,003 
50 1005,343 5134,340 106,220 1005,343 5134,341 106,217 0,000 0,001 - 0,003 
51 1005,344 5142,361 100,431 1005,344 5142,360 100,432 0,000 - 0,001 0,001 
52 1005,324 5142,336 103,041 1005,325 5142,336 103,040 0,001 0,000 - 0,001 
53 1005,353 5142,369 106,228 1005,351 5142,369 106,227 - 0,002 0,000 - 0,001 
54 1005,342 5150,311 100,456 1005,342 5150,312 100,457 0,000 0,001 0,001 
55 1005,355 5150,305 103,079 1005,354 5150,305 103,080 - 0,001 0,000 0,001 
56 1005,405 5150,310 106,257 1005,404 5150,310 106,257 - 0,001 0,000 0,000 
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8  Protínání vpřed 
 V geodetické praxi vždy převládala přesnost úhlového měření nad přesností 
měření délek. Při řešení úloh, u kterých je vyžadována vysoká přesnost 
výsledných hodnot, může nepřesné měření délek znehodnotit celé měření. Dnešní 
univerzální měřicí stanice sice nabízejí velmi výkonné a přesné dálkoměry, ale 
přesnost měření úhlových hodnot je podstatně vyšší. 

 Pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 byla proto také vybrána metoda 
protínání vpřed. Vodorovné souřadnice pozorovaných bodů byly určovány 
protínáním vpřed z orientovaných směrů, výška byla vypočtena trigonometricky. 
Měření probíhalo pomocí univerzální měřicí stanice LEICA TS30. 

8.1 Metodika měření a zpracování 

 Protínáním vpřed byly pozorované body zaměřeny ze všech stanoviskových 
vztažných bodů. Prvním stanoviskem byl bod 8008, na němž byla změřena výška 
klopné osy nad stabilizační značkou. Jako orientace posloužily body 8001, 8250 a 
9402, na kterých byly umístěny odrazné hranoly a změřena jejich výška nad 
bodem. Z prvního stanoviska byly změřeny vodorovné směry a zenitové úhly na 
pozorované body č. 1 až 11.  

 Druhým stanoviskem byl vztažný bod 8002, stabilizovaný železným 
roksorem. Na takto stabilizovaných vztažných bodech byl problém v přesném 
určení výšky klopné osy dalekohledu nad roksorem. Výška tak byla určována 
trigonometricky z orientačních bodů stabilizovaných nucenou centrací, na kterých 
byla výška odrazných hranolů určena pomocí milimetrového měřítka. 

 Z druhého stanoviska bylo provedeno úhlové měření na pozorované body 
č. 1 až 26. Úhlová a délková orientace byla provedena na vztažné body 8008 a 
9402. Třetím stanoviskem byl vztažný bod 8003, ze kterého byla zaměřena sada 
pozorovaných bodů č. 9 až 41. Posledním stanoviskem stabilizovaným roksorem 
byl vztažný bod 8004. Z tohoto bodu bylo měřeno na pozorované body č. 24 až 
56. Vztažný bod 9402 sloužil jako stanovisko pro odměření poslední sady 
pozorovaných bodů č. 39 až 56. 

 Při měření jak na orientační, tak pozorované body byla opět využita funkce 
automatického cílení ATR. Orientace i pozorované body byly zaměřeny ve dvou 
polohách dalekohledu. Zápisníky měření z obou etap jsou uvedeny v přílohách S a 
T na přiloženém CD. 

 Zpracování měření bylo provedeno v softwaru Groma. Protokoly ze 
zpracování zápisníků z obou etap měření se nacházejí v přílohách U a V na 
přiloženém CD. Vodorovné souřadnice pozorovaných bodů byly vypočteny pomocí 
funkce hromadné protínání ze směrů. Nejprve byly (ze zpracovaného zápisníku) 
do stanoviska A načteny úhlové hodnoty měřené ze vztažného bodu č. 8008. Jako 
stanovisko B byl programu určen vztažný bod č. 8002. Funkce hromadné protínání 
ze směrů automaticky rozpozná orientace od pozorovaných bodů a vypočte jejich 
souřadnice. Takto byly postupně načteny úhlové hodnoty ze všech vztažných 
bodů. Postup výpočtu souřadnic pozorovaných bodů byl stejný pro obě etapy 
měření. Protokoly o výpočtu souřadnic metodou hromadného protínání ze směrů 
jsou v přílohách č. W a X na přiloženém CD. 
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 Při měření metodou protínání vpřed nebyly na pozorované body měřeny 
délky. Software Groma určuje výšky bodů pomocí trigonometrické metody, ale 
pouze na základě přímo měřené délky na určovaný bod. Výšky pozorovaných 
bodů tak musely být dopočítány v programu Excel. Do tohoto programu byly 
importovány postupně zápisníky z obou etap měření, výšky pozorovaných bodů 
byly vypočteny na základě známých vzorců pro trigonometrické určování výšek. 

8.2 Rozbor přesnosti pro protínání vpřed 

 Při protínání vpřed jsou na pozorované body měřeny pouze úhlové hodnoty. 
Vodorovná vzdálenost, která vstupuje do výpočtu souřadnic pozorovaného bodu, 
je vypočtena na základě sinové věty ze známé délky základny a příslušných 
vrcholových úhlů. Princip výpočtu souřadnic je dále stejný jako u polární metody. 
Lze tedy rozbory přesnosti polární metody aplikovat na protínání vpřed. 

 Měření protínáním vpřed na opěrné zdi č. 8246 bylo prováděno stejně jako 
u polární metody ze všech vztažných bodů. Výsledky z rozborů přesnosti pro 
vodorovné posuny byly převzaty z kapitoly 6.2.3. 

 Směrodatná odchylka měřeného vodorovného úhlu byla stanovena na 0,5 
mgon a směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu 1,5 mgon pro vodorovné 
posuny. Aplikujeme-li vzorec (39) pro výpočet směrodatné odchylky zenitového 
úhlu pro svislé posuny na měřené hodnoty uvedené v kapitole 7.4, dostáváme 
hodnotu 0,2 mgon. 

 Z výsledných hodnot rozboru přesností vyplývá, že přesnost použité 
univerzální měřící stanice Leica TS30 je při použití metody protínání vpřed 
dostačující.  

8.3 Výsledné prostorové posuny 

 Vodorovné souřadnice všech pozorovaných bodů vypočtené v softwaru 
Groma, doplněné o výšky dopočítané v programu Excel, byly sestaveny do tabulky 
24 na str. 49. Stejným způsobem, jako bylo popsáno v kapitole 6.2.4, byly 
vypočteny prostorové posuny jednotlivých pozorovaných bodů. 

 Výsledné vodorovné posuny, určené pomocí protínání vpřed opět vykazují 
vyšší hodnoty v příčném směru než v podélném. Hodnoty posunů se nepatrně liší 
od hodnot určených předchozími metodami. Směr posunů však zůstává na většině 
pozorovaných bodů stejný. Nejvyšších hodnot pak nabývají vodorovné posuny na 
bodech č. 24 – 41. U stejné množiny bodů byly podobné posuny zjištěny i 
předchozími metodami. 

 Ve svislém směru posunů převládají poklesy. Hodnoty poklesů jsou téměř 
totožné s hodnotami určenými prostorovou polární metodou. Poklesy nastaly na 
pozorovaných bodech umístěných nad čepovými značkami, které také vykazovaly 
pokles. Lze tedy znovu potvrdit hypotézu, že dojde-li k svislému posunu 
pozorovaných bodů umístěných v patě zdi, dojde k svislému posunu ve stejném 
směru i na pozorovaných bodech stabilizovaných ve vyšších částech zdi. 
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8.4 Zhodnocení metody 

 Metoda protínání vpřed pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 byla 
vybrána především pro svou vysokou přesnost. Při použití této metody byly na 
pozorované body měřeny pouze úhlové hodnoty. Nedocházelo proto 
k nesprávnému odrazu signálu pro měření délek od odrazných štítků a zároveň 
tak byla vyloučena chyba z měření délek. 

 Velikost opěrné zdi č. 8246 neumožňovala provádět měření protínáním 
vpřed pouze ze vztažných bodů s nucenou centrací. Měření muselo být provedeno 
i ze vztažných  bodů stabilizovaných železnými roksory. Při cílení na pozorované 
body byla opět využita funkce automatického cílení ATR.  

