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Anotace 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zameranie a vyhodnotenie zvislých posunov 
a naklonení mostného objektu počas výstavby. Mostný objekt sa nachádza v k.ú. Banská 
Bystrica, Slovenská republika. 

V teoretickej časti tejto práce je popísaná dôležitosť a potrebu merania posunov a 
pretvorení zvislých objektov. Sú tam spracované druhy posunov a metódy pre ich 
zameranie a ich následné vyhodnotenie. 

V praktickej časti tejto práce je spracované vlastné zameranie zvislých posunov a 
náklonov  mostného objektu a popis vzťažných a pozorovaných bodov. Meranie prebiehalo 
v systéme JTSK-  lokálny a výškovom systéme BpV. 

Výsledkom merania sú zvislé posuny bodov a náklonov pilierov pre 6. a 7. etapu 
sledovania mostnej konštrukcie, situácia rozmiestenia vzťažných a pozorovaných bodov 
a znázornenie náklonov. 

Klíčové slova 

zvislý posun, náklon, rýchlostná cesta R1, mostný objekt SO-207 

Summary 

The aim of this thesis was to evaluate the orientation and vertical displacement and 

tilting of a bridge during construction. The bridge´s building is located in the cadastral 

Banska Bystrica, Slovak Republic. 

The importance and need for measuring vertical displacements and deformations of 

objects was describet in the theoretical part of this thesis. There are kinds of shifts worked 

and methods for their focus and their subsequent evaluation. 

The practical part of this work is processed own interests vertical displacements and 

tilts of a bridge and a description of characteristic and observed points. The measurement 

was carried out in the system JTSK- local and altitudinal system BPV. 

Measurement´s  results are balanced by the amount of points of a bridge and 

leaning pillars for the 6th and 7th stage of the bridge construction monitoring the situation 

and deployment of characteristic points observed and the tilt view. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BB  Banská Bystrica  

Bpv  Výškový systém - Balt po vyrovnaní  

k.ú. katastrálne územie 

LVS lokálna vytyčovacia sieť 

PN  presná nivelácia  

R1  rýchlostná cesta č. 1  

S-JTSK  Súradnicový systém - Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SO  stavebný objekt 

STN Slovenská technická norma  

 

Cudzojazyčné skratky: 

CD Compact disk  

GNSS Global Navigation Satellite System (Globální navigační družicový systém)  

PPP Public Private Partnership (verejno-súkromné partnerstvo) 
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1 Úvod 

Posuny a pretvorenia stavieb vznikajú behom výstavby a aj počas jej prevádzky. 

Môžu vznikať rovnako na stabilnom podloží ako aj na nestabilnom. V prvom prípade sa 

jedná predovšetkým o výstavbu a prevádzku atypických a staticky náročných stavieb, ktoré 

si často vyžadujú kontrolu stability, a to ako počas výstavby, tak aj v čase používania 

stavebného objektu. Na nestabilnom podloží sa jedná o relatívne veľké pohyby povrchu, 

ktoré môžu byť zapríčinené banskou činnosťou alebo zosuvmi. 

Môžeme ich merať rozličnými fyzikálnymi metódami, medi ktoré patria aj 

geodetické metódy. Výhodou geodetických metód je to, že poskytujú informácie 

o správaní sa objektov vo všetkých smeroch v danom čase, a to v relatívnych a absolútnych 

hodnotách. 

Táto diplomová práca sa zaoberala zameraním a následným vyhodnotením zvislých 

posunov a naklonení mostného objektu SO 207 na rýchlostnej ceste R1 križovatky 

Kostiviarska v katastrálnom území Banská Bystrica. Predmetom tejto práce bolo 

zameranie etáp po zaťažovacej skúške mostu a po ukončení výstavby mostu, kedy som 

pracoval v geodetickej firme ako brigádnik. 
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2 Projekt PPP 

Mostný objekt bol súčasťou PPP projektu. PPP alebo Public Private Partnership 
(verejno-súkromné partnerstvo) projekty  je pojem pre projekty spolupráce verejného 
sektora so súkromným, ktoré sú založené s cieľom efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú 
infraštruktúru a verejné služby.  

Európska komisia definuje projekty PPP ako formu spolupráce medzi verejným 
a súkromným sektorom s cieľom financovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky 
a údržby infraštruktúry a poskytovania verejných služieb pomocou tejto infraštruktúry. [1]  
Zároveň však musia byť splnené nasledovné podmienky podľa [1], aby sa projekt mohol 
považovať za PPP : 

1) súkromný partner zabezpečuje výstavbu/rekonštrukciu a prevádzku diela a ako 
protihodnotu poskytuje služby spojené s dielom za platby buď od používateľov 
(napr. mýto, vstupenky) alebo od verejného partnera (tzv. platby za dostupnosť) 

2) verejný a súkromný partner si rozdelia riziká výstavby a prevádzky projektu 
podľa toho, ktorý z nich vie to-ktoré riziko lepšie znášať (môže ísť napr. 
o stavebné riziko) 

3) musí ísť o dlhodobé vzťahy, typicky aj 20 až 40 rokov (v SR legislatíva 
obmedzuje dĺžku na 30 rokov)  

2.1 Základné údaje o stavbe 

Názov stavby je RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 Banská Bystrica – severný obchvat. 

Táto stavba je súčasťou PPP projektu Rýchlostná cesta R1, Nitra – Tekovské Nemce a 

Banská Bystrica – severný obchvat. Nachádza sa v úseku Banská Bystrica – severný 

obchvat v katastrálnom území Banská Bystrica. Dĺžka úseku je 5,671 km. Nahrádza 

preťaženú cestu I/66 prechádzajúcu cez mesto Banská Bystrica. Vybudovaná je v plnom 

profile ako štvorpruhová smerovo rozdelená rýchlostná komunikácia. Súčasťou stavby 

bolo 24 mostov a štyri mimoúrovňové križovatky (Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a 

Cementáreň). Úsek bol uvedený do prevádzky 27. júla 2012. [2] 

Miesto stavby:   Obec: Banská Bystrica 
  Okres: Banská Bystrica 
  Kraj: Banskobystrický 
Katastrálne územie:  Banská Bystrica 
Druh stavby:  Novostavba  
    
Verejný obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

Projektant                                      

Generálny projektant:            Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
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 Bohunická 50, 619 00 Brno 

ZOP:                 Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

 Bohunická 50, 619 00 Brno 

Zodpovedný projektant: Ing. Vojtěch Zvěřina 

Koncesionár:         GRANVIA, a.s. 

Subdodávateľ prác:      GRANVIA CONSTRUCTION, spol. s r.o. 

2.2 Informácie o mostnom objekte SO 207-00 

Mostný objekt 207-00 je navrhnutý na dvojprúdovej komunikácii na vetve Kos ´D´ 

križovatky Kostiviarska. Most prevádza vetvu nad potokom Bystrica, cez cestu I/66, ktorá 

je nad mostom vedená na moste SO 203, cez cestu I/59 a cez miestnu komunikáciu 

Medený Hámor. Základné údaje o mostnom objekte sú uvedené v tabuľke Tab č.1. [2] 

Rozdelenie mostnej stavby: 

- Spodná stavba – obsahuje stavebné prvky od základovej škáry po ložiská 

(pilota, podkladový betón, základ, pilier resp. opora, záverný múrik, mostný 

záver). 

- Horná stavba – je prezentovaná predovšetkým nosnou konštrukciou 

a príslušenstvom mosta (odvodnenie, zábradlie, zvodidlá, atď.). 

Nosná konštrukcia je navrhnutá konštantnej výšky 1,40 m ako dodatočne 

predopnutá železobetonová. Je tvorená spojitým nosníkom o 9 poliach. Priečny rez je 

tvorený trámom s doskou.  V priečnom smere sa jedná o plnostennú jednotrámovú 

konštrukciu s konzolami po oboch stranách trámu. Tvar rozšírenia bočných stien trámu 

nosnej konštrukcie je pokračovaním tvaru podpier v danom mieste, pričom nábeh šírky je 

navrhnutý ako oblúkový. Šírka hornej hrany nosnej konštrukcie je konštantná 10,55m, tvar 

hornej hrany je rovnobežný s tvarom prevádzanej komunikácie. Na koncoch nosnej 

konštrukcie sú navrhnuté koncové priečniky.  

