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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá problematikou posunů a přetvoření objektů. Nejprve je, 

pospána obecně problematika měření posunů a přetvoření objektů, poté je řešen projekt 

měření posunů ţelezobetonových převázek a profilů v km 1,5 - 1,9 na silnici II/464. Na závěr 

je číselné a grafické porovnání posunů jednotlivých etap, vůči předchozím etapám a etapě 

základní.  

 Klíčová slova 

 Dálnice D47, sesuv svahu, ţelezobetonová převázka, profil svahu, svislé posuny, 

vodorovné posuny, deformace. 

 

Annotation 

 The diploma work deals with problems of shifts and transformation of objects. At first 

is, described general issues of shifts and transformation of objects, then is solved project of 

measurement of displacements of reinforced concrete walers and profiles in km 1.5 to 1.9 on 

the Highway II / 464. In conclusion is numerical and graphics collation of individual phase, 

towards previous phase and base phase. 

 Keywords 

  Highway D47, slip of hillside, reinforced Walers, profile ofhillside, vertical shifts, 

horizontal shifts, deformation 
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1 Úvod 

 Jakékoliv posuny a přetvoření stavebních konstrukcí nejsou ţádoucí a mohou narušit 

stavbu jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska funkčnosti. Pokud existuje riziko posunů a 

deformací je třeba zahájit sledování, aby bylo moţné provést opatření zabraňující těmto 

neţádoucím účinkům. Hlavním úkolem sledování je určit směr a velikosti změn.  

 Příčin vzniku posunů a deformací je mnoho, jako jedny z nejčastějších lze povaţovat 

nerovnoměrné sedání základů, vada materiálu, poddolování, špatné dimenzování konstrukcí, 

působení okolních staveb, změna hladiny podzemní vody a jiné.    

 Pouţívané metody pro určování posunů a deformací stavebních objektů lze rozdělit na 

fyzikální a geodetické. Geodetickými metodami lze, díky určení souřadnic bodu v prostoru, 

určit velikost posunu a směr posunu za časové období. 

 Tato práce se zabývá měřením posunů ţelezobetonových převázek a profilů v km 1,5 - 

1,9 na silnici II/464. Kromě samostatného měření posunů je v této práci popsáno umístění, 

konstrukce a historie objektu. Závěr obsahuje číselné a grafické zhodnocení svislých a 

vodorovných posunů.     
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2 Dálnice D47 

 Uţ z historie víme, ţe svou geografickou polohou byly České země hlavními tepnami 

obchodů v Evropě.  Jako například Jantarová stezka vedoucí od Baltského moře aţ k moři 

Jaderskému.   

  V dnešní moderní době, však nelze spoléhat jen na výhodnou geografickou polohu 

České republiky v Evropě. Jedním z hlavních aspektů k tomu, aby byla Česká republika 

významnou křiţovatkou obchodu v Evropě, je aby měla vybudovanou dálniční síť, která 

plynule převede mezinárodní dopravu přes naše území.   

 Dálniční síť nemá ovšem jen mezinárodní význam. Pro jednotlivé regiony, je důleţitá 

dopravní dostupnost a s tím spjatý příliv investorů a vznik pracovních míst. Ostravsko-

karvinská oblast, jako jedna z největších průmyslových aglomerací v České republice, byla 

bez potřebného připojení na dálniční síť. S touto problematikou právě souvisí vysoká 

nezaměstnanost v regionu. Dosavadní silnice první třídy č. 47,48 a 58, nedokázaly pokrýt 

nároky tranzitní dopravy.  Příliv investorů do regionu, by tak měla přilákat právě nově 

vybudovaná dálnice D47. [8]  

 V červnu 2002 byla uzavřena Realizační dohoda mezi investorem – společností 

Housing & Construction (CZ), a.s. a státem (Ministerstvo dopravy ČR a jím pověřené ŘSD 

ČR). [7] Postupně tak vzniklo ucelené dílo dálnice D47, kterému k napojení na dálnici D1 

chybí uţ jen část dlouhá 24 km v okolí města Přerov.  