 Rozbory přesnosti dokazují, že protínání vpřed je pro sledování 
vodorovných posunů velmi vhodné. Úhlová přesnost použitého přístroje musí být 
lepší než 0,5 mgon a měření musí být prováděno v jedné skupině. Pro určování 
svislých posunů touto metodou je však nutno zvolit přístroj s úhlovou přesností 
min. 0,2 mgon.  
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Tabulka 24 Výsledné prostorové posuny pozorovaných bodů 

č. b. 
0. etapa 1. etapa Posun 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(m) 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(m) 

Příčný 
(mm) 

Podélný 
(mm) 

Svislý 
(mm) 

1 1009,471 5012,437 99,957 1009,471 5012,437 99,956 0,000 0,000 - 0,001 
2 1009,477 5012,414 102,928 1009,476 5012,414 102,928 - 0,001 0,000 0,000 
3 1009,066 5018,369 99,915 1009,066 5018,369 99,914 0,000 0,000 - 0,001 
4 1009,053 5018,334 102,906 1009,052 5018,335 102,905 - 0,001  0,001 - 0,001 
5 1009,063 5018,379 106,133 1009,061 5018,378 106,133 - 0,002 - 0,001 0,000 
6 1008,808 5022,373 99,922 1008,808 5022,373 99,921 0,000 0,000 - 0,001 
7 1008,795 5022,394 102,888 1008,795 5022,394 102,888 0,000 0,000 0,000 
8 1008,786 5022,368 106,126 1008,785 5022,369 106,125 - 0,001  0,001 - 0,001 
9 1008,320 5030,368 99,925 1008,320 5030,367 99,924 0,000 - 0,001 - 0,001 
10 1008,287 5030,368 102,906 1008,288 5030,367 102,905  0,001 - 0,001 - 0,001 
11 1008,271 5030,351 106,124 1008,270 5030,351 106,123 - 0,001 0,000 - 0,001 
12 1007,870 5038,367 99,924 1007,871 5038,367 99,922  0,001 0,000 - 0,002 
13 1007,858 5038,350 102,904 1007,857 5038,349 102,902 - 0,001 - 0,001 - 0,002 
14 1007,825 5038,344 106,128 1007,822 5038,343 106,127 - 0,003 - 0,001 - 0,001 
15 1007,474 5046,366 100,361 1007,475 5046,366 100,360  0,001 0,000 - 0,001 
16 1007,458 5046,370 102,929 1007,457 5046,370 102,929 - 0,001 0,000 0,000 
17 1007,436 5046,340 106,131 1007,434 5046,341 106,131 - 0,002  0,001 0,000 
18 1007,115 5054,344 100,361 1007,114 5054,344 100,361 - 0,001 0,000 0,000 
19 1007,092 5054,370 102,909 1007,090 5054,371 102,909 - 0,002  0,001 0,000 
20 1007,071 5054,339 106,134 1007,068 5054,339 106,133 - 0,003 0,000 - 0,001 
21 1006,788 5062,359 100,364 1006,788 5062,359 100,364 0,000 0,000 0,000 
22 1006,774 5062,337 102,913 1006,775 5062,337 102,913  0,001 0,000 0,000 
23 1006,775 5062,318 106,149 1006,774 5062,317 106,149 - 0,001 - 0,001 0,000 
24 1006,500 5070,324 100,391 1006,499 5070,324 100,391 - 0,001 0,000 0,000 
25 1006,497 5070,326 102,980 1006,495 5070,326 102,981 - 0,002 0,000  0,001 
26 1006,511 5070,324 106,185 1006,509 5070,323 106,186 - 0,002 - 0,001  0,001 
27 1006,246 5078,331 100,389 1006,246 5078,330 100,387 0,000 - 0,001 - 0,002 
28 1006,220 5078,324 103,002 1006,219 5078,324 102,999 - 0,001 0,000 - 0,003 
29 1006,205 5078,340 106,188 1006,203 5078,340 106,186 - 0,002 0,000 - 0,002 
30 1006,031 5086,320 100,358 1006,031 5086,321 100,355 0,000  0,001 - 0,003 
31 1006,014 5086,317 103,000 1006,013 5086,318 102,996 - 0,001  0,001 - 0,004 
32 1005,998 5086,327 106,183 1005,996 5086,326 106,180 - 0,002 - 0,001 - 0,003 
33 1005,863 5094,321 100,380 1005,862 5094,320 100,378 - 0,001 - 0,001 - 0,002 
34 1005,846 5094,315 102,990 1005,844 5094,316 102,987 - 0,002  0,001 - 0,003 
35 1005,847 5094,303 106,175 1005,845 5094,304 106,172 - 0,002  0,001 - 0,003 
36 1005,701 5102,320 100,396 1005,700 5102,319 100,394 - 0,001 - 0,001 - 0,002 
37 1005,682 5102,298 103,012 1005,681 5102,299 103,010 - 0,001  0,001 - 0,002 
38 1005,677 5102,309 106,173 1005,674 5102,309 106,170 - 0,003 0,000 - 0,003 
39 1005,573 5110,333 100,401 1005,572 5110,332 100,400 - 0,001 - 0,001 - 0,001 
40 1005,565 5110,308 103,030 1005,563 5110,308 103,028 - 0,002 0,000 - 0,002 
41 1005,556 5110,315 106,212 1005,552 5110,316 106,210 - 0,004  0,001 - 0,002 
42 1005,467 5118,339 100,397 1005,466 5118,339 100,396 - 0,001 0,000 - 0,001 
43 1005,450 5118,315 103,024 1005,450 5118,315 103,023 0,000 0,000 - 0,001 
44 1005,456 5118,336 106,198 1005,455 5118,335 106,196 - 0,001 - 0,001 - 0,002 
45 1005,401 5126,340 100,407 1005,401 5126,340 100,406 0,000 0,000 - 0,001 
46 1005,375 5126,330 103,020 1005,375 5126,330 103,019 0,000 0,000 - 0,001 
47 1005,384 5126,340 106,196 1005,384 5126,340 106,194 0,000 0,000 - 0,002 
48 1005,356 5134,347 100,427 1005,356 5134,347 100,426 0,000 0,000 - 0,001 
49 1005,330 5134,340 103,032 1005,329 5134,340 103,030 - 0,001 0,000 - 0,002 
50 1005,343 5134,340 106,220 1005,343 5134,341 106,218 0,000  0,001 - 0,002 
51 1005,344 5142,360 100,431 1005,344 5142,359 100,432 0,000 - 0,001  0,001 
52 1005,324 5142,335 103,041 1005,324 5142,335 103,041 0,000 0,000 0,000 
53 1005,353 5142,368 106,228 1005,352 5142,368 106,228 - 0,001 0,000 0,000 
54 1005,342 5150,310 100,456 1005,342 5150,311 100,456 0,000  0,001 0,000 
55 1005,355 5150,304 103,079 1005,354 5150,304 103,080 - 0,001 0,000  0,001 
56 1005,405 5150,309 106,257 1005,403 5150,308 106,257 - 0,002 - 0,001 0,000 
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9 Pozemní průseková fotogrammetrie 
 Pozemní fotogrammetrie je velmi často opomíjenou metodou pro sledování 
posunů stavebních objektů. Ve větší míře je tato metoda spíše využívána pouze 
pro jejich vizualizaci a převedení do digitální podoby. Slouží tak především jako 
součást dokumentace skutečného provedení stavby či rekonstrukce daného 
objektu. 

 S vývojem techniky, především v oblasti digitálních fotokomor a speciálních 
softwarů, se však pozemní fotogrammetrie uplatní i při sledování posunů. 
Výhodou pozemní fotogrammetrie pro sledování posunů je především její časová 
nenáročnost a dostačující přesnost. 

9.1 Použité přístroje a pomůcky 

 Pro sledování posunů metodou pozemní fotogrammetrie byla použita 
digitální fotokomora Canon EOS 7D s 18MPx snímačem. Jedná se o tělo 
digitálního zrcadlového fotoaparátu firmy Canon doplněné o objektiv Canon 
ZOOM LENS EF – S 18 – 135 mm. Celá sestava je vidět na obrázku č. 9.  