Všetky piliere mostu sú jednotného prierezu v tvare osemuholníka o rozmeroch 2,2 

x 1,5 m. Pod nosnou konštrukciou sa pilier rozširuje nábehom na šírku 3,0 m tak, aby 

krivka nábehu nadväzovala na krivku trámu. Krajné opory sú založené plošne. [2] 
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Tab. č.1 Základné údaje o mostnom objekte SO 207 [2] 

Dĺžka premostenia : 231,122 m 

Dĺžka mosta : 244,978 m 

Rozpätie : 22,321+28,192+28,190+28,196+35,241+ 

Šikmosť mosta : kolmý, α = 100,0000 g 

Šírka medzi zvodidlami : 8,5 m 

Šírka vonkajších ríms (ľavá / pravá): 0,8 m / 1,75m 

Celková šírka mostu : 11,05 m 

Výška mosta : 11,169-26,436 m 

Stavebná výška : 1,49 m 

Plocha mosta: 229,532x11,05 = 2536,3m2 

Zhotoviteľ: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. 

Geodet – zhotoviteľ: GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. 

 

 

Obrázok č.1 R1 Banská Bystrica – severný obchvat križovatka Kostiviarska 
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3 Meranie posunov a pretvorení 

Posunom (pretvorením) všeobecne rozumieme pozvoľné zmeny v priestorovej 

polohe(tvare) objektu vplyvom zaťaženia základovej škáry, dynamických prevádzkových 

účinkov a ďalších, obvykle fyzikálnych faktorov, pôsobiacich na objekt v danom prostredí 

a čase. Meraním sa overuje priebeh, charakter a veľkosť týchto zmien oproti základnej 

alebo predchádzajúcej etape merania. 

Základné pojmy: 

- Základné meranie - merajú sa veličiny určujúce základnú polohu pozorovaných bodov vo 
zvolenej alebo určenej sústave a veličiny umožňujúce zistenie zmien polohy v ďalších 
etapách. Odporúča sa meranie usporiadať tak, aby sa zmeny polohy pozorovaných bodov 
určovali z rozdielov priamo nameraných veličín. 

- Pozorovaný bod – bod osadený na sledovanom objekte. 
- Vzťažná sústava – súbor vzťažných bodov stabilizovaných mimo sledovaný objekt a zónu 

jeho pôsobenia, prostredníctvom nej sa realizuje vzťažná sústava pre vyhodnocovanie 
posunov. 

- Vzťažný bod – bod vzťažnej sústavy stabilizovaný mimo sledovaný objekt a jeho vplyv. 
- Pripojovací bod – vzťažný bod slúžiaci k polohovému alebo výškovému pripojeniu, volí sa 

pokiaľ možno čo najbližšie k meranému objektu. 
- Stanoviskový bod – vzťažný bod, ktorý je stanoviskom meračských prístrojov. 
- Overovací bod – vzťažný bod, ktorým sa overuje stálosť polohy pripojovacích alebo 

stanoviskových bodov. 
- Orientačný bod – bod slúžiaci k orientácii smerových osnov, volí sa čo najďalej od 

pozorovaného objektu. 
- Posun – zmena v polohe objektu oproti polohe v základnej alebo predchádzajúcej etape 

merania. 
- Pretvorenie (deformácia) – zmena tvaru v konštrukcii objektu oproti tvaru pri základnej 

alebo predchádzajúcej etape merania. 
- Absolútny posun – posun vyjadrený v absolútnej sústave, nezávislej od meraného objektu. 
- Relatívny posun – posun vyjadrený v relatívnej sústave vzhľadom na vzťažný bod 

nachádzajúci sa na objekte. Vyjadruje vzájomné zmeny v polohe pozorovaných bodov 
objektu. 

- Vodorovný posun – vyjadruje vodorovnú zložku posunu meraného bodu. V pravouhlej 
súradnicovej sústave sa charakterizuje zložkami x a y. 

- Zvislý posun – vyjadruje zvislú zložku posunu meraného bodu. Zvyčajne sa označuje z 
alebo h. 

- Sadanie (zdvíhanie) – zvislá zložka posunu smerom dolu (hore), obvykle vyvolaná 
stlačením základovej pôdy. 

- Naklonenie – odchýlenie zvislej osi objektu od zvislice. 
- Pootočenie – uhlová odchýlka objektu od jeho pôvodnej polohy, pričom je os otáčania vo 

všeobecnej polohe. 
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- Priehyb – pretvorenie zvyčajne nosnej konštrukcie objektu v smere kolmom na 
prevládajúci smer.  
 
Účel merania posunov a pretvorení stavebných objektov a ich častí: 

a) získavať podklady pre posúdenie, ako sa chová základová pôda účinkom 

stavby a ako pôsobí stavebný objekt na blízke objekty, 

b) porovnávať skutočné hodnoty posunov s očakávanými, vypočítanými 

v stavebnom projekte, a overovať správnosť výpočetných metód 

očakávaných posunov, 

c) sledovanie stavu, funkcie a bezpečnosti stavebných objektov, 

d) sledovať stav, funkciu a bezpečnosť doterajších stavebných objektov 

ovplyvnených stavebnou činnosťou v okolí. 

Potreba merania 

1. Posuny stavebných objektov sa merajú počas a po dokončení výstavby: 

a) ak by posuny mohli mať rozhodujúci význam pre bezpečnosť a použiteľnosť 

objektu alebo zariadení, vedených do objektu, 

b) u stavebných objektov neobvyklej konštrukcie alebo objektu nových konštrukčných 

systémov, výškových objektov o výške viac ako 50 m, experimentálnych objektov 

alebo objektov pre overenie hromadnej výstavby, u objektov citlivých na účinky 

posunov a u objektoch postavených v nepriaznivých geologických podmienkach, 

c) ak sa v priebehu výstavby objavia známky porušenia objektu, 

d) u stavebných objektov v poddolovanom území, ak toto meranie odpovedá významu 

a dôležitosti objektu alebo skupiny objektov. 

2. Ak sa očakáva vplyv stavebnej činnosti na stav, funkciu a bezpečnosť okolných  

stavebných objektov. 

3. Posuny už užívaných stavieb sa merajú na základe odborného statického posudku, ak sa 

objavili poruchy konštrukcie alebo ak sa dajú očakávať posuny vplyvom priťaženia alebo 

odľahčenia základovej pôdy v okolí, zmenou hladiny podzemnej vody, banskou činnosťou 

a pod. [3] [4] 
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3.1 Projekt sledovania posunov a deformácií počas výstavby 

Vypracováva sa pre každý stavebný objekt, ktorého posuny sa majú merať. Ak sa 

majú merať posuny viacerých stavebných objektov, ktoré sú rovnakej stavby, vypracuje sa 

spoločný projekt stavby. Projekt zvyčajne vyhotoví projektant v spolupráci s geológom, 

geodetom investora, statikom a ďalšími odborníkmi. [4] [5] 

Projekt podľa [5]  obsahuje hlavne: 

• účel a druh merania 

• potrebné údaje o geologických, geotechnických a hydrogeologických 

pomeroch a vlastnostiach základovej pôdy 

• stručné údaje o spôsobe založenia, funkcii a zaťažovacom postupe stavebnej 

konštrukcie 

• hodnoty očakávaných posunov, vypočítaných v projektovej dokumentácii 

• potrebná presnosť merania s apriórnym rozborom 

• metódy merania 

• spôsob označenia a zaistenia bodov meračskými značkami, druh 

a rozmiestnenie pozorovaných a vzťažných bodov, spôsob stabilizácie 

meračských značiek, spôsob ochrany meračských značiek proti poškodeniu 

alebo zničeniu 

• časový plán stabilizácie a osadenia meračských značiek 

• časový plán merania u etapových meraní alebo intervaly záznamu 

u kontinuálnych meraní 

• spôsob matematického a grafického spracovania a vyjadrenie výsledkov 

merania a ich interpretácia 

3.2. Presnosť merania posunov 

Presnosť merania závisí od veľkosti a charakteru posunov za určitý čas. Otázku 

požadovanej presnosti merania posunov je potrebné prerokovať nielen s projektantom-

statikom, ale aj so spracovateľom prieskumu základovej pôdy a ďalšími odborníkmi pre 

zakladanie stavieb. [5] 

Presnosť meraných posunov podľa [5]: 
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- pre zakladanie stavieb spravidla stačí presnosť 1 mm 

- pre statické výpočty je požadovaná presnosť o rád vyššia – maximálne s chybou 0,3 

mm, 

- pre vedecké účely 1% z veľkostí teoretických hodnôt posunov,  

- na technické účely 5-10 % z očakávaných posunov. 