 V roce 2006 je dálnice D47 přejmenována na dálnici D1. Je to logickým vyústěním 

toho, ţe toto dopravní dílo spojuje tři největší města v České Republice. Název D47 je uţíván 

uţ jen v technické dokumentaci.  

Tab. 1 Členění dálnice D47 na jednotlivé stavby 

Stavba Úsek Délka v km 

4704 Lipník n. Bečvou-Bělotín 15,387 

4705 Bělotín-Hladké Ţivotice 18,097 

4706 Hladké Ţivotice-Bílovec  11,682 

4707 Bílovec-Ostrava, Rudná 11,677 

4708 Ostrava, Rudná-Hrušov 8,54 

4709/1 Hrušov-Bohumín, 1. stavba 4,46 

4709/2 Hrušov-Bohumín,2. stavba 4,2 

47092 Bohumín-st. Hranice ČR/Polsko 6,113 

D47 Celkem 80,156 
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3 Charakteristika opěrné stěny 

 Součástí stavby dálnice D47 je i přeloţka silnice II/464 u obce Bílov, která slouţí jako 

přivaděč na tuto dálnici. Opěrná zeď se nachází na pravé straně zářezu silnice II/464. Poloha 

opěrné stěny vůči dálnici D47 je patrná na obrázku č. 1.  

 

Obr.  1Umístění opěrné stěny 

 V km 1,580-1,740 silnice II/464 nastal na jaře roku 2009 sesuv pravého zářezu svahu. 

Zhotovitel stavby zadal hlavnímu geotechniku poţadavek na návrh sanačního opatření. Jako 

nejvhodnější opatření vyšel návrh, který se skládá z úpravy tvaru zářezového svahu a pilotové 

stěny. 

 Součástí úpravy tvaru zářezového svahu je odtěţení části zemního tělesa a přitíţení paty 

svahu. Definitivní tvar tělesa je vytvořen dosypáním a zhutněním svahu do sklonu 2:1 a 

vybudováním dvou laviček šířky 5 a 10 m.  

 V horní lavičce je vybudována pilotová stěna 174 m dlouhá a 21,80 m vysoká viz obr. 

2. Piloty jsou v hlavách pevně spojeny ţelezobetonovou převázkou a kotveny do svahu. Toto 

opatření se ukázalo jako nedostačující, proto byla vybudována ještě jedna převázka v polovině 

výšky pilotové stěny.  

 Součástí sanačních opatření je odvodnění svahu pomocí trativodních ţeber a 

vodorovných odvodňovacích vrtů.  
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Obr.  2 Pohled z protější strany zářezu 

 Kromě geodetického sledování pohybu pilotové stěny je prováděno i sledování hladiny 

podzemní vody, měření přesné vertikální inklinometrie a monitoring sil na kotvách pilotové 

stěny.[13] 

3.1 Konstrukce opěrné stěny 

 Piloty jsou konstrukce tvořené prutovými prvky o různé délce a průměru. Díky 

různorodosti materiálu, ze kterého mohou být vyrobeny, mají tyto konstrukce široké uplatnění 

ve stavebním oboru jako např. zakládání staveb, paţení stavebních jam, opatření proti 

sesuvům a mnohé další [12]. S pouţitým materiálem úzce souvisí i postup provádění.   

 Pro výstavbu stěn se nejčastěji pouţívá ţelezobetonové piloty a to buď samostatně 

stojící se stříkaným betonem, tangenciální anebo převrtávané. Často se zhotovují jako 

konstrukce spřaţené a kotvené do svahu[11].         

 

Obr.  3 Příčný řez opěrnou stěnou 
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 Monitorovaná opěrná stěna je provedena z velko-průměrových pilot průměru 900 mm. 

Při budování opěrné stěny jsou šachty hloubeny vrtnými soupravami. Do vyhloubených 

šachet se spouští armokoše a poté se zabetonují. Jedná se o volně stojící piloty, světlá 

vzdálenost mezi jednotlivými pilotami je 1550 mm. V líci je pilotová stěna opatřena 

stříkaným betonem s výztuţnou sítí. Hlavy pilot jsou pevně spojeny ţelezobetonovou 

převázkou, která je rozdělena na jednotlivé dilatační celky. Při vyztuţování převázky se 

zároveň osazují ocelové trubky, pro kotvení konstrukce stěny hluboko pod smykovou plochu. 