 

Obrázek 9 Digitální fotokomora Canon 

 Dále byl použit nejnovější zpracovatelský software PhotoModeler v. 6 
Scanner od firmy Eos Systems Inc., který umožnil export speciálních, kódových 
terčů. Tyto terče pak sloužily jako signalizace pozorovaných bodů umístěných na 
zájmovém objektu.  
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9.2 Metodika měření  

 Před zahájením sledování posunů metodou pozemní fotogrammetrie bylo 
nejprve nutno exportovat, vytisknout a umístit na opěrnou zeď č. 8246 kódové 
terče. Tyto terče představují pozorované body pro metodu průsekové pozemní 
fotogrammetrie. 

9.2.1 Kódové terče 

 Export kódových terčů je v softwaru PhotoModeler v. 6 Scanner velmi 
jednoduchý a slouží k němu funkce Create Coded Targets umístěná v roletovém 
menu File. Každý terč má jedinečný tvar a číslo, aby mohl být při zpracování 
automaticky rozpoznán. Jejich počet se tedy odvíjí od požadovaného počtu 
pozorovaných bodů. Při exportu kódových terčů je k dispozici na výběr několik sad 
terčů. V 8-mi bitové sadě je celkový počet terčů 25, u 10-ti bitové sady je tento 
počet 45. Na opěrné zdi č. 8246 je celkem 56 pozorovaných bodů signalizovaných 
odraznými štítky, které musely být doplněny stejným počtem kódových terčů.  

 Jak je vidět na obrázku č. 10, byla tedy vybrána možnost 12-ti bitové sady, 
která umožňuje export celkem 161 kódových terčů. Bylo použito pouze prvních 56 
terčů, terče s pořadovými čísly 57 a 58 sloužily pro signalizaci vztažných bodů. 

 

Obrázek 10 Export kódových terčů 

 Dále byl v části Target Size and Appearance přes funkci Estimate načten 
kalibrační protokol fotokomory Canon EOS 7D a definována přibližná vzdálenost 
fotokomory od objektu (obr. 11), na kterém budou umístěny kódové terče. 
Vzdálenost, ze které je možno pořídit snímky opěrné zdi č. 8246, byla cca 8 m. Při 
exportu kódových terčů se doporučuje zadávat vzdálenost dvojnásobnou. V tomto 
případě tedy 16 m. Vzniknou tak terče s dvojnásobnou velikostí a zabrání se tomu, 
že při zpracování nebudou správně rozpoznány a definovány jejich středy.  



Rostislav Dandoš: Výzkum metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 

2014  52 
 

 

Obrázek 11 Definování vzdálenosti fotokomory od objektu 

 Pro tisk byl zvolen formát papíru A5, což bylo pro takto exportované terče 
dostačující. Pod jednotlivé terče bylo doplněno pořadové číslo a nápis „ZNAČKA 
PRO SLEDOVÁNÍ POSUNŮ! NENIČIT!“. Pro zajištění trvanlivosti vytištěných 
terčů, byly jednotlivé archy zataveny do průhledné matné fólie, která odolává 
povětrnostním vlivům. Výsledný terč lze vidět na obrázku 12. Takto připravené 
pozorované body byly nalepeny speciálním kontaktním lepidlem vlevo od každého 
odrazného štítku. Pro případ, že by došlo k odlepení či stržení terče, byla na zeď 
vyznačena vodorovná a svislá osa každého terče. Vyznačení os je patrné 
z obrázku č. 5 v kapitole 4.2. Tento způsob umožňuje upevnění náhradního terče 
na stejné místo. 

 

Obrázek 12 Výsledný kódový terč 
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9.2.2 Pořízení snímků 

 Při pořizování snímků objektu, na kterém jsou umístěny kódové terče, je 
nutné dodržet několik zásad. Pokud je to možné, měl by být celý objekt 
nasnímkován vcelku z několika pozic fotokomory tak, aby se jednotlivé osy záběru 
protínaly pod min. úhlem 30˚. Další velmi důležitou zásadou je, aby na každém 
snímku bylo minimálně 6 identických kódových terčů. V neposlední řadě by měly 
být všechny snímky pořízeny se stejnou ohniskovou vzdáleností. 

 Vzhledem k celkovým rozměrům opěrné zdi č. 8246 nebylo možné ji 
nasnímkovat vcelku. Kódové terče by v tomto případě musely být velkých rozměrů 
a detekce terčů umístěných na opačném konci zdi, než ze kterého začínalo 
snímkování a naopak, by nebyla možná. Navíc ve vzdálenosti cca 10 m od zdi je 
alej vzrostlých listnatých stromů, která i v podzimních měsících znemožňovala 
pořízení snímků s vhodným protnutím. 

 Z výše uvedených důvodů byla celá zeď nasnímkována po jednotlivých 
částech. Každá část obsahovala sérii 3 snímků, na kterých bylo vždy 6 identických 
kódových terčů snímkovaných i v další sérii. Celkem bylo pořízeno 17 sérií po 3 
snímcích, tedy 51 snímků. Ohnisková vzdálenost objektivu byla nastavena na 19 
mm a v průběhu celého snímkování se neměnila. Aby bylo možno vypočítat 
posuny jednotlivých pozorovaných bodů, bylo nutno polohu všech bodů vyjádřit v 
souvislosti ke vztažné soustavě. Na vztažné body č. 8008 a č. 9402 byly proto 
umístěny kódové terče s pořadovými čísly 57 a 58. Aby byla zajištěna stejná 
pozice terčů na těchto vztažných bodech v každé etapě, byly terče umístěny na 
tvrdou podložku zasunutou do držáku hranolu upnutého na trnu v třínožce. Celá 
sestava je vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13 Umístění kódového terče na vztažný bod 
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 Další série tak obsahovala snímky vztažného bodu č. 8008 a na každém 
snímku byly i body série první. Vztažný bod č. 9402 byl nasnímkován v poslední 
sérii, která zároveň zachycovala i pozorované body umístěné na konci zdi.  

9.2.3 Zpracování snímků 

 Celé zpracování fotogrammetrické metody bylo provedeno v softwaru 
PhotoModeler v. 6 Scanner. Pro každou sérii byl vytvořen nový projekt, do kterého 
byly importovány jednotlivé snímky z dané série a kalibrační protokol fotokomory 
Canon EOS 7D. 

 Před vlastním zpracováním snímků je nutné provést jejich idealizaci. 
Idealizace projektu probíhá v softwaru PhotoModeler v. 6 Scanner zcela 
automaticky. Funkce Idealize Project v podstatě potlačí vady, jako např. distorzi, 
na všech snímcích v projektu. Zároveň dojde k idealizaci kalibračních parametrů 
fotokomory. 

 Pro automatickou detekci kódových terčů a jejich vyhodnocení byla použita 
funkce Automated Coded Target Project. Touto funkcí byl vytvořen nový projekt, 
ve kterém byla nastavena jako použitá sada 12-ti bitových terčů a jednotky 
projektu na metry. Poté byly importovány již zidealizované snímky a idealizovaný 
kalibrační protokol fotokomory. Po zadání dalších nezbytných parametrů, jako je 
například automatická reference identických bodů na jednotlivých snímcích, se 
spustí detekce kódových terčů. V ojedinělých případech se stalo, že se terče 
musely detekovat ručně s použitím funkce Pick Region. Touto funkcí byla 
označena malá oblast na snímku, ve které se nacházel nedetekovaný kódový terč, 
a pomocí příkazu Mark Points byl automaticky terč vždy dodatečně detekován. 
Příkazem Processing došlo k vyhodnocení středů terčů v prostoru, jak lze vidět na 
obrázku 14. 

 

Obrázek 14 Vyhodnocení středů terčů a jejich vizualizace 

 Takto bylo postupně vyhodnoceno všech 19 sérií snímků. Žádný model 
však zatím neměl definován rozměr, měřítko, ani orientaci souřadnicových os. 
Tento krok by v tomto případě neměl opodstatnění, protože jak bylo uvedeno 
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výše, musela být opěrná zeď č. 8246 snímkována po jednotlivých částech. 
Definování měřítka a orientace muselo být provedeno až po spojení všech sérií do 
jednoho modelu, obsahujícího všech 56 pozorovaných bodů a dva body vztažné. 