Za dostatočnú presnosť merania posunov a deformácií sa môže považovať 

presnosť, kedy sa pri minimálnych nákladoch na meranie dosiahne požadovaný účel 

merania. Z hľadiska účelne vynaložených prostriedkov na meranie je potrebné vychádzať 

z normy STN 73 0405 z vypočítaných hodnôt etapových a konečných posunov. Ďalším 

faktorom je dĺžka etapy, ktorá by mala byť volená tak, aby očakávaný etapový posun bol 

v primeranom pomere k presnosti merania. Na túto analýzu sa môže vhodne zvoliť pomer 

medzi očakávanou hodnotou posunu p a úplnou výberovou strednou chybou posunu mp 

v príslušnej etape. Tento pomer stanovuje STN 73 0405 hodnotou 1/15. Avšak tento pomer 

môže byť aj v medziach 1/5 až 1/10 vzhľadom na určitú rezervu (pôsobenie 

systematických chýb).  

1. Presnosť merania posunov nových objektov je charakterizovaná hodnotou 

základnej strednej chyby určenia dĺžky výsledného vektoru posunu alebo jeho zložky. 

Základná stredná chyba m1 v mm  sa stanoví ako: 

 

m1 = 	  ,             (3.1) 

kde s je očakávaný celkový posun alebo jeho zložka v mm, vypočítaný podľa STN 73 

1001.  

U novo navrhovaných stavieb, podľa charakteru základovej pôdy, nemá základná stredná 

chyba meraného zvislého posunu prekročiť tieto hodnoty: 

a) pre skalné a poloskalné horniny m2 = 0,5 mm, 

b) pre piesčité, hlinité a iné stlačiteľné zeminy a zhutnené násypy m3 = 1 mm, 

c) pre nezhutnené násypy a silno stlačiteľné zeminy m4 = 2,5 mm. 

 

2. U užívaných stavebných objektov, ovplyvnených stavebnou činnosťou v okolí, 

nemá hodnota základnej strednej chyby merania posunov v mm, prekročiť hodnotu: 
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m5 = 	                (3.2) 

3. V odôvodnených prípadoch (mimoriadna obtiažnosť dosiahnuť presnosť podľa 

čl. 9 až 11, pri nákladoch neprimeraných celkovému významu a dôležitosti meraných 

hodnôt, v prípadoch väčšej vzdialenosti vzťažných bodov, než by vyžadovala presnosť 

podľa čl. 9 až 11, pri kontinuálnych meraniach a pod.), je možné na základe statického 

posudku, stanoviť v projekte meraní presnosť merania posunov inú hodnotou, než je 

stanovené v článku. 9 až 11. 
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4 Metódy merania posunov a pretvorení 

Môžeme ich rozdeliť na geodetické a negeodetické. Pri použití geodetických metód 

môžeme v podstate použiť akúkoľvek metódu merania. Ale pri voľbe metódy merania 

posunov a deformácií musíme použiť vždy takú metódu, ktorá nám zaručí dosiahnutie 

požadovanej presnosti. Metódy merania posunov delíme na metódy merania zvislých 

posunov a vodorovných posunov. [6] 

4.1. Metódy merania zvislých posunov a pretvorení 

Zvislý posun bodu za časové obdobie sa určuje z rozdielu výšok nameraných na 

začiatku a na konci daného obdobia: 

    ℎ∆ =	 −	  ,             (4.1) 

kde ℎ∆  je zvislý posun za obdobie t a ,  sú výšky bodu na začiatku a na konci 

časového obdobia. Pohyb vyjadrujeme v dĺžkových jednotkách.  

Rozoznávame pokles a zdvih. Pokles má zápornú hodnotu, bod za určité obdobie 

poklesol, a zdvih má kladnú hodnotu, keď bol bod vytlačený hore.  [6] 

Meranie zvislých posunov sa podľa [4] môže vykonať: 

- geometrickou niveláciou,  

- hydrostatickou niveláciou   

- trigonometrickou metódou,  

- metódou GNNS, 

- fotogrametrickými metódami,  

-  inými relatívnymi metódami. 

 

4.1.1 Geometrická nivelácia 

Na meranie zvislých posunov sa najčastejšie používa veľmi presná nivelácia (VPN) 

alebo presná nivelácia (PN). Pre osobitne náročné úlohy, napr. recentné pohyby zemskej 

kôry sa používa zvlášť presná nivelácia (ZPN).  
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Princíp je založený na periodicky sa opakujúcich niveláciách pozorovaných bodov 

umiestnených na sledovanom objekte. Nivelácia sa veľmi zhospodárnila (30 až 40 %) 

zavedením kompenzátorových nivelačných prístrojov, ktoré však nemožno použiť 

v prostredí s otrasmi. Pri nivelačných meraniach sa dodržiava postup geometrickej 

nivelácie. 

 Na určovanie posunov sa všeobecne používajú prevýšenia medzi pozorovanými 

bodmi, a len ojedinele počítame posuny z výškových kót, ktoré sa používajú len vtedy, keď 

to vyžaduje spracovanie alebo analýza výsledkov merania. 

 O výškovej zmene pozorovaného bodu možno uvažovať až vtedy, keď vypočítaný 

posun medzi dvoma etapami je aspoň dva až trikrát väčší ako presnosť merania, vyjadrená 

strednou chybou.  

Výpočet posunov pozorovaných bodov možno vykonať podľa nivelačnej schémy 

niekoľkými spôsobmi. Pre praktické ciele zvyčajne stačí, keď sa odchýlky v uzáveroch 

nivelačných polygónov rozdelia na jednotlivé prevýšenia približne. To znamená, úmerne 

k dĺžkam úsekov alebo k počtu zostáv nivelačného prístroja. [4] 

Výsledky sa spracujú číselne a graficky do vhodne usporiadaných tabuliek a grafov.  

4.1.2 Hydrostatická nivelácia 

Táto metóda využíva fyzikálny zákon spojitých nádob navzájom spojených 

hadicou. Merací rozsah prevýšení je spravidla 100 mm ( ± 50 mm). Metóda je vhodná na 

meranie výškových zmien ťažko prístupných výškových bodov, kde sa vyžaduje presnosť 

0,1 až 0,01 mm. Pre nedostatok vhodných prístrojov sa táto metóda používa len vo 

výnimočných prípadoch a na vybraných objektoch. [4] 

4.1.3 Trigonometrické určovanie výšok 

Trigonometrickou metódou možno určovať priestorové zmeny pozorovaných 

bodov: zmeny v smere x, y a z,  a to v relatívnych alebo absolútnych hodnotách. 

Metóda je založená na meraní vodorovných a zvislých uhlov z dvoch alebo troch pevných 

bodov – stanovíšt prístroja. Na základe zmien uhlov pri etapovom meraní oproti 

základnému meraniu a známej dĺžky zámer vypočítame priestorové posuny pozorovaných 

bodov. 
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Zvislé posuny pozorovaných bodov určujeme zo zmien výškových uhlov meraných 

v dvoch časových intervaloch z pevných observačných bodov. Výšku pozorovaného bodu 

pri základnom hP a n-tom meraní hP' vypočítame:  

   hP = i + d tgβ + Or,             (4.2) 

   hP' = hs + i' + d' tgβ' + Or',             (4.3) 

kde i a i' sú výšky prístrojov, β a β' sú zvislé uhly, d a d' sú vzdialenosti pozorovaného 

bodu od stanoviska,  Or a Or' sú opravy zo zakrivenia Zeme a refrakcie a hs je výšková 

zmena stanovišťa prístroja. [4] 

4.2 Metódy merania vodorovných pohybov a deformácií 

Vodorovný pohyb sa určuje z rozdielu súradníc v polohe bodu za hodnotené 

obdobie podľa 

  =	 ( 	−	 ) 	− 	( 	− 	 ) ,            (4.4) 

 

a smer posunu podľa 

   = 	 	 	
	 	                (4.5) 

kde Yt a Xt sú súradnice novej polohy bodu a Y0 a X0 su súradnice pôvodnej polohy   

bodu. [6] 

Meranie vodorovných posunov podľa [3]  môžeme vykonať: 

- na meračských priamkach,  

- polygonometricky, 

- trigonometricky -trianguláciou, trilateráciou, pretínaním. 

4.3 Vplyv prostredia na presnosť výsledkov merania posunov 

Zdokonaľovaním geodetických prístrojov a vývojom nových prístrojov sa zvyšuje 

vnútorná presnosť výsledkov merania. Na presnosť a hodnovernosť výsledkov 

geodetických meraní pôsobia rozličné náhodné ale najmä premenlivé systematické chyby. 
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Systematické chyby sú spôsobené hlavne zmenami v priebehu merania a medzi 

jednotlivými etapami. 