Na obrázku č. 3 je zobrazen řez piloty a převázky kotvené do svahu. Délka kotev se liší 

s umístěním, kotvy uprostřed dosahují délky aţ 40 m, na krajích pak 30 m.     
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4 Měření posunů a přetvoření 

 Obecně se dle [2] jedná o metodu poskytující informace o změnách polohy a tvaru 

objektů, nebo jejich konstrukčních částí za určitý časový interval. Změny, polohy a tvaru 

objektů, jsou vyhodnocovány v rovině horizontální, vertikální a vţdy vztaţené k určité 

soustavě pevných bodů. Při prezentaci výsledků poklesů a posunů, je vhodné uvést nejen 

rozdíly oproti předešlému měření, ale i rozdíl oproti základnímu měření. Důleţitým aspektem 

měření je volba intervalu mezi etapami měření tak, aby byl plynule zachycen průběh změn. 

Velký důraz na přesnost se klade obzvláště na měření základní, které se zpravidla vykonává 

dvojnásobným počtem měření veličin s vystřídáním různých podmínek prostředí. Podrobněji, 

o metodách určování a měření posunů a přetvoření, bude popsáno v následujících kapitolách. 

Základní pojmy[3]: 

 pozorovaný bod  bod osazený na sledovaném objektu, 

 vztaţná soustava  soubor bodů mimo sledovaný objekt a jeho vliv, 

 vztaţný bod  bod vztaţné soustavy, 

 připojovací bod  vztaţný bod, který slouţí k výškovému nebo polohovému 

připojení, 

 stanoviskový bod  vztaţný bod, ze kterého se provádí měření na pozorovaný bod, 

 ověřovací bod  vztaţný bod, který slouţí pro ověření stálosti připojovacího 

bodu,  

 posun relativní  změna detekovaná v soustavě pozorovaných bodů, 

 posun absolutní  změna vzhledem k soustavě vztaţných bodů, 

 sedání, zdvih  svislý posun směrem dolů, nahoru, 

 etapové měření  opakovaná zaměření sítě vztaţných a pozorovaných bodů 

v určitém časovém intervalu, 

 základní etapa  počáteční (výchozí) etapa měření, vzhledem k níţ jsou počítány 

posuny. 
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4.1 Metody určování svislých posunů 

 Vertikální posun je charakterizován, jako rozdíl nadmořských výšek bodů určených v 

po sobě jdoucích etapách. Matematické vyjádření tohoto pohybu [2]: 

n

i

n

i

nn

i VVS   1,1 ,     (4.1) 

Kde 
i
S svislý pohyb bodu i, 

 n číslo etapy měření, 

 
i
Vn, 

i
Vn-1 výšky bodu i, v jednotlivých etapách.  

 Určování svislých posunů se provádí dle [2] těmito metodami:  

- geometrickou nivelací, 

- hydrostatickou nivelací, 

- trigonometrickou nivelací, 

- pozemní fotogrammetrií, 

- GPS, metody DPZ, 

- fyzikálními metodami měření relativních posunů. 

4.2 Metody určování vodorovných posunů 

 Z rozdílu souřadnic bodu na začátku a na konci časového období, lze zjistit posun bodu 

za časové období. Matematické vyjádření tohoto pohybu [2]: 

    ,21
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1,1 n
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i YYXXv               ( 4.2) 

kde        
i
v vodorovný posun bodu i, 

 n číslo etapy měření, 

 
i
Xn-1, 

i
Xn, 

i
Yn-1, 

i
Yn souřadnice bodu i v jednotlivých etapách. 

 Z rozdílů souřadnic bodů jednotlivých etap, lze ve směru souřadnicových os vyjádřit 

vodorovné sloţky posunu. Samotný směr, pak podle vzorce [2]:  

1

1

,1











nn

nn

nn

i

XX

YY
arctg

                                              

( 4.3) 



 
Bc. Martin Dudík: Měření posunů ţelezobetonových převázek a profilů v km 1,5 - 1,9 na silnici II/464 

 

2015  16 
 

kde  
i
σ směr posunu bodu i. 