 Ke sjednocení a vytvoření celkového modelu zdi byla použita funkce Open 
Merged Project, ve které bylo provedeno importování a sjednocení všech 19 
projektů do jednoho. Pro transformaci byla použita metoda, při které byly 
v jednotlivých projektech vyhledány identické terče, které sloužily k propojení 
všech modelů v jeden celek. Na obrázku 15 je vidět model celé opěrné zdi č. 8246 
a všech 56 pozorovaných bodů včetně dvou bodů vztažných. Pro větší 
přehlednost byla vypnuta čísla bodů. Na obrázku 16 je detail začátku zdi včetně 
čísel bodů. 

 

Obrázek 15 Vizualizace středů terčů všech pozorovaných bodů 

  

 

Obrázek 16 Detail vizualizace středů terčů 
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 Hotovému modelu bylo pomocí funkce 3D Scale and Rotation definováno 
měřítko, souřadnicový systém a jeho orientace. Počátek místního souřadnicového 
systému byl vložen do bodu 1057 (vztažný bod 8008) a kladná poloosa x tvořila 
spojnici s bodem 1058 (vztažný bod 9402). Kladná poloosa y byla pootočena o 90˚ 
ve směru pohybu hodinových ručiček a kladná poloosa z směřovala do zenitu. 
Měřítko bylo modelu přiřazeno pomocí vzdálenosti mezi body 1057 a 1058 určené 
z výchozích souřadnic těchto vztažných bodů. 

 Výše popsaným způsobem byly vyhodnoceny obě etapy sledování posunů 
opěrné zdi č. 8246 pomocí pozemní fotogrammetrie. 

9.3 Přesnost fotogrammetrické metody 

 Přesnost pozemní fotogrammetrie s využitím kódových terčů je závislá na 
celé řadě faktorů. Především je důležité rozlišení snímků, vzdálenost fotokomory 
od pozorovaného bodu a kvalita detekce a vyhodnocení středů terčů. Základní 
přesnost lze stanovit porovnáním několika délek určených fotogrammetricky a 
geodetickou metodou. Pro rozbor přesnosti byly prostorovou polární metodou 
zaměřeny středy kódových terčů s čísly 1 až 8. Z výsledných souřadnic byly 
vypočteny prostorové délky. Délky mezi stejnými pozorovanými body odměřeny i 
na modelu vyhotoveném z fotogrammetrického zaměření.  

 V tabulce 25 jsou uvedeny jednotlivé délky a jejich rozdíly. 

Tabulka 25 Porovnání délek z fotogrammetrického a geodetického zaměření 

n Délka 
Geodetické 

délky 
(m) 

Fotogrammetrické 
délky 
(m) 

ε 

(m) 

εε 

(m2) 

1 d1,2 2,969 2,981 0,012 0,14·10-3 

2 d2,3 6,687 6,678 0,009 0,08·10-3 
3 d3,4 2,990 2,982 0,008 0,06·10-3 
4 d4,5 3,225 3,215 0,010 0,10·10-3 
5 d5,6 7,387 7,373 0,014 0,20·10-3 
6 d6,7 2,965 2,962 0,003 0,01·10-3 
7 d7,8 3,236 3,242 0,006 0,04·10-3 
8 d1,8 11,712 11,701 0,011 0,12·10-3 
9 d1,3 5,949 5,962 0,013 0,17·10-3 
10 d3,6 4,010 3,998 0,012 0,14·10-3 
11 d6,4 5,026 5,032 0,006 0,04·10-3 
12 d3,7 5,011 5,020 0,009 0,08·10-3 

    Σεε 1,18·10-3 

 Výpočet střední chyby fotogrammetrické metody se dle [5] vypočte ze 
vztahu: 

mm
n

m
33

3

1010109,9
12

1018,1 −−
−

⋅≈⋅±=
⋅

±=
Σ

±=
εε

 (45) 

 Střední chyba fotogrammetrické metody s využitím kódových terčů je ± 
10·10-3 m. Výpočet střední chyby z délek mezi všemi kódovými terči by byl velmi 
náročný. Program PhotoModeler v. 6 Scanner vyhodnocuje všechny terče stejným 
způsobem. Střední chyba by tedy měla být pro celou opěrnou zeď č. 8246 
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zaměřenou fotogrammetricky stejná. Výsledné souřadnice a posuny jsou z důvodu 
porovnání s ostatními metodami uváděny s přesností na mm. 

9.4 Výsledné prostorové posuny 

 Souřadnice pozorovaných bodů byly v programu PhotoModeler v. 6 
Scanner zobrazeny pomocí funkce Point Table. Výsledné souřadnice z obou etap 
měření byly sestaveny do tabulky 26 na str. 58 a byly vypočteny prostorové 
posuny jednotlivých pozorovaných bodů. Způsob vyjádření posunů a jejich směr 
byl totožný jako u všech předešlých metod. 

 Prostorové posuny pozorovaných bodů, určené pozemní průsekovou 
fotogrammetrií a signalizované kódovými terči, vykazují jiné hodnoty než posuny 
získané z měření prostorovou polární metodou nebo protínáním vpřed. Jejich 
směr je ale stejný. Vyšších hodnot nabývají opět posuny příčné než podélné, 
především v části mezi pozorovanými body č. 24 až 41. Navíc příčný posun je na 
většině bodů záporný. To znamená, že směr jejich posunu je od osy komunikace, 
tedy stejný jako u předchozích metod. 

 U svislých posunů jde ve většině případů o poklesy. Některé pozorované 
body umístěné ve třetí řadě vykazují nulový svislý posun, nebo dokonce zdvih. To 
však může být způsobeno jejich velkou vzdáleností od roviny snímku. Lze proto 
opět potvrdit hypotézu, že se opěrná zeď č. 8246 ve svislém směru posunuje jako 
celek. 

9.5 Zhodnocení metody 

 Využití pozemní průsekové fotogrammetrie pro vyhodnocování posunů 
pozorovaných bodů signalizovaných pomocí kódových terčů, mělo několik výhod. 
Především byla tato metoda časově nenáročná a nevyžadovala žádné speciální 
vybavení. K pořízení snímků bylo možno použít i relativně obyčejný fotoaparát, u 
kterého však musela být provedena kalibrace. V neposlední řadě detekce 
jednotlivých kódových terčů při zpracování probíhala ve většině případů 
automaticky.  

 Velkou nevýhodou byla velikost opěrné zdi č. 8246. Z důvodu omezeného 
prostoru pro pořízení snímků musela být nasnímkována po jednotlivých částech, 
což mělo negativní vliv především na časovou náročnost při zpracování. 



Rostislav Dandoš: Výzkum metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 

2014  58 
 

Tabulka 26 Výsledné prostorové posuny pozorovaných bodů 

č. b. 
0. etapa 1. etapa Posun 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(m) 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(m) 

Příčný 
(mm) 

Podélný 
(mm) 

Svislý 
(mm) 