Ako príklad možno uviesť pretvorenie nosnej konštrukcie mosta v Ľubochni. Kde 

bolo preukázané, že vplyv teploty vzduchu, nosnej konštrukcie, zrážok a ročných období 

má vplyv na pretvorenie mostnej konštrukcie. [4] 
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5 Samotné geodetické (meračské) činnosti pri sledovaní 

posunov 

Etapy meraní zvislých posunov 

Meranie posunov mostného objektu SO 207 prebiehalo v niekoľkých etapách.  

Pre spodnú stavbu mostného objektu tieto etapy prebiehali: 

0. etapa – pred betonážou nosnej konštrukcie (3.8.2010 – 20.5.2011) 

1. etapa – po betonáži nosnej konštrukcie (12.10.2010 - 17.6.2011) 

2. etapa – po zasypaní prechodnej oblasti - merané iba zvislé posuny opôr 

(13.7.2011) 

3. etapa – pred osadením mostného záveru - merané iba zvislé posuny opôr 

(29.7.2011) 

4. etapa – po osadení mostného záveru (13.8.2011) 

5. etapa – pred zaťažovacou skúškou (15.11.2011) 

6. etapa – po zaťažovacej skúške (23.11.2011) 

7. etapa – po ukončení výstavby (18.4.2012) 

Pre hornú stavbu mostného objektu tieto etapy prebiehali: 

0. etapa – pred zaťažovacou skúškou (15.11.2011) 

1. etapa – po zaťažovacej skúške (23.11.2011) 

2. etapa – po ukončení výstavby (18.4.2012) 

5.2 Rozmiestnenie vzťažných a pozorovaných bodov 

Ako vzťažné body na meranie posunov a pretvorení mostného objektu boli použité 

body lokálnej vytyčovacej siete LVS-BB-203 situované v okolí mosta. Tieto body boli 

stabilizované ťažkou stabilizáciou (Obrázok č.2), čapová značka je umiestnená zboku 

piliera.  
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Obrázok č.2 Ťažká stabilizácia bodov LVS-BB-203 

Pozorované body sú stabilizované podľa projektovej dokumentácie. Na spodnej 

stavbe sú na opore O10 osadené dve nivelačné čapové značky NB100 (Obrázok č.3). 

Ďalších 8 čapových značiek je umiestnených na pilieroch na ľavej strane v smere 

staničenia mosta, približne 30 cm nad terénom. Na opore O1 boli body stabilizované 2 

odraznými terčami. Na meranie náklonov pilierov č. 5 - 8 sú osadené skrutky s cieľovým 

terčíkom (Obrázok č.4) – 4 kusy a navŕtané kovové hmoždinky pre osadenie meradielka 

(Obrázok č.5)  – 4 kusy. Skrutky s cieľovým terčíkom sú umiestené 0,10 m pod hlavou 

piliera a kovové hmžodinky sú osadené tak, aby po úprave terénu boli 1,00 m nad terénom. 

 

Obrázok č.3 Osadenie čapovej značky a čapová značka NB 100 
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Obrázok č.4 Skrutka s cieľovým terčíkom 

 

Obrázok č.5 Kovové meradielko s milimetrovým delením 

V hornej stavbe sú body situované na nosnej konštrukcii v úrovní chodníka, resp. 

betónových ríms – vždy nad podperou a medzi podperami a na oporách 0,20 m od 

mostného záveru – 32 kusov. Tieto body sú stabilizované klincovými značkami (Obrázok 

č.6). 

 

Obrázok č.6 Osadenie klincovej značky  
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5.3 Použité prístroje a pomôcky 

Pre inžiniersku geodéziu je nutné, aby použité prístroje a pomôcky boli pravidelne 

overované. Kalibrácia sa realizuje vo firmách, ktoré majú osvedčenie o tom, že môžu 

vykonávať kalibráciu daných prístrojov a pomôcok.  

 Pri meraní nivelácie boli použité tieto pomôcky: digitálny nivelačný prístroj 

DNA03 (Obrázok č.7), ťažký drevený statív, dvojica 3-metrových invarových kódových 

nivelačných lát GPCL3 Professional (Obrázok č.8), nivelačné podložky a sada 

teleskopických tyčí na upevnenie nivelačných lát. Nivelačné laty boli vybavené kruhovou 

libelou, pre zvislé postavenie laty. Technické parametre digitálneho nivelačného prístroja 

su uvedené v tabuľke č. 2. 

     

Obrázok č.7 Leica DNA03  [7]  Obrázok č.8 Nivelačná lata GPCL3 Professional [7] 

 

Tab. č.2 Technické parametre Leica DNA03 [7] 

Stredná kilometrová chyba pri meraní na štandardnú  latu ± 1,0 mm 

Stredná kilometrová chyba pri meraní na invarovú  latu ± 0,3 mm 

Zväčšenie 24 x 

Dosah na štandardnú latu 1,8 m až 110 m 

Dosah na invarovú latu 1,8 m až 60 m 

Stupeň rozlíšenia hodnôt čítania na late 0,01 mm 

Kompenzátor (rozsah / citlivosť) ± 10´ / 3 ´´ 
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Pre trigonometrické prenesenie výšky, zameranie bodov a odčítanie náklonov bola 

použitá totálna stanica Leica TC 1202 (Obrázok č. 9), statív, odrazné hranoly, minihranol, 

statív a dvojmeter. 

  

Obrázok č.9 Leica TC 1202 [7] 

Technické parametre totálnej stanice Leica TC 1202 sú uvedené v tabuľke Tab. č. 3. 

Tab. č.3 Technické parametre Leica TC 1202 [7] 

Zväčšenie ďalekohľadu: 30 x  

Uhlová presnosť 0,6 mgon ( 6CC ) 

Dĺžková presnosť 2 + 2,0 ppm 

Dosah na 1 hranol 1,8 m až 110 m 

5.4. Meračské a výpočetné práce 

V etape č. 6 bolo predmetom merania určenie zvislých posunov spodnej stavby 

mostného objektu č. 207 a náklonov pilierov P5 (pilier 5) až P8. Pri tomto meraní sa 

zamerala aj 1. etapa zvislých posunov hornej stavby. Meranie zvislých posunov bolo 

merané metódou geometrickej nivelácie zo stredu a to presnou niveláciou 

a trigonometrickým prenesením výšky.  

Pri etape merania č. 7 bolo predmetom merania už iba určenie zvislých posunov 

spodnej stavby mostného objektu. Taktiež sa zamerali body hornej stavby – 2. Etapa.  

Výškové meranie je pripojené na výškový systém Balt po vyrovnaní (Bpv) 

a polohové meranie je pripojené na lokálnu vytyčovaciu sieť LVS-BB-203 určenej 
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v systéme JTSK – lokálny, t.j. systém miestny, rovinný bez redukcií z nadmorských výšok 

a kartografického zobrazenia. 

5.4.1. Overenie stability vzťažných bodov 

Etapa 6  

Na začiatku merania sa pri oboch etapách nechal prístroj aklimatizovať a následne  

sa vykonala kontrola hlavnej osovej podmienky nivelačného prístroja. Po rekognoskácii 

terénu sa zvolila vhodná trasa pre niveláciu, ktorou bolo potrebné overiť totožnosť 

a nemennosť výšky čapových značiek vzťažných bodov uvedených v tabuľke č. 4.  Pri 

predošlých etapách bol používaný aj bod 203.10, ale pri tejto etape ho nebolo možné 

použiť, pretože bol zničený. 

Tab. č.4 Výšky vzťažných bodov etapa č. 6 

Číslo bodu 
Výška bodov v BpV 

[m] 
203.2 357,005 
203.8 365,797 
203.13 354,018 

 

Nivelačný ťah bol rozdelený na dva oddiely a to 203.13 - 203.02 a 203.2 – 203.8. 

Pri meraní nivelačného ťahu boli dodržané zásady pre meranie presnej nivelácie. 

Správnosť nivelačných oddielov bola overená porovnaním rozdielu merania tam a späť ρ 

a medznej odchýlky V (Tab. č.5), ktorá sa vypočíta ako  

    Δ = 5√R ,              (5.1) 

kde R je dĺžka nivelačného oddielu v km. 