 Určování vodorovných posunů se provádí dle [2] těmito metodami:  

- na měřických přímkách (pomocí ordinátometrů), 

- polygonometricky, 

- trigonometricky. 
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5 Měření posunů železobetonových převázek a 

profilů v km 1,5 - 1,9 na silnici II/464 

 Monitoring posunů a přetvoření na této opěrné stěně probíhá od dokončení jednotlivých 

objektů opěrné stěny. Jak uţ bylo popsáno v kapitole 3, jednotlivé objekty vznikaly postupně, 

proto je v tabulce č. 2 zaznamenáno zahájení měření jednotlivých částí objektu a pořadové 

číslo měření k datu 16. 12. 2014. 

Tab. 2 Historie měření opěrné stěny 

  

Datum zahájení 

monitoringu 

Počet měření 

k 16. 12. 

2014 

Horní převázka 18. 11. 2009 78 

Spodní převázka 17. 2. 2011 47 

Profily 14. 12. 2011 32 

 

 Značení etap měření jednotlivých objektů v tabulce č. 2 je podle firemního značení, tato 

práce zahrnuje zhodnocení posledních čtyř etap měření a jednotlivé etapy budou značeny I, II, 

III, IV. Měření zpracována v této práci probíhala v níţe uvedených termínech, etapa č. I je 

převzatá od firmy:  

I. Etapa 18. 9. 2014 

II. Etapa 20. 10. 2014 

III. Etapa 21. 11. 2014 

IV. Etapa 16. 12. 2014 

 Součásti kaţdé etapy měření v terénu jsou tyto práce: 

- měření polygonového pořadu, 

- zaměření bodů ţelezobetonových převázek a bodů definující profily svahu.  

5.1 Soustava vztažných bodů 

V lokalitě opěrné stěny se nachází dvě mostní konstrukce. Jako u většiny těchto staveb 

jsou pro monitoring ponechány body stabilizované těţkou stabilizací s nucenou centrací. 

V tomto případě se jedná o body č. 4651, č. 4625 a č. 4007. 
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Aby bylo moţné provádět monitoring opěrné stěny i opakovaně, je podél celé 

konstrukce opěrné stěny veden polygonový pořad. Jedná se o vetknutý polygonový pořad, 

který má počáteční bod č. 4651, koncový č. 4625 a mezilehlé body č. 4007, č. 4001, č. 4002, 

č. 4003, č. 4004, č. 4005 a č. 4006. Tvar a poloha polygonového pořadu vůči opěrné stěně je 

znázorněn na obrázku č. 7  

Na obrázku č. 4 je zobrazen způsob stabilizace vztaţných bodů. Body č. 4651, č. 4625 a 

č. 4007 jsou, jak uţ bylo zmíněno, stabilizovány těţkou stabilizací s nucenou centrací. 

Zbývající body pořadu jsou stabilizovány ţelezným roksorem.  

Tab. 3 Souřadnice vztažných bodů II. Etapa 

II. Etapa - 20. 10. 2014 

Souřadnice vztaţných bodů  

č. 

bodu 
Y (m) X (m) Z (m) 

4651 490756,766 1111257,853 314,424 

4007 490669,840 1111285,709 307,846 

4001 490649,840 1111372,248 306,603 

4002 490702,876 1111405,407 299,801 

4003 490699,668 1111454,810 296,833 

4004 490721,116 1111527,984 303,268 

4005 490709,081 1111591,448 296,135 

4006 490689,471 1111679,188 284,942 

4625 490625,361 1111754,223 278,305 

Vytvořené body slouţí pro opakované měření horní převázky, spodní převázky a profilů 

svahu pod opěrnou stěnou. V tabulce č. 3 je ukázka souřadnic vztaţné soustavy II. Etapy.  

5.2 Polygonový pořad 

 Jak uţ je popsáno v kapitole 5.1, souřadnice vztaţných bodů jsou určeny za pomoci 

vetknutého polygonového pořadu. K měření byla pouţita trojpodstavcová souprava. Veškerá 

naměřená data byla uloţena do paměti totální stanice.  