1 1009,469 5012,557 99,960 1009,468 5012,559 99,958 - 0,001  0,002 - 0,002 
2 1009,474 5012,535 102,929 1009,472 5012,535 102,930 - 0,002 0,000  0,001 
3 1009,062 5018,492 99,919 1009,064 5018,491 99,915  0,002 - 0,001 - 0,004 
4 1009,051 5018,456 102,909 1009,050 5018,456 102,907 - 0,001 0,000 - 0,002 
5 1009,060 5018,499 106,134 1009,057 5018,502 106,135 - 0,003  0,003  0,001 
6 1008,804 5022,494 99,926 1008,806 5022,495 99,922  0,002  0,001 - 0,004 
7 1008,793 5022,517 102,891 1008,793 5022,516 102,890 0,000 - 0,001 - 0,001 
8 1008,783 5022,490 106,127 1008,780 5022,491 106,128 - 0,003  0,001  0,001 
9 1008,316 5030,488 99,929 1008,318 5030,488 99,925  0,002 0,000 - 0,004 
10 1008,285 5030,489 102,909 1008,285 5030,489 102,907 0,000 0,000 - 0,002 
11 1008,267 5030,474 106,125 1008,266 5030,473 106,126 - 0,001 - 0,001  0,001 
12 1007,866 5038,488 99,928 1007,869 5038,488 99,923  0,003 0,000 - 0,005 
13 1007,856 5038,468 102,907 1007,855 5038,471 102,903 - 0,001  0,003 - 0,004 
14 1007,822 5038,464 106,129 1007,818 5038,464 106,129 - 0,004 0,000 0,000 
15 1007,470 5046,489 100,365 1007,473 5046,488 100,361  0,003 - 0,001 - 0,004 
16 1007,456 5046,492 102,932 1007,454 5046,492 102,931 - 0,002 0,000 - 0,001 
17 1007,433 5046,460 106,132 1007,429 5046,463 106,134 - 0,004  0,003  0,002 
18 1007,111 5054,465 100,365 1007,113 5054,467 100,361  0,002  0,002 - 0,004 
19 1007,090 5054,493 102,912 1007,087 5054,494 102,911 - 0,003  0,001 - 0,001 
20 1007,067 5054,461 106,135 1007,063 5054,460 106,137 - 0,004 - 0,001  0,002 
21 1006,784 5062,479 100,368 1006,786 5062,480 100,365  0,002  0,001 - 0,003 
22 1006,772 5062,458 102,916 1006,772 5062,459 102,914 0,000  0,001 - 0,002 
23 1006,772 5062,441 106,150 1006,771 5062,439 106,151 - 0,001 - 0,002  0,001 
24 1006,496 5070,446 100,395 1006,498 5070,447 100,392  0,002  0,001 - 0,003 
25 1006,495 5070,446 102,983 1006,493 5070,448 102,983 - 0,002  0,002 0,000 
26 1006,508 5070,445 106,186 1006,503 5070,446 106,189 - 0,005  0,001  0,003 
27 1006,244 5078,450 100,393 1006,245 5078,448 100,387  0,001 - 0,002 - 0,006 
28 1006,220 5078,442 103,005 1006,217 5078,443 103,000 - 0,003  0,001 - 0,005 
29 1006,204 5078,456 106,189 1006,199 5078,458 106,187 - 0,005  0,002 - 0,002 
30 1006,028 5086,440 100,362 1006,030 5086,442 100,355  0,002  0,002 - 0,007 
31 1006,013 5086,439 103,003 1006,011 5086,439 102,999 - 0,002 0,000 - 0,004 
32 1005,996 5086,448 106,184 1005,991 5086,448 106,181 - 0,005 0,000 - 0,003 
33 1005,860 5094,441 100,384 1005,861 5094,442 100,379  0,001  0,001 - 0,005 
34 1005,845 5094,436 102,993 1005,842 5094,437 102,989 - 0,003  0,001 - 0,004 
35 1005,845 5094,426 106,176 1005,840 5094,426 106,173 - 0,005 0,000 - 0,003 
36 1005,697 5102,443 100,400 1005,698 5102,442 100,394  0,001 - 0,001 - 0,006 
37 1005,680 5102,419 103,015 1005,678 5102,422 103,011 - 0,002  0,003 - 0,004 
38 1005,674 5102,431 106,174 1005,669 5102,432 106,172 - 0,005  0,001 - 0,002 
39 1005,569 5110,457 100,405 1005,572 5110,455 100,401  0,003 - 0,002 - 0,004 
40 1005,563 5110,431 103,033 1005,560 5110,430 103,031 - 0,003 - 0,001 - 0,002 
41 1005,553 5110,436 106,213 1005,548 5110,439 106,211 - 0,005  0,003 - 0,002 
42 1005,463 5118,460 100,401 1005,464 5118,460 100,397  0,001 0,000 - 0,004 
43 1005,448 5118,438 103,027 1005,448 5118,437 103,023 0,000 - 0,001 - 0,004 
44 1005,453 5118,458 106,199 1005,451 5118,458 106,198 - 0,002 0,000 - 0,001 
45 1005,397 5126,460 100,411 1005,399 5126,462 100,407  0,002  0,002 - 0,004 
46 1005,373 5126,451 103,023 1005,372 5126,452 103,021 - 0,001  0,001 - 0,002 
47 1005,381 5126,463 106,197 1005,378 5126,462 106,196 - 0,003 - 0,001 - 0,001 
48 1005,352 5134,469 100,431 1005,353 5134,469 100,427  0,001 0,000 - 0,004 
49 1005,328 5134,460 103,035 1005,326 5134,462 103,031 - 0,002  0,002 - 0,004 
50 1005,340 5134,461 106,221 1005,338 5134,463 106,220 - 0,002  0,002 - 0,001 
51 1005,340 5142,484 100,435 1005,342 5142,482 100,433  0,002 - 0,002 - 0,002 
52 1005,322 5142,458 103,044 1005,322 5142,458 103,042 0,000 0,000 - 0,002 
53 1005,350 5142,489 106,229 1005,346 5142,491 106,230 - 0,004  0,002  0,001 
54 1005,338 5150,432 100,460 1005,340 5150,434 100,458  0,002  0,002 - 0,002 
55 1005,353 5150,428 103,082 1005,351 5150,427 103,082 - 0,002 - 0,001 0,000 
56 1005,402 5150,432 106,258 1005,399 5150,432 106,260 - 0,003 0,000  0,002 
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10 Nová jednosnímková fotogrammetrická metoda 
 V rámci výzkumu metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 
na dálnici D47 byla navrhnuta i nová fotogrammetrická metoda. Na vývoji této 
metody se podílel Ing. Karel Mozdřeň z Katedry informatiky na Fakultě 
elektrotechniky a informatiky, VŠB – TUO. Metoda je prozatím ve fázi testování a 
ověřování její přesnosti. Umístění nově navržených terčů na opěrnou zeď č. 8246 
tak především přineslo potřebná data pro další vývoj této metody. 

10.1 Nové kódové terče 

 Princip nově navrhované jednosnímkové fotogrammetrické metody spočívá 
v detekci a určení prostorové polohy daného bodu v prostoru. Aby bylo možno 
pozorovaný bod bezpečně detekovat, musel být v prostoru vhodně signalizován. 
Pro vlastní detekci obrazu bodu na snímku je nejvhodnější pravidelný geometrický 
obrazec. Z jeho rozměrů lze na základě obecných principů platných pro 
jednosnímkovou fotogrammetrii přesně stanovit jeho polohu v prostoru. 

 Nejprve byl navrhnut pravidelný čtvercový terč, jehož tvar a rozměry v mm 
jsou zřejmé z obrázku 17.  

1 2

S

34

 

Obrázek 17 První varianta navrhovaného terče 

 Základní čtvercový tvar byl doplněn o středovou část ve tvaru písmene L. 
Tato část umožňovala rozpoznat otočení terče v ose kolmé na snímkovou rovinu. 
Detekcí byly nejdříve určeny polohy vnějších rohů (1 – 4) černého čtverce. Vlastní 
poloha středu terče S pak byla určena jako průsečík úhlopříček 1,3 a 2,4.  
Problém však nastával při detekci, kterou lze vidět na obrázku 18. Detekce 
probíhala v nově navrhovaném softwaru, jehož základní popis bude uveden 
v kapitole 10.2. 
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Obrázek 18 Nesprávná detekce terčů 

 Z obrázku 18 je patrné, že nově navržený software správně detekoval 
všechny 4 vnější vrcholy základního čtvercového obrazce, ale u druhého terče 
převrátil jejich pořadí. To bylo způsobeno tím, že středová část měla pravidelný 
tvar a software nedokázal správně určit její pozici.  

 Problém s nesprávnou detekcí byl vyřešen drobnou úpravou terče. 
Upravený terč je vidět na obrázku 19. Spodní část vnitřního čtverce byla doplněna 
čtyřmi dalšími čtverci o rozměrech 7,5 mm x 7,5 mm. Detekce takto upraveného 
terče již probíhala bez problémů. 

1 2

S

34

 

Obrázek 19 Terč po úpravě 
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 Velikost terče lze libovolně měnit podle vzdálenosti fotokomory od objektu, 
na kterém jsou terče umístěny. Stejnou velikost použitého terče je nutno zadat i do 
softwaru. 

10.2 Nový software 

 Popis nově vyvíjeného softwaru vznikl ve spolupráci s Ing. Karlem 
Mozdřeněm z Katedry informatiky VŠB – TUO.  