Tab. č.5 Kontrola presnosti nivelačných oddielov pre overenie vzťažných bodov 6. etapa 

Oddiel 

Dĺžka 
oddielu 

Prevýšenie ρ 

ρ2 
∆V     

[mm] ρ ˂ ∆ tam späť tam - späť 

 [km]  [m]  [m]  [mm] 

203.13-203.2 0,358 2,9852 2,9856 -0,45 0,2025 2,99 Áno 
203.2-203.8 0,475 8,7932 8,7935 -0,33 0,1089 3,45 Áno 

∑ 0,833     
 

0,3114     
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Nivelácia je ďalej charakterizovaná strednou kilometrovou chybou nivelácie tam aj späť 

m0, ktorú získame po dosadení do vzorca 

    =	±	               (5.2)  

kde nR je počet oddielov, ρ2 je štvorec rozdielu meraní tam a späť a R je dĺžka oddielu 

v km.  

Po vypočítaní tejto strednej kilometrovej chyby m0 ju musíme porovnať s maximálnou 

povolenou strednou kilometrovou chybou nivelácie tam a späť, kde musí platiť m0˂m0max. 

Maximálna povolená stredná kilometrová chyba obojstrannej nivelácie m0max je daná: 

    = 	1 +	 ,√  .               (5.3) 

Výpočet strednej a maximálnej kilometrovej chyby obojstrannej nivelácie pri 6. etape 

merania podľa vzorcov 5.2 a 5.3:  

- hodnoty boli dosadené z tabuľky č. 6. 

   =	± ,
, =	 ± 	0,22	 ⁄ 	 

      = 	1 +	 ,√ =	±	2,25	 ⁄   

m0 ˂ m0max 

Po skontrolovaní správnosti nivelačného ťahu, sme z vypočítaných rozdielov meraní tam 

a späť, mohli overiť totožnosť a nemennosť vzťažných bodov, kde rozdiel prevýšenia 

určeným z nivelácie a vypočítaným z výšok nesmie prekročiť hodnotu: 

    = 2,0 + 3,0√               (5.4) 

kde R je dĺžka oddielu v km. 

Tab. č.6 Overenie totožnosti a nemennosti vzťažných bodov 6. etapa 

Oddiel 

Dĺžka 
oddielu 

Vyrovnané 
prevýšenie z 

nivelácie  

Prevýšenie 
vypočítané 
z tab. č. 3  

δ δmax δ ˂ δmax 

 [km]  [m]  [m]  [mm]  [mm]   
203.13-203.2 0,358 2,9854 2,9870 1,60 3,79 Áno 
203.2-203.8 0,475 8,7936 8,7920 -1,60 4,07 Áno 
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Týmto sme overili totožnosť a nemennosť vzťažných bodov. Avšak pri bode 203.2 bol 

zistený pokles 1,6 mm. Pri ďalších meraniach sme používali pri bode 203.2 opravenú 

výšku 357,0034 m.n.m.  

Etapa 7 

Pri etape 7 sa postupovalo podobne ako pri etape 6. Tiež sa overila vodorovnosť 

zámery nivelačného prístroja a vykonalo sa aj overenie totožnosti a nemennosti vzťažných 

bodov uvedených v tabuľke č. 7. 

Tab. č.7 Výšky vzťažných bodov etapa č. 7 

Číslo bodu 
Výška bodov v BpV 

[m] 
203.2 357,003 
203.8 365,797 
203.13 354,018 

 
V tejto etape bol opäť nivelačný ťah rozdelený na 2 oddiely 203.13 – 203.2 a 203.2 – 

203.8. Výpočet správnosti a presnosti bol vypočítaný podľa vzorcov, ktoré sú uvedené 

v etape 6. 

Tab. č.8 Kontrola presnosti nivelačných oddielov pre overenie vzťažných bodov 7. etapa 

Oddiel 

Dĺžka 
oddielu 

Prevýšenie ρ 

ρ2 
∆V     

[mm] ρ ˂ ∆V tam späť tam - späť 
[km] [m] [m] [mm] 

203.13-203.2 0,356 2,9854 2,9859 -0,49 0,2401 2,98 Áno 
203.2-203.8 0,474 8,7930 8,7935 -0,45 0,2025 3,44 Áno 

∑ 0,830 
   

0,4426 
  

 

Výpočet strednej a maximálnej kilometrovej chyby obojstrannej nivelácie pri 7. etape 

merania podľa vzorcov 5.2 a 5.3:  

- hodnoty dosadíme z tabuľky č. 8. 

   =	± ,
, =	 ± 	0,26	 ⁄ 	 

      = 	1 +	 ,√ =	±	2,25	 ⁄   

m0 ˂ m0max 
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Po skontrolovaní nivelačného ťahu sme overili stabilitu vzťažných bodov (Tab. č. 9), kde 

sme použili vzorec pre medznú odchýlku rozdielu prevýšení 5.4. 

 

Tab. č. 9 Overenie totožnosti a nemennosti vzťažných bodov 6. etapa 

Oddiel 

Dĺžka 
oddielu 

Vyrovnané 
prevýšenie z 

nivelácie 

Prevýšenie 
vypočítané 
z tab. č. 6 

δ δmax δ ˂ δmax 

[km] [m] [m] [mm] [mm] [mm] 
203.13-203.2 0,356 2,9852 2,9854 0,20 3,78 Áno 
203.2-203.8 0,474 8,7934 8,7936 0,26 4,07 Áno 

 

Aj v tejto etape merania bola meraním dokázaná totožnosť a nemennosť vzťažných bodov.  

5.4.2. Zameranie zvislých posunov 

Po overení vzťažných bodov sa mohlo začať s meraním zvislých posunov mostného 

objektu. Pozorované body spodnej stavby sú stabilizované na 8 pilieroch a na opore č. 10 

pomocou čapových značiek. Na opore č. 1 boli namiesto nivelačných značiek osadené 2 

odrazné terče s rozmerom 4 x 4 cm, ktoré sa sledujú trigonometrickým prenesením výšky 

z piliera č.2. Pozorované body hornej stavby sú stabilizované klincovými značkami. Na 

niveláciu bol použitý digitálny nivelačný prístroj Leica DNA03 s invarovými kódovými 

latami dĺžky 3m. Na latách bola upevnená dvojica teleskopických tyčí, ktoré slúžili na 

zvislé postavenie laty. Ako metóda bola použitá metóda presnej nivelácie. Na 

trigonometrické prenesenie výšky bola použitá totálna stanica Leica TC 1202 a mini hranol 

značky Leica s konštantou hranola +17,5 mm. 

V 6. etape bola spodná stavba zameraná dvoma nivelačnými ťahmi tam aj späť a to 

203.13 – P2 a 203.13 – O10P (opora 10 vpravo) a trigonometrickým prenesením výšky 

z piliera č.2 na odrazné terče O1L(opora 1 vľavo) a O1P (opora 1 vpravo). Horná stavba 

bola zameraná nivelačným ťahom vloženým medzi dva body  203.8 – 203.2 a taktiež bolo 

uskutočnené meranie tam aj späť. Pri meraní boli použité aj zámery stranou, ktoré boli 

dovolené v projekte merania posunov a deformácii, avšak tieto zámery stranou nesmeli byť 

dlhšie ako 20 m. Overenie správnosti a presnosť týchto ťahov je uvedená v tabuľke č. 10, a 

11.  
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Tab. č.10 Overenie správnosti nivelačných ťahov 6. etapa 

Niv. ťah 

Dĺžka 
ťahu 

Prevýšenie ρ 

ρ2 
∆V     

[mm] ρ ˂ ∆V tam späť tam - späť 

[km] [m] [m] [mm] 

203.13 - P2L 0,344 28,8442 28,8448 -0,6 0,36 2,9 Áno 

203.13–O10P 0,168 20,9338 20,9343 -0,5 0,25 2,0 Áno 

203.8–203.2 0,475 41,5396 41,5390 0,6 0,36 3,4 Áno 
 

Tab. č.11 Výpočet strednej a maximálnej kilometrovej chyby obojstrannej nivelácie pri 6. etape 

merania podľa vzorcov 5.2 a 5.3 

Niv. ťah 

Dĺžka 
ťahu ρ2 

m0 m0max 
m0 ˂ m0max 

[km] [mm / km] [mm / km] 

203.13 - P2 0,344 0,36 0,51 2,77 Áno 

203.13–O10P 0,168 0,25 0,61 2,77 Áno 

203.8–203.2 0,475 0,36 0,44 2,77 Áno 
 

V etape č. 7 bolo nivelačné meranie rozdelené na ťahy: 203.13 - 203.2, 203.13 – 

O10L pre spodnú stavbu a 203.8 – 203.2 pre hornú stavbu. Tieto ťahy boli merané tam aj 

späť. Zvislý posun bodov O1L a O1P bol zameraný trigonometrickým prenesením výšky 

z čapovej nivelačnej značky osadenej na pilieri č. 2. Overenie správnosti a presnosť týchto 

ťahov je uvedená v tabuľke č. 12 a 13. Pri meraní boli splnené zásady pre presnú niveláciu.  