 Na jednotlivých bodech polygonového pořadu byly zaměřeny horizontální úhly vţdy ve 

třech skupinách. Společně s měřením horizontálních úhlů se měřily vodorovné délky 

s přesností na 0,001 m.  
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Parametry polygonového pořadu II. Etapa: 

 Typ pořadu                           : Vetknutý, bez orientace 

 Délka pořadu                          : 621.604m 

 Polohová odchylka                    : -0.003m 

 Největší / nejmenší délka v pořadu  : 98.694m/   49.508m 

 Poměr největší / nejmenší délka     : 1:1.99 

 Max. poměr sousedních délek         : 1:1.54 

 Největší rozdíl 2x měřené délky     : 0.001m 

 Nejmenší vrcholový úhel             : 121.1129g 

 Jelikoţ cílem práce je zjistit polohu pozorovaných bodů v prostoru, je součástí měření 

na kaţdém stanovisku i měření výšky stroje a signálů. Výsledná hodnota, byla vţdy 

průměrem minimálně dvou měření. 

 

Obr.  4 Stabilizace bodů vztažné soustavy 

5.3 Pozorované body 

Jak je vidno na obrázku č. 5, jsou pro sledování posunů a přetvoření na líci stěny osazeny 

monitorovací značky. Značka se skládá z hmoţdinky, adaptéru a cílového terče. Hmoţdinka 

je zapuštěna do stěny a vnitřním šroubem napevno zajištěna ve stěně. Při měření se nasadí 

cílový terč na adaptér a nasměruje na měřiče s totální stanicí. Po ukončení měření se opět terč 

odebere. Takto osazených značek je na horní převázce 24 a na spodní převázce je těchto bodů 

10.  
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Obr.  5 Stabilizace pozorovaných bodů 

Na obrázku č. 8 je vyobrazeno uspořádání bodů na opěrné stěně. Body horní převázky 

jsou znázorněny modrou barvou s číslováním 1-24. Tyto body jsou rozmístěny tak, aby na 

kaţdém dilatačním celku byly minimálně dva body. Body spodní převázky jsou znázorněny 

červenou barvou s číslováním 101-110.  

Součástí monitoringu opěrné stěny je i sledování profilů svahu pod převázkami. 

Monitorovány jsou celkem 4 profily, přičemţ kaţdý profil je definován 3-5 body. Tyto body 

jsou stabilizovány ţelezným roksorem a chráněný plastovou nebo betonovou skruţí (Obr. 6). 

 

Obr.  6 Stabilizace bodů definující profily 
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Obr.  7 Umístění polygonového pořadu vzhledem k opěrné stěně a měřeným profilům svahu 

 

Obr.  8 Uspořádání a číslování bodů na opěrné stěně 
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5.4 Prostorová polární metoda 

 Od nástupu el. dálkoměrů do praxe, je prostorová polární metoda často vyuţívaná 

moderní metoda geodetického měření. Výhodou této metody je rychlé, relativně snadné 

měření a moţnost zaměření nepřístupných bodů. Stanoviska pro tuto metodu tvoří body 

polygonového pořadu viz kap. 5.2.  

 Principem prostorové polární metody je měření šikmé délky od stanoviska 

k pozorovanému bodu, vodorovného úhlu pro výpočet směrníku a dále zenitového úhlu.  

 Metoda se skládá z určení rovinných souřadnic a trigonometrického určení výšky bodu. 

Výpočet rovinných souřadnic je dán vztahem[7]: 

APAPAP SYY sin ,                                                  (5.1) 

APAPAP SXX cos ,          (5.2) 

kde:   YP, XP  určované souřadnice bodu, 

  YA, XP  souřadnice výchozího bodu, 

  SAP  vodorovná vzdálenost mezi výchozím bodem a určovaným bodem, 

       směrník na určovaný bod. 