 Detekce nově navrhovaného terče prochází několika fázemi. Nejprve je 
snímek terče filtrován tzv. Perona-Malik filtrem, který vyhlazuje plochy a 
zachovává hrany v obraze. Následně je využíváno Canny edge detektoru pro 
detekci hran v obrazech. Tento krok vyznačí v obraze všechny velké přechody v 
obrazech. Díky filtru z prvního kroku jsou detekovány pouze zajímavé hrany. 
Hrany, které vznikly například vlivem šumu, detekovány nejsou. Dalším krokem je 
nalezení rohů v obraze. Roh se dá definovat jako oblast v obraze, kde hrany tvoří 
ostrý úhel. K nalezení rohů je využíván algoritmus Shi-Tomasi Corned Detector. 
Získáním zájmových bodů (rohů) a hran v obraze je snímek připraven detekovat 
terče. Základní vlastností nově navrhovaného terče je, že je čtvercový a má tedy 
čtyři rohy, propojené hranami. Kandidáty na terče v obrazech vybereme podle této 
vlastnosti: existuje spojitá hrana v obraze, na které leží čtyři rohy. 

 Výstupem této části detektoru je seznam kandidátů na terče. Každý 
kandidát je definován čtyřmi body v obraze. Následným krokem se vyřazují ti 
kandidáti, kteří nejsou terčem. Předpokladem je, že terč může být natočen všemi 
směry, případně i částečně odkloněn od pozorovatele. Rozpoznání takového terče 
vyžaduje geometrické transformace obrazu, před samotným rozpoznáním. K tomu 
je využíván výpočet transformační matice za pomoci homografie. Vstupem 
výpočtu jsou body kandidáta na terč, výstupem je transformační matice, která je 
využita pro transformaci potenciálního terče na obraz z přímého pohledu (přímý 
pohled kamery na kandidáta). Posledním krokem je porovnání kandidáta s 
předlohou terče. Tato metoda se nazývá Template Matching. Pokud metoda po 
srovnání vrátí malou chybu, je kandidát označen za TERČ. 

 Pokud máme k dispozici terč, tedy jeho pozici v obraze (souřadnice bodů v 
obraze) a máme k dispozici parametry fotokomory, můžeme pomocí zpětné 
projekce zjistit pozici terče v trojrozměrném prostoru a ne pouze v prostoru 
obrazu. Pro zvýšení přesnosti je vyžadována kalibrovaná fotokomora a znalost 
velikosti terče, který se snažíme rozpoznat. Parametry, které je nutné spočítat, 
jsou translace a rotace značky ve všech osách. Pro výpočet těchto parametrů 
používáme optimalizační metodu, známou jako genetický algoritmus. Tento 
algoritmus vyhledává takovou transformaci promítání, která zobrazí terč na 
stejnou pozici jako je reálně v obraze. Po dokončení algoritmu získáme parametry 
translace a rotace a můžeme tedy jednoduše spočítat trojrozměrnou pozici objektu 
v prostoru, případně i každého jeho bodu. 

10.3 Testování metody 

 Nová fotogrammetrická metoda je zatím pouze ve fázi testování. Správnost 
detekce nových značek a určení jejich prostorové polohy byla prověřena v 
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laboratorních podmínkách. Pro ověření přesnosti byly získané hodnoty porovnány 
s geodetickou metodou. 

 Testovací celek obsahoval držák značek a jednoduchou mikrosíť  pro 
geodetické zaměření. Držák značek umožňoval díky magnetům libovolný posun a 
otočení testovaných značek. Mikrosíť byla tvořena dvěma odraznými štítky 
představujícími základní orientační přímku. Schéma testovacího celku je na 
obrázku 20.  

 

Obrázek 20 Schéma testovacího celku 

 Pro snímkování byla použita fotokomora Canon EOS 7D s objektivem 
ZOOM LENS EF - S 18 - 135 mm. Snímkování značek bylo provedeno z různých 
úhlů a vzdáleností kamery.  

 Geodeticky byly středy značek zaměřeny prostorovou polární metodou 
pomocí univerzální měřící stanice Leica TS30, přičemž délky byly měřeny v 
bezhranolovém módu dálkoměru s přesností 2 mm + 2 ppm.  

 Software správně detekoval všechny čtyři vrcholy terče a tím byla ověřena 
jeho správná funkce. Software dále vypočítal translaci a rotaci značky ve všech 
osách a souřadnice středů terčů v rovině snímku. 

 Souřadnice středů značek, zaměřených geodetickou metodou, byly 
vypočteny v softwaru Groma v. 9.1. Dále byla ze souřadnic, určených v místním 
souřadnicovém systému, vypočtena prostorová vzdálenost středů obou značek. 
Vzdálenost byla porovnána s délkou vypočtenou ze souřadnic středů určených při 
detekci značek fotogrammetricky. 

 V tabulce 27 je uvedeno porovnání obou metod při prvním pokusu ze série 
4 snímků. 
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Tabulka 27 Porovnání metod při prvním pokusu 

Číslo snímku 

Prostorová vzdálenost středů značek 
(m) ε 

(m) 

εε 

(m2) Fotogrammetricky Geodeticky 

1 0,3514  0,338 - 0,0134 179,56·10-6 

2 0,3396 0,338 - 0,0016 2,56·10-6 
3 0,3386 0,338 - 0,0006 0,36·10-6 
4 0,3440 0,338 - 0,0060 36·10-6 
   Σ εε 221,48·10-6 

 

Střední chyba: 

m
n

m
3

6

104,7
4

1048,221 −
−

⋅±=
⋅

±=
Σ

±=
εε

 (46) 

 Při opakování pokusu byla poloha obou značek změněna a proběhlo jejich 
snímkování. Středy značek byly opět zaměřeny stejnou geodetickou metodou. 
Výsledné skutečné chyby jsou uvedeny v tabulce 28. 

Tabulka 28 Porovnání metod při druhém pokusu 

Číslo snímku 

Prostorová vzdálenost středů značek 
(m) ε 

(m) 

εε 

(m2) Fotogrammetricky Geodeticky 

1 0,3795 0,372 - 0,0075 56,25·10-6 
2 0,3771 0,372 - 0,0051 26,01·10-6 
3 0,3797 0,372 - 0,0077 59,29·10-6 
4 0,3779 0,372 - 0,0059 34,81·10-6 
   Σ εε 176,36·10-6 

 

Střední chyba: 

m
n

m
3

6

106,6
4

1036,176 −
−

⋅±=
⋅

±=
Σ

±=
εε

 (47) 

 Z vypočtených hodnot uvedených ve vzorcích 46 a 47 je zřejmé, že 
průměrná střední chyba nové fotogrammetrické metody je ± 0,007 m. Této střední 
chyby bylo dosaženo při snímkování z relativně krátké vzdálenosti značek od 
fotokomory, a to v laboratorních podmínkách.  

 Po ověření správné funkce softwaru bylo přistoupeno na testování v terénu. 
Na opěrnou zeď č. 8246 bylo umístěno 56 nových kódových terčů o rozměrech 
0,15 m x 0,15 m. Dále bylo provedeno jejich nasnímkování pomocí fotokomory 
Canon EOS 7D. Snímkování muselo z důvodu velikosti zdi probíhat opět po 
částech.  

 Detekce středů všech terčů, jak je patrno z obrázku 21, proběhla i na tak 
rozsáhlém objektu bez problémů a u všech byla určena jejich pozice v prostoru. 
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Střední chyba nové fotogrammetrické metody při testování na opěrné zdi č. 8246 
byla opět ± 0,007 m.  

 

Obrázek 21 Detekce terčů na opěrné zdi č. 8246  

 Problém však nastal při výpočtu posunů. Do softwaru zatím není možno 
nadefinovat vztažné body nebo souřadnicový systém. Pro výpočet posunů 
v souřadnicovém systému fotokomory by musely být terče nasnímkovány 
v jednotlivých etapách ze stejné pozice fotokomory. 

 Od prvních pokusů však byl software pro detekci značky upraven. Inovace 
by měla přinést kvalitnější a přesnější výsledky. Součástí inovace softwaru bude i 
možnost definování vztažných bodů, souřadnicového systému a měřítka. 

 V současné době je v přípravě nová testovací základna, která umožní 
snímkování značek v laboratorních podmínkách i na delší vzdálenosti. Poté bude 
metoda obdobným způsobem testována také v exteriéru a porovnávána s 
geodetickými metodami. 