 

Tab. č.12 Overenie správnosti nivelačných ťahov 7. etapa 

Nivelačný ťah 

Dĺžka 
ťahu 

Prevýšenie ρ 

ρ2 
∆V     

[mm] ρ ˂ ∆V tam späť tam - späť 

[km] [m] [m] [mm] 

203.13 – 203.2 0,358 24,7385 24,7382 0,34 0,12 3,0 Áno 

203.13–O10L 0,168 18,3820 18,3822 -0,28 0,08 2,0 Áno 

203.8–203.2 0,475 40,8809 40,8802 0,72 0,52 3,4 Áno 
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Tab. č.13 Výpočet strednej a maximálnej kilometrovej chyby obojstrannej nivelácie pri 7. etape 

merania podľa vzorcov 5.2 a 5.3 

Nivelačný ťah 

Dĺžka 
ťahu ρ2 

m0 m0max 
m0 ˂ m0max 

[km] [mm / km] [mm / km] 

203.13 – 203.2 0,358 0,12 0,50 2,77 Áno 

203.13–O10L 0,168 0,08 0,61 2,77 Áno 

203.8–203.2 0,475 0,52 0,52 2,77 Áno 
 

Po vyrovnaní zápisníkov sme dostali nadmorské výšky bodov tam a späť, ktoré sa 

spriemerovali a dostali sme výsledné výšky uvedené v tabuľkách č. 14, 15, 16 a 17. Pri 

výpočtoch bol použitý program Microsoft Office Excel. 

 

Tab. č.14 Vyrovnané výšky spodnej stavby zamerané niveláciou 

  6. etapa   7. etapa 

Číslo 
bodu 

Výška bodu [m] Rozdiel 
[m] 

Výška 
bodu [m] 

  

Výška bodu [m] Rozdiel 
[m] 

Výška 
bodu [m] tam späť tam späť 

P2 354,8147 354,8147 0,0000 354,815 354,8138 354,8134 0,0004 354,814 

P3 353,8724 353,8725 -0,0001 353,872 353,8721 353,8716 0,0004 353,872 

P4 353,4858 353,4857 0,0001 353,486 353,4856 353,4857 -0,0001 353,486 

P5 353,9589 353,9586 0,0003 353,959 353,9588 353,9584 0,0003 353,959 

P6 354,0573 354,0570 0,0003 354,057 354,0572 354,0569 0,0003 354,057 

P7 353,9442 353,9440 0,0002 353,944 353,9445 353,9442 0,0002 353,944 

P8 354,6554 354,6550 0,0004 354,655 354,6557 354,6555 0,0002 354,656 

P9 357,1584 357,1581 0,0003 357,158 357,1588 357,1589 -0,0001 357,159 

O10L 364,3153 364,3151 0,0002 364,315 364,3154 364,3154 0,0000 364,315 

O10P 364,1745 364,1745 0,0000 364,174 364,1746 364,1745 0,0001 364,174 

 

Tab. č.15 Vyrovnané výšky spodnej stavby zamerané trigonometrickým prenesením výšky 

číslo 
bodu 

Výška bodu 

6. etapa 7. etapa 

O1L 359,706 359,694 
O1P 359,991 359,987 
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Tab. č.16 Vyrovnané výšky hornej stavby- ľavá rímsa zamerané niveláciou 

  1. etapa   2. etapa 

Číslo 
bodu 

Výška bodu [m] 
Rozdiel 

[m] 

Výška 
bodu 

[m] 

Výška bodu [m] 
Rozdiel 

[m] 
Výška 

bodu [m] tam späť tam späť 

LR0 362,0113 362,0115 -0,0002 362,011 362,0114 362,0115 -0,0001 362,011 
LR1 362,0806 362,0807 -0,0001 362,081 362,0806 362,0808 -0,0002 362,081 
LR2 362,7448 362,7445 0,0002 362,745 362,7447 362,7444 0,0002 362,744 
LR3 363,3834 363,3834 0,0000 363,383 363,3834 363,3834 -0,0001 363,383 
LR4 364,2275 364,2277 -0,0002 364,228 364,2278 364,2274 0,0004 364,228 
LR5 365,0701 365,0703 -0,0001 365,070 365,0703 365,0702 0,0002 365,070 
LR6 365,9174 365,9175 -0,0001 365,917 365,9173 365,9175 -0,0002 365,917 
LR7 366,7273 366,7270 0,0003 366,727 366,7272 366,7270 0,0002 366,727 
LR8 367,3408 367,3407 0,0001 367,341 367,3405 367,3409 -0,0004 367,341 
LR9 367,7496 367,7499 -0,0003 367,750 367,7497 367,7498 -0,0002 367,750 

LR10 367,9147 367,9150 -0,0003 367,915 367,9147 367,9148 -0,0001 367,915 
LR11 367,7833 367,7836 -0,0003 367,783 367,7835 367,7833 0,0002 367,783 
LR12 367,6749 367,6752 -0,0003 367,675 367,6750 367,6753 -0,0003 367,675 
LR13 367,6080 367,6079 0,0001 367,608 367,6077 367,6080 0,0001 367,608 
LR14 367,5532 367,5530 0,0002 367,553 367,5530 367,5532 -0,0002 367,553 
LR15 367,4906 367,4905 0,0001 367,490 367,4904 367,4906 -0,0003 367,490 
LR16 367,4248 367,4247 0,0001 367,425 367,4247 367,4248 -0,0001 367,425 
LR17 367,3747 367,3745 0,0002 367,375 367,3746 367,3747 -0,0001 367,375 
LR18 367,3347 367,3346 0,0001 367,335 367,3346 367,3346 0,0000 367,335 
LR19 367,3073 367,3071 0,0002 367,307 367,3073 367,3072 0,0001 367,307 
LR20 367,3067 367,3066 0,0002 367,307 367,3067 367,3065 0,0002 367,307 

 

Tab. č.17 Vyrovnané výšky hornej stavby- pravá rímsa zamerané niveláciou 

  1. etapa   2. etapa 
Číslo 
bodu 

Výška bodu 
Rozdiel 

Výška 
bodu 

Výška bodu 
Rozdiel 

Výška 
bodu tam späť tam späť 

PR0 362,2719 362,2719 -0,0001 362,272 362,2705 362,2706 0,0001 362,271 
PR1 362,3413 362,3413 -0,0001 362,341 362,3400 362,3400 0,0000 362,340 
PR2 363,0384 363,0382 0,0002 363,038 363,0379 363,0381 -0,0001 363,038 
PR3 363,7173 363,7174 -0,0001 363,717 363,7188 363,7189 -0,0001 363,719 
PR4 364,5574 364,5575 -0,0001 364,557 364,5589 364,5592 -0,0003 364,559 
PR5 365,4066 365,4065 0,0002 365,407 365,4080 365,4080 0,0000 365,408 
PR6 366,2425 366,2426 -0,0002 366,242 366,2425 366,2427 -0,0002 366,243 
PR7 367,0633 367,0635 -0,0002 367,063 367,0648 367,0649 -0,0001 367,065 
PR8 367,6793 367,6792 0,0001 367,679 367,6807 367,6805 0,0002 367,681 
PR9 368,0733 368,0737 -0,0004 368,074 368,0751 368,0753 -0,0001 368,075 

PR10 368,2335 368,2336 -0,0002 368,234 368,2343 368,2341 0,0001 368,234 
PR11 368,1109 368,1108 0,0001 368,111 368,1124 368,1120 0,0004 368,112 
PR12 367,9837 367,9836 0,0001 367,984 367,9852 367,9850 0,0002 367,985 
PR13 367,8515 367,8516 0,0001 367,852 367,8531 367,8534 -0,0003 367,853 
PR14 367,7283 367,7284 0,0000 367,728 367,7299 367,7297 0,0002 367,730 
PR15 367,6009 367,6012 -0,0003 367,601 367,6024 367,6025 -0,0001 367,602 
PR16 367,4808 367,4807 0,0001 367,481 367,4820 367,4818 0,0002 367,482 
PR17 367,3728 367,3730 -0,0001 367,373 367,3762 367,3759 0,0003 367,376 
PR18 367,2712 367,2716 -0,0003 367,271 367,2718 367,2716 0,0002 367,272 
PR19 367,1912 367,1909 0,0003 367,191 367,1913 367,1915 -0,0002 367,191 
PR20 367,1799 367,1798 0,0001 367,180 367,1797 367,1800 -0,0003 367,180 