 Pro trigonometrické určení výšky bodu platí[6]: 

)(cot ZgSiHH APPAP  ,            (5.3) 

kde:  HP  určovaná výška bodu, 

  HA  výška výchozího bodu, 

       zenitový úhel, 

  iP  výška přístroje, 

  SAP  vodorovná délka mezi výchozím a určovaným bodem. 
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5.4.1 Rozbor přesnosti trigonometrické metody 

 Dle [5] se výška bodu, při pouţití trigonometrické metody, vypočte: 

                  ,                                        (5.4) 

Převod na směrodatnou odchylku určení výšky bodu dle [5]:  

   

     

       
      

  
   
 

    
    

     
                        (5.5) 

Kde:    

  směrodatná odchylka výšky určovaného bodu, 

    

  směrodatná odchylka výchozího bodu, 

     

  směrodatná odchylka měřené délky, 

 Z  měřený zenitový úhel, 

    
  měřená délka, 

   
  směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu, 

    
  směrodatná odchylka určení výšky stroje. 

Směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu 

 Rovnici směrodatné odchylky určení výšky bodu upravíme na: 

     
      

  
   
 

    
    

     

     

     
 ,                      (5.6) 

 uvaţujeme-li, ţe měřený zenitový úhel a délka budou mít stejný vliv na měření, lze tuto 

rovnici přepsat na: 

   
 

    
    

  
   
     

     
 

 
,                                                 (5.7) 

 po úpravě směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu nabývá tvar: 

     √
    

     
     

  

 
 
    

 

   
 .                   (5.8) 
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Směrodatná odchylka měřené délky 

 Budeme vycházet ze vztahu (5.6), pak: 

     
      

  
   

     
     

 

 
,           (5.9) 

 tento vzorec upravíme do tvaru: 

    
 √

   
     

     
 

       
 ,          (5.10) 

 V takto odvozených rovnicích (5.8) a (5.10) je známá jen měřená délka SAP a zenitový 

úhel z. Ostatní neznámé je třeba vyjádřit z dalších výrazů. 

Ostatní neznámé 

 Dle [2] se odvodí směrodatná odchylka výšky určovaného bodu   

 : 

   
 

   

  
,                                                          (5.11) 

kde    
 mezní odchylka poklesu měřeného bodu dle [1]: 

   
 

 

 
   ,   (5.12) 

přičemţ písmeno pk označuje hodnotu kritického poklesu a pro tuto práci pk = 25 mm 

 Směrodatná odchylka výchozího bodu bude uvaţována   
      

 Nakonec směrodatná odchylka určení výšky stroje je při přímém odměření od klopné 

osy dalekohledu,           . 

 Jelikoţ nejpřesnější hodnoty vykazuje trigonometrická metoda při měření zenitových 

úhlů v úrovní horizontu, bude proto v následujícím příkladu vypočítána nejnepříznivější 

podmínka měření.   
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Příklad: 

 Mějme stanoviště č. 4004 s odchylkou bodu    
     , největší zenitový úhel od 

horizontu přístroje byl naměřen na bodě č. 1302 Z=127,6766
g
.  

 Mezní odchylka poklesu měřeného bodu 

   
 

 

 
    

   
 

 

 
          

 směrodatná odchylka výšky určovaného 

   
 

   

  
 

   
 

  

 
      

 směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu 

     √
    

     

     
  

 
 
    

 

   
  

           √
        

 
 
              

             
 

           

 směrodatná odchylka měřené délky 

    
 √

   

     

     
 

       
  

    
 √
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Výsledek rozboru přesnosti 

 Z tohoto rozboru přesnosti pro trigonometrickou metodu určení výšky bodu je patrné, ţe 

je potřeba zenitové úhly měřit s přesností 0,0040
g 

a délky s přesností 4 mm. Totální stanice 

Leica TCRP 1201 těmto poţadavkům vyhovuje.  

Stanovení potřebného počtu n opakování měření 

 Pro zvolenou totální stanici je třeba vypočítat, v kolika skupinách bude zapotřebí měřit 

zenitový úhel, aby byly dodrţeny stanovené přesnosti.  

                     
         

                 

  
(    √ )

 

(
 

 
)
                  

Směrodatná odchylka určení výšky bodu 

 Dosazením zjištěných hodnot z příkladu do rovnice směrodatné odchylky určení výšky 

bodu, lze stanovit nejistotu v určení výšky bodu. 