10.4 Použití metody 

 Nově navrhovaná jednosnímková fotogrammetrická metoda může mít 
široké spektrum uplatnění. Základním rozdílem od pozemní průsekové 
fotogrammetrické metody (kapitola 9) je určení prostorových souřadnic středu 
terče pouze z jednoho snímku. Nově vyvíjený software navíc určuje kromě 
prostorových souřadnic také rotaci terče v prostoru. Novou metodu tak lze využít 
pro sledování posunů různých typů stavebních objektů. Na objekt by však musely 
být umístěny terče z vhodných materiálů. Ukázka umístění terče je na obrázku 22.
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Obrázek 22 Ukázka umístění terče  

 Z estetického hlediska by bylo možné terče barevně upravit tak, aby nerušili 
celkový dojem stavby. Jejich základní tvar však musí být dodržen. Velkou výhodou 
nově navrhované metody je možnost kontinuálního sledování terčů. V další fázi 
testování bude tato možnost vyzkoušena s CMOS snímačem, resp. jednoduchou 
fotokomorou. V případě kvalitních výsledků se nabízí možnost propojení 
fotokomory s GSM modulem, který by zasílal pořízené snímky na server s 
vyhodnocovacím softwarem. 
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11 Zhodnocení vybraných metod 
 V této kapitole bude popsáno závěrečné zhodnocení všech navržených 
metod, přesností a přístrojového vybavení pro sledování posunů opěrné zdi č. 
8246.  

 Geometrická nivelace byla pro sledování svislých posunů opěrné zdi č. 
8246 vybrána především z důvodu její vysoké přesnosti. Měření bylo s využitím 
DNP a kódové invarové latě časově nenáročné a především odpadla chyba ze 
čtení na lati. Při dodržení předepsaného postupu pro PN byly výsledné svislé 
posuny vypočteny s vysokou přesností. Geometrická nivelace je pro sledování 
svislých posunů opěrné zdi č. 8246 velmi vhodná. 

   Pro sledování vodorovných posunů byla nejprve vybrána polární metoda. 
Měření na pozorované body bylo postupně provedeno ze všech vztažných bodů. 
Pro měření byla použita univerzální měřicí stanice Topcon GPT – 7001. 
Z výsledků rozborů přesností vyplývá, že pro sledování vodorovných posunů 
v řádech mm je polární metoda nevhodná. Hlavním důvodem je nemožnost 
dosažení požadované přesnosti měření délek. 

 Předpoklad, že se opěrná zeď č. 8246 ve svislém směru pohybuje jako 
celek, vedl k výběru prostorové polární metody. Při použití této metody jsou 
získávány vodorovné souřadnice pozorovaných bodů doplněné o trigonometricky 
určenou výšku. Zároveň byla vyzkoušena možnost provádět měření pouze ze 
dvou vztažných bodů s nucenou centrací. Těžká stabilizace s nucenou centrací je 
mnohem stabilnější než stabilizace pomocí železných roksorů. Avšak velikost 
opěrné zdi č. 8246 tento navržený způsob měření značně komplikovala. 
Pozorované body ve střední části zdi byly měřeny pod malým vodorovným úhlem 
a docházelo k nesprávnému odrazu signálu pro měření délek. Do určité 
vzdálenosti bylo velkou výhodou použití univerzální měřicí stanice Leica TS30 
s funkcí automatického cílení ATR. Vypočtené prostorové posuny prokázaly, že 
dojde-li k svislému posunu pozorovaných bodů v patě zdi, dojde k podobnému 
posunu ve stejném směru i ve vyšších částech zdi. Na základě rozborů přesností 
pro prostorovou polární metodu lze konstatovat, že tato metoda ve zvolené 
konfiguraci je pro sledování prostorových posunů opěrné zdi č. 8246 nevhodná. 

 Poslední geodetickou metodou bylo protínání vpřed. Při použití této metody 
byly na pozorované body měřeny pouze úhlové hodnoty. Přesnost úhlového 
měření byla vždy vyšší než přesnost měření délek. Pro cílení na odrazné štítky 
byla opět využita funkce ATR a měření probíhalo ze všech vztažných bodů. 
Protínání vpřed je pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246 nejpřesnější metodou. 

 Pro sledování posunů pozemní průsekovou fotogrammetrií byly jako 
pozorované body použity speciální kódové terče. Terče byly pomocí softwaru 
PhotoModeler v. 6 Scanner automaticky detekovány a vyhodnoceny jejich středy. 
Tento způsob byl mnohem přesnější než vyhodnocování zájmových bodů na 
snímku ručně. Přesnost pozemní průsekové fotogrammetrie byla i s využitím 
kódových terčů 1 cm. Pro sledování posunů opěrné zdi č. 8246, které se pohybují 
v řádech mm, je tato metoda nepoužitelná.      
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11.1  Porovnání výsledných posunů 

 Do závěrečného zhodnocení vybraných metod pro sledování posunů 
opěrné zdi č. 8246 bylo zahrnuto i jejich vzájemné porovnání. Porovnání 
prostorových posunů určených vybranými metodami je uvedeno v tabulce 29 na 
str. 68. 

 V tabulce jsou pro vyšší přehlednost jednotlivé složky prostorových posunů 
barevně označeny. Svislé posuny čepových značek určené geometrickou nivelací 
byly podle jejich rozmístění přiřazeny k nejbližším pozorovaným bodům 
stabilizovaným odraznými štítky. Grafické znázornění bylo velice nepřehledné, 
proto zde není uvedeno. 

 Z výsledného porovnání je patrné, že hodnoty posunů se u všech 
navrhovaných metod nepatrně liší. Směr posunů je ale u většiny pozorovaných 
bodů stejný. U vodorovných posunů převládá příčný směr nad podélným. 
Nejvyšších hodnot nabývá příčný posun na pozorovaných bodech č. 24 až 41, 
především ve třetí řadě. Ve svislém směru nastal téměř u všech pozorovaných 
bodů pokles. Hodnoty poklesů bodů stabilizovaných odraznými štítky jsou vyšší 
v té části zdi, kde jsou stabilizovány čepové značky G6 – G8, které vykazovaly 
největší pokles. Lze tak potvrdit hypotézu, že se opěrná zeď č. 8246 ve svislém 
směru pohybuje jako celek. 
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Tabulka 29 Porovnání prostorových posunů určených vybranými metodami 

Bod 

Metoda 
Polární metoda a 

geometrická nivelace Prostorová polární metoda Protínání vpřed 
Pozemní průseková 

fotogrammetrie 
Posun (m) Posun (m) Posun (m) Posun (m) 

Příčný Podélný Svislý Příčný Podélný Svislý Příčný Podélný Svislý Příčný Podélný Svislý 
1 0,000 0,000 

0,000 
0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 -0,001 0,002 -0,002 

2 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,001 

3 0,000 0,000 
-0,001 

0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,002 -0,001 -0,004 

4 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,002 

5 0,000 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 -0,002 -0,001 0,000 -0,003 0,003 0,001 

6 0,000 0,000  0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,002 0,001 -0,004 

7 0,001 0,000  0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001 

8 0,000 0,001  -0,001 0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 -0,003 0,001 0,001 

9 0,000 -0,001 

-0,001 

0,000 -0,002 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 0,002 0,000 -0,004 

10 0,001 0,000 0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,002 

11 0,001 0,000 0,001 0,000 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 

12 0,001 0,000 0,001 0,000 -0,002 0,001 0,000 -0,002 0,003 0,000 -0,005 

13 0,000 -0,001 0,000 0,001 -0,003 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 0,003 -0,004 

14 -0,002 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002 -0,003 -0,001 -0,001 -0,004 0,000 0,000 

15 0,000 0,000 

-0,001 

0,001 0,000 -0,001 0,001 0,000 -0,001 0,003 -0,001 -0,004 

16 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,002 0,000 -0,001 

17 -0,001 0,000 -0,002 0,001 0,000 -0,002 0,001 0,000 -0,004 0,003 0,002 

18 0,000 0,000 0,000 0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,002 0,002 -0,004 