Bc. Michal BARTOŠ: Sledovanie posunov a pretvorení mostnej konštrukcie SO 207 

2015  34 

5.4.3. Zameranie náklonov 

Podľa projektu merania pohybov a deformácií bolo potrebné zamerať náklony 

pilierov č. 5 – č. 8 po zaťažovacej skúške v smere pozdĺžnej osi mosta. Kvôli zlej 

viditeľnosti na pilier č. 6 sa náklon meria z opačnej strany ako pri pilieroch P5, P7 a P8. Na 

pilieroch boli osadený bod v hornej časti a kovová hmoždinka 1,0 m nad terénom. Náklony 

sa merali relatívne, to znamená že sa určovali priamo, odčítaním na kovovom meradielku 

s milimetrovou stupnicou (obr. č. 4), ktoré sa nakrútilo do kovovej hmoždinky v pilieri. Na 

určenie náklonov sme použili totálnu stanicu Leica TC1202. 

Pred meraním sa vytýčili stanoviská SP5 až SP8 uvedené v tabuľke č. 18, aby sa 

zaručila kolmosť k pilieru a postavenie prístroja, pri každom určovaní náklonov, na 

rovnaké miesto. Tieto súradnice stanovísk boli vypočítané, tak aby boli kolmo na pilier 

a minimálne vo vzdialenosti dvojnásobnej výšky piliera.  

Tab. č.18 Súradnice stanovísk pre meranie náklonov v systéme JTSK - lokal 

Č. b. Y [m] X [m] 

SP5 418103.350 1226884.960 
SP6 418086.700 1226952.820 
SP7 418063.720 1226894.700 
SP8 418042.490 1226895.310 

 

Pri vytýčení stanovísk sa postupovalo takto. Ako prvé sa vybralo vhodné miesto pre 

prechodné stanoviská a ako orientácie sa zvolili body 203.8 a 203.2 LVS-BB-203 . Po 

postavení prístroja a umiestnení odrazných hranolov na body 203.8 a 203.2 LVS-BB-203 

sa odmerala výška odrazných hranolov, pretože v zozname súradníc bodov LVS-BB-203 

bola uvedená výška hlavy piliera. Na orientácie sa cielilo v dvoch polohách. Potom nám 

prístroj vypočítal prechodné stanovisko 4001 a mohli sme začať s vytyčovaním stanovísk 

pre určenie náklonov, avšak pre rozloženie stavebných objektov sme z tohto stanoviska 

mohli vytýčiť SP7 a SP8. Popri vytýčení boli taktiež zamerané nivelačné značky a body 

osadené pod hlavou piliera na pilieroch P7 a P8 pre spracovanie grafickej dokumentácie.  

Stanoviská SP5 a SP6 boli vytýčené z prechodného stanoviska 4002. Ďalej sme 

zamerali nivelačné značky a pozorované body na pilieroch P5 a P6.  
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Body SP5 až SP8 boli stabilizované dočasne železnými roxormi. Pred každým 

meraním náklonov bude potrebné tieto stanoviská opäť vytýčiť.  

Výpočet prechodného stanoviska s údajmi o vytýčení a o zameraných bodoch boli 

po meraní exportované zo stroja a sú uvedené v prílohe č.3. Súradnice a výšky bodov sú 

vypočítane v miestnom systéme JTSK – lokal pripojenom na výškový systém Bpv. 

Po vytýčení dočasných stanovísk SP5 až SP8, sme použili prístroj ako optický 

prevažovač, kde zvislá rovina prechádzala stredom nitkového kríža a pozorovaným bodom 

na pilieri. Keďže je toto meranie veľmi závislé na urovnaní prístroja do vodorovnej roviny, 

museli sme tomu venovať zvýšenú pozornosť. Na každé stanovisko bol postavený prístroj 

a sklápaním ďalekohľadu z bodu umiestneného pod hlavou piliera na kovové meradielko 

sme odčítali hodnoty náklonov. Odčítavalo sa dvakrát v dvoch polohách ďalekohľadu.  

Po spriemerovaní sme dostali hodnoty uvedené v tabuľke č. 19.  

 

Tab. č.19 Priemery odčítaných hodnôt náklonov 

Číslo piliera 
Čítanie na 
meradielku 

[cm] 

2 neosadené 

3 neosadené 

4 neosadené 

5 6,1 

6 12,0 

7 13,9 

8 12,1 

9 neosadené 
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6 Grafické a číselné vyhodnotenie posunov a naklonení 

6.1 Zvislé posuny 

Po vypočítaní výšok pozorovaných bodov boli vypočítané hodnoty zvislých 

posunov. Počítali sa čiastočné a celkové posuny a to porovnaním výšiek aktuálnej etapy 

s výškami predchádzajúcej etapy a nultej etapy. Výpočet bol prevedený v programe 

Microsoft Office Excel. Etapy 0 až 5 boli prevzaté od firmy GEFOS SLOVAKIA. 

Jednotlivé posuny boli spracované formou tabuliek a grafov. V tabuľkách č. 20, 21 a 22 

a na obrázkoch č. 10, 11 a 12 sú uvedené posuny 6. a 7. Etapy. Prehľad zvislých posunov 

všetkých etáp je v Prílohe č. 2. 

Tab. č.20 Zvislé posuny spodná stavba 

č.
op

or
y/

 
pi

li
er

a 

č.
bo

du
 0. etapa 0 6. etapa 6 6-
5 

6-
0 

7. etapa 7 7-
6 

7-
0 

Stabilizácia 
dátum (m) dátum (m) (mm) dátum (m) (mm) 

pred betonážou NK po zaťažovacej skúške po ukončení výstavby   

     22°C   9°C       18°C         

1 
O1L 20.05.11 359,713 23.11.11 359,706 -1 -7 18.04.12 359,703 -3 -10 Leica terč 
O1P 20.05.11 359,999 23.11.11 359,991 -1 -8 18.04.12 359,988 -3 -11 Leica terč 

2 P2L 13.12.10 354,817 23.11.11 354,815 0 -2 18.04.12 354,814 -1 -3 čapová 
3 P3L 13.12.10 353,874 23.11.11 353,872 0 -2 18.04.12 353,872 -1 -2 čapová 
4 P4L 13.12.10 353,489 23.11.11 353,486 0 -3 18.04.12 353,486 0 -3 čapová 
5 P5L 03.08.10 353,962 23.11.11 353,959 0 -3 18.04.12 353,9586 0 -3 čapová 
6 P6L 03.08.10 354,060 23.11.11 354,057 0 -3 18.04.12 354,0571 0 -3 čapová 
7 P7L 03.08.10 353,947 23.11.11 353,944 0 -3 18.04.12 353,9444 0 -2 čapová 
8 P8L 03.08.10 354,658 23.11.11 354,655 0 -3 18.04.12 354,6556 0 -3 čapová 
9 P9L 03.08.10 357,162 23.11.11 357,158 -1 -4 18.04.12 357,159 1 -3 čapová 

10 
O10L 12.10.10 364,318 23.11.11 364,315 -1 -3 18.04.12 364,315 0 -3 čapová 
O10P 12.10.10 364,177 23.11.11 364,175 0 -2 18.04.12 364,175 0 -2 čapová 

 

 Obrázok č.10 Grafické znázornenie poklesov spodnej stavby oproti nultej etape 
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Tab. č.21 Zvislé posuny horná stavba – ľavá rímsa 

č.
bo

du
 0. etapa 0 1. etapa 1 1-

0 

2. etapa 2 2-
1 

2-
0   

dátum (m) dátum (m) (mm) dátum (m) (mm) stabilizácia 

pred zaťažovacou 

sk. 
po zaťažovacej skúške po ukončení výstavby 

  