19 0,000 0,000 -0,002 0,002 0,000 -0,002 0,001 0,000 -0,003 0,001 -0,001 

20 -0,002 0,001 -0,002 -0,001 0,000 -0,003 0,000 -0,001 -0,004 -0,001 0,002 

21 0,000 0,000 

0,000 

0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 -0,003 

22 0,000 0,000 0,001 0,000 -0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 -0,002 

23 -0,001 0,001 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,002 0,001 

24 0,000 0,000 -0,002 0,001 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,002 0,001 -0,003 

25 -0,001 0,000 -0,005 0,000 0,001 -0,002 0,000 0,001 -0,002 0,002 0,000 

26 -0,001 -0,001 -0,008 0,000 0,001 -0,002 -0,001 0,001 -0,005 0,001 0,003 

27 0,001 0,000 

-0,002 

-0,001 -0,001 -0,003 0,000 -0,001 -0,002 0,001 -0,002 -0,006 

28 0,001 0,000 -0,002 0,001 -0,004 -0,001 0,000 -0,003 -0,003 0,001 -0,005 

29 -0,002 -0,001 -0,003 0,000 -0,004 -0,002 0,000 -0,002 -0,005 0,002 -0,002 

30 0,000 0,000 0,000 0,001 -0,004 0,000 0,001 -0,003 0,002 0,002 -0,007 

31 -0,001 0,001 -0,001 0,001 -0,003 -0,001 0,001 -0,004 -0,002 0,000 -0,004 

32 -0,003 -0,001 -0,003 0,000 -0,005 -0,002 -0,001 -0,003 -0,005 0,000 -0,003 

33 -0,001 0,001 
-0,002 

-0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,002 0,001 0,001 -0,005 

34 -0,003 0,001 -0,002 0,000 -0,003 -0,002 0,001 -0,003 -0,003 0,001 -0,004 

35 -0,002 0,000 -0,003 0,001 -0,005 -0,002 0,001 -0,003 -0,005 0,000 -0,003 

36 -0,001 -0,001 

-0,002 

-0,001 -0,001 -0,003 -0,001 -0,001 -0,002 0,001 -0,001 -0,006 

37 -0,001 0,001 -0,001 0,001 -0,003 -0,001 0,001 -0,002 -0,002 0,003 -0,004 

38 -0,002 0,001 -0,003 0,000 -0,004 -0,003 0,000 -0,003 -0,005 0,001 -0,002 

39 -0,001 0,000 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,003 -0,002 -0,004 

40 -0,002 0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,002 0,000 -0,002 -0,003 -0,001 -0,002 

41 -0,002 0,001 -0,003 0,001 -0,004 -0,004 0,001 -0,002 -0,005 0,003 -0,002 

42 -0,001 0,000 

-0,001 

-0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 0,001 0,000 -0,004 

43 0,000 0,000 0,001 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,001 -0,004 

44 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,003 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 0,000 -0,001 

45 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,002 0,002 -0,004 

46 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 -0,001 0,001 -0,002 

47 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,002 -0,003 -0,001 -0,001 

48 0,000 0,000 
-0,001 

-0,001 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,001 0,000 -0,004 

49 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,003 -0,001 0,000 -0,002 -0,002 0,002 -0,004 

50 0,000 0,001 0,000 0,001 -0,003 0,000 0,001 -0,002 -0,002 0,002 -0,001 

51 0,000 -0,001  0,000 -0,001 0,001 0,000 -0,001 0,001 0,002 -0,002 -0,002 

52 0,000 0,000  0,001 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,002 

53 0,001 0,000  -0,002 0,000 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,004 0,002 0,001 

54 0,000 -0,001 
0,000 

0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,002 0,002 -0,002 

55 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,001 -0,001 0,000 0,001 -0,002 -0,001 0,000 

56 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,002 -0,001 0,000 -0,003 0,000 0,002 
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12  Závěr 
 Měření posunů a přetvoření stavebních objektů je jednou ze základních 
úloh inženýrské geodézie. Při měření posunů musí být dodržovány předepsané 
postupy a metody. Vysoké nároky jsou kladeny především na přístrojové 
vybavení. Při nedodržení stanovené přesnosti může mít nesprávné určení posunů 
vliv na stabilitu a funkci daného objektu. V krajním případě může dojít i k jeho 
destrukci. 

 Pro sledování posunů a přetvoření stavebních objektů se používá celá řada 
metod, přístrojů a pomůcek. Použití dané metodiky měření vychází především 
z přesnosti, s jakou mají být posuny určovány. Jiných metod se používá pro 
sledování posunů drobných staveb méně důležitého charakteru a jiných například 
u mostních konstrukcí. 

 Opěrná zeď č. 8246 na dálnici D47 je součásti opěry a nájezdu na důležitou 
mostní estakádu. Posuny této zdi tedy mají vliv na celé dálniční těleso. Sledování 
posunů opěrné zdi č. 8246 bylo započato při její výstavbě a pokračuje až do 
dnešní doby. Pro sledování svislých posunů byla opěrná zeď osázena 11 
čepovými značkami umístěnými v patě zdi. Pozorované body pro sledování 
vodorovných posunů jsou stabilizovány odraznými štítky umístěnými ve třech 
výškových řadách. Celkový počet štítků je 56. 

 Pro výzkum metod sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na 
dálnici D47 bylo navrženo celkem 5 metod. Zároveň bylo navrženo vhodné 
přístrojové vybavení. Nově navrhovaná fotogrammetrická metoda nakonec 
nevstupovala do porovnání jednotlivých metod. Její výzkum a další vývoj však 
bude dále pokračovat. 

 Na základě získaných zkušeností při měření jednotlivými metodami, 
rozborů přesností a použitelnosti výsledných hodnot posunů, byla vybrána 
nejvhodnější metoda. Svislé posuny lze sledovat pouze na čepových značkách 
umístěných v patě zdi, protože byla potvrzena hypotéza, že se zeď ve svislém 
směru pohybuje jako celek. 

 Nejvhodnější a nejpřesnější metodou pro sledování svislých posunů opěrné 
zdi č. 8246 je při dodržení stanoveného postupu a měřického vybavení metoda 
geometrické nivelace. Pro sledování vodorovných posunů je nejvhodnější použít 
metodu protínání vpřed z úhlů. Použitý přístroj musí mít minimální úhlovou 
přesnost 0,5 mgon. Měření metodou protínání vpřed je nutno provádět ze všech 
vztažných bodů v jedné skupině. Neměnnost vztažných bodů stabilizovaných 
železnými roksory je důležité pravidelně ověřovat proměřením mikrosítě. 
V případě posunů vztažných bodů upravit jejich souřadnice nebo zvolit jiný vhodný 
způsob stabilizace. 

 Prostorové posuny opěrné zdi č. 8246 dosahují v posledních dvou letech 
minimálních hodnot. Opěrná zeď s použitím velkoplošných dělených panelů je 
velmi stabilní. Časový interval mezi jednotlivými etapami tak lze prodloužit až na 
jeden rok.  
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Příloha K Polární metoda - protokol o výpočtu z 0. etapy 

Příloha L Polární metoda - protokol o výpočtu z 1. etapy 

Příloha M Prostorová polární metoda - zápisník z 0. etapy 

Příloha N Prostorová polární metoda - zápisník z 1. etapy 

Příloha O Prostorová polární metoda - prot. o zpracování zápisníku z 0. etapy 

Příloha P Prostorová polární metoda - prot. o zpracování zápisníku z 1. etapy 

Příloha Q Prostorová polární metoda - protokol o výpočtu z 0. etapy 

Příloha R Prostorová polární metoda - protokol o výpočtu z 1. etapy 

Příloha S Protínání vpřed - zápisník z 0. etapy 

Příloha T Protínání vpřed - zápisník z 1. etapy 

Příloha U Protínání vpřed - prot. zpracování zápisníku z 0. etapy 

Příloha V Protínání vpřed - prot. zpracování zápisníku z 1. etapy 

Příloha W Protínání vpřed - protokol o výpočtu z 0. etapy 

Příloha X Protínání vpřed - protokol o výpočtu z 1. etapy 

Příloha Y Zápisník z měření v mikrosíti 

Příloha Z  Protokol o výpočtu mikrosítě 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha A 

Kalibrační list DNP Leica DNA03 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha AA 

Kalibrační list kódové nivelační invarové latě Leica 3 m 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B 

Kalibrační list univerzální měřicí stanice Leica TS30 