LR0 15.11.11 362,012 23.11.11 362,011 -1 18.04.12 362,011 0 -1 klincová 
LR1 15.11.11 362,081 23.11.11 362,081 0 18.04.12 362,081 0 0 klincová 
LR2 15.11.11 362,744 23.11.11 362,744 0 18.04.12 362,744 0 0 klincová 
LR3 15.11.11 363,383 23.11.11 363,383 0 18.04.12 363,383 0 0 klincová 
LR4 15.11.11 364,227 23.11.11 364,227 0 18.04.12 364,227 0 0 klincová 
LR5 15.11.11 365,070 23.11.11 365,070 0 18.04.12 365,0702 0 0 klincová 
LR6 15.11.11 365,916 23.11.11 365,917 1 18.04.12 365,917 0 1 klincová 
LR7 15.11.11 366,726 23.11.11 366,727 1 18.04.12 366,727 0 1 klincová 
LR8 15.11.11 367,340 23.11.11 367,341 1 18.04.12 367,341 0 1 klincová 
LR9 15.11.11 367,748 23.11.11 367,750 2 18.04.12 367,750 0 2 klincová 

LR10 15.11.11 367,913 23.11.11 367,915 2 18.04.12 367,915 0 2 klincová 
LR11 15.11.11 367,782 23.11.11 367,783 1 18.04.12 367,783 0 1 klincová 
LR12 15.11.11 367,674 23.11.11 367,675 1 18.04.12 367,675 0 1 klincová 
LR13 15.11.11 367,607 23.11.11 367,608 1 18.04.12 367,608 0 1 klincová 
LR14 15.11.11 367,552 23.11.11 367,553 1 18.04.12 367,553 0 1 klincová 
LR15 15.11.11 367,490 23.11.11 367,491 1 18.04.12 367,491 0 1 klincová 
LR16 15.11.11 367,425 23.11.11 367,425 0 18.04.12 367,425 0 0 klincová 
LR17 15.11.11 367,375 23.11.11 367,375 0 18.04.12 367,375 0 0 klincová 
LR18 15.11.11 367,335 23.11.11 367,335 0 18.04.12 367,335 0 0 klincová 
LR19 15.11.11 367,308 23.11.11 367,307 -1 18.04.12 367,307 0 -1 klincová 
LR20 15.11.11 367,307 23.11.11 367,307 -1 18.04.12 367,307 0 -1 klincová 

 

 

Obrázok č.11 Grafické znázornenie zvislých posunov hornej stavby – ľavá rímsa oproti nultej etape 
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Tab. č.22 Zvislé posuny horná stavba – pravá rímsa 

č.
bo

du
 0. etapa 1 1. etapa 2 2-

1 

2. etapa 3 3-
2 

3-
Z

 

  

dátum (m) dátum (m) (mm) dátum (m) (mm) stabilizácia 

pred zaťažovacou 

skúškou 
po zaťažovacej skúške po ukončení výstavby 

  

PR0 15.11.11 362,272 23.11.11 362,272 -1 18.04.12 362,2705 -1 -2 klincová 

PR1 15.11.11 362,342 23.11.11 362,341 -1 18.04.12 362,3400 -1 -2 klincová 

PR2 15.11.11 363,039 23.11.11 363,038 -1 18.04.12 363,0380 0 -1 klincová 

PR3 15.11.11 363,718 23.11.11 363,717 -1 18.04.12 363,7188 1 0 klincová 

PR4 15.11.11 364,559 23.11.11 364,557 -2 18.04.12 364,5590 2 0 klincová 

PR5 15.11.11 365,408 23.11.11 365,407 -2 18.04.12 365,4080 1 0 klincová 

PR6 15.11.11 366,244 23.11.11 366,243 -1 18.04.12 366,243 0 -1 klincová 

PR7 15.11.11 367,066 23.11.11 367,063 -3 18.04.12 367,065 1 -2 klincová 

PR8 15.11.11 367,682 23.11.11 367,679 -3 18.04.12 367,681 1 -2 klincová 

PR9 15.11.11   23.11.11 368,073   18.04.12 368,075 2   klincová 

PR10 15.11.11 368,236 23.11.11 368,233 -3 18.04.12 368,234 1 -2 klincová 

PR11 15.11.11 368,115 23.11.11 368,111 -4 18.04.12 368,112 1 -2 klincová 

PR12 15.11.11 367,987 23.11.11 367,984 -3 18.04.12 367,985 1 -2 klincová 

PR13 15.11.11 367,855 23.11.11 367,852 -3 18.04.12 367,853 1 -2 klincová 

PR14 15.11.11 367,731 23.11.11 367,728 -3 18.04.12 367,729 1 -2 klincová 

PR15 15.11.11 367,604 23.11.11 367,601 -3 18.04.12 367,602 1 -2 klincová 

PR16 15.11.11 367,484 23.11.11 367,481 -3 18.04.12 367,482 1 -2 klincová 

PR17 15.11.11 367,375 23.11.11 367,373 -2 18.04.12 367,376 3 1 klincová 

PR18 15.11.11 367,273 23.11.11 367,272 -1 18.04.12 367,272 0 -1 klincová 

PR19 15.11.11 367,192 23.11.11 367,191 -1 18.04.12 367,191 0 -1 klincová 

PR20 15.11.11   23.11.11 367,180   18.04.12 367,180 0   klincová 

 

 

Obrázok č.12 Grafické znázornenie zvislých posunov hornej stavby – pravá rímsa oproti nultej etape 
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Grafické znázornenie situácie pozorovaných a vzťažných bodov (Príloha č. 4) bolo 

vyhotovené v programe Microstation V8i. Súradnice pozorovaných a vzťažných bodov 

zvislých posunov boli prevzaté od firmy GEFOS SLOVAKIA. 

6.2 Náklony 

Pri náklonoch sa porovnali hodnoty pred zaťažovacou skúškou a po zaťažovacej 

skúške na určených pilieroch (Tab. č.23). 

Tab. č.23 Náklony pilierov 

Číslo piliera 

Čítanie na 
meradielku 

Čítanie na 
meradielku 

Náklon 
pred zaťažovacou 

sk. 
po zaťažovacou sk. 

[cm] [cm] [cm] 

2 neosadené neosadené   
3 neosadené neosadené   
4 neosadené neosadené   
5 10,0 6,1 3,9 
6 10,0 12,0 -2,0 
7 10,0 13,9 -3,9 
8 10,0 12,1 -2,1 
9 neosadené neosadené   

 

Grafické znázornenie náklonov (Príloha č. 6) a situácie pozorovaných a vzťažných bodov 

(Príloha č. 5) bolo vyhotovené v programe Microstation V8i.  
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7 Záver 

Úlohou tejto diplomovej práce bolo zameranie a vyhodnotenie zvislých posunov 

hornej a spodnej stavby mostného objektu po zaťažovacej skúške a po ukončení výstavby  

a odčítanie relatívnych náklonov pilierov P5 až P8 po zaťažovacej skúške. Mostný objekt 

sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v k.ú. Banská Bystrica križovatka Kostiviarska.  

Pre zameranie zvislých posunov bola použitá geometrická nivelácia zo stredu – 

presná nivelácia s presnosťou 0,1 mm a trigonometrické prenesenie výšky. Náklony boli 

merané ako relatívne hodnoty sklopením ďalekohľadu z pozorovaného bodu na 

meradielko. Pri presnej nivelácii bol použitý digitálny nivelačný prístroj Leica DNA03 

a kódové invarové laty. Pri trigonometrickom prenesení výšky a pri určení náklonov bola 

použitá totálna stanica Leica TC 1202.  

Výpočet a vyhotovenie grafickej časti boli použité programy Microsoft Office 

a Microstation V8i. 

Výsledkom tejto diplomovej práce sú vypočítané zvislé posuny, náklony, ako aj ich 

grafické znázornenie formou grafov. Výsledky sú prezentované s presnosťou 1 mm. Pri 

výsledkoch zvislých posunov nastala situácia že nosná konštrukcia mostného objektu 

rastie, ale to mohlo byť spôsobené rozdielnou teplotou pri meraní. Najväčší pokles bol 

zaznamenaný na opore O1, ktorá je umiestnená na zhutnenom násype, kde dosahuje pokles 

10 mm v porovnaní s nultou etapou merania. 

Ďalej boli vyhotovené prehľady vzťažných a pozorovaných bodov pre zvislé 

posuny v mierke 1:750, pre náklony 1:500 a zobrazenie náklonov v mierke 1:250. Tieto 

prehľady sú uvedené v prílohe ako v analógovej forme tak aj v digitálnej. 

Tvorba tejto diplomovej práce mala pre mňa veľký prínos skúseností v geodetickej 

praxi, či sa to týka meračských alebo spracovateľských činností. Taktiež som nadobudol 

skúsenosti s modernými meračskými prístrojmi. 
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