 Vstupující hodnoty: 

mm
AH
3  

            

              

                     
         

    
                  (bod profilu, měřen na hranol) 

    3 mm 

   
 √   
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5.4.2 Rozbor přesnosti rovinné polární metody 

 Dle [2] jsou souřadnice, pro určení bodu polární metodou, dány vzorci: 

                ,          (5.13) 

                ,        (5.14) 

Pozn.: jelikoţ jsou směrodatné odchylky značeny písmenem σ, mohlo by dojít k záměně 

s označením směrníku. Proto je stanoveno označení směrníku písmenem α.  

Dle [5] je převod na směrodatné odchylky, určovaného bodu v jednotlivých osách, 

následující: 

   

     

     
          (    

    
 )              

 ,                 (5.15) 

   

     

     
          (    

    
 )              

 ,         (5.16) 

Kde:     

     

  směrodatné odchylky, v ose X a Y, určovaného bodu, 

    

     

  směrodatné odchylky, v ose X a Y, výchozího bodu, 

 SAP měřená délka mezi cílem a stanoviskem, 

 αAP směrník strany SAP, 

     
  směrodatná odchylka orientačního směrníku, 

   
  směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

     

  směrodatná odchylka měřené délky SAP. 

 Dle [5] je směrodatná souřadnicová odchylka dána vztahem: 

    √  
    

 

 
,     (5.17) 

 pak: 

      

  
      
     

      
      

     
    

 

 
.     (5.18) 

 Z takto odvozené rovnice budeme vycházet při určení směrodatné odchylky měřeného 

úhlu a směrodatné odchylky měřené délky.  
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Směrodatná odchylka měřeného úhlu  

 Dle [5] si rovnici směrodatné souřadnicové odchylky upravíme na: 

    

     
    

          

 -      

 -   
      

 ,   (5.19) 

 pokud budeme uvaţovat, ţe měřený úhel a délka budou mít stejný vliv na měření, lze 

tuto rovnici přepsat do tvaru:  

    

     
    

  
        

        
     

      
 

 
,                       (5.20) 

 směrodatná odchylka měřeného úhlu: 

    √
        

        
     

      
 

     
 .             (5.21) 

Směrodatná odchylka měřené délky 

 Tuto odchylku vyjádříme ze stejné rovnice (5.20), jako při odvození odchylky 

měřeného úhlu. 

    

  
        

        
     

      
 

 
,                  (5.22) 

 pak: 

    
 √

        
        

     
      

 

 
.              (5.23) 

 V takto odvozených rovnicích (5.21) a (5.23) je známá jen, měřená délka SAP. Ostatní 

neznámé je třeba vyjádřit z dalších výrazů. 

Ostatní neznámé 

 Dle [6] se odvodí, směrodatná souřadnicová odchylka určovaného bodu       

 , takto: 

      
 

      

  
,    (5.24) 

kde:        
 mezní odchylka posunu měřeného bodu dle [1]: 

       
 

 

 
   ,                                 (5.25) 

  přičemţ písmeno pk označuje kritický posun a pro tuto práci pk=25 mm, 

 UP koeficient spolehlivosti (budeme uvaţovat U=2). 
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 Směrodatná souřadnicová odchylka výchozího bodu se dle [2] určí ze vztahu: 

      
 √    

    
 ,        (5.26) 

kde:       přesnost souřadnic výchozího bodu byly (Body byly stabilizovány 

ţelezným roksorem a určeny s přesnosti         ), 

 σc přesnost dostředění přístroje nad bod (byl pouţit optický dostřeďovač 

s přesností dle [6] σc=0,3-0,7mm). 

 Směrodatná odchylka připojovacího směrníku se dle [2] určí ze vztahu: 

    
   

      

   
 √ ,    (5.27) 

kde:       přesnost souřadnic výchozích bodů, 

 SAB délka strany A, B, 

 ρ
g
 převodní koeficient. 

Stanovení potřebného počtu n opakování měření 

 Dle [6] si stanovíme v kolika skupinách je potřeba měřit vodorovný úhel: 

  
   

 

 
  
 ,                                                           (5.28) 

kde:    
 směrodatná odchylka úhlu měřeného v jedné skupině (   

     √ , 

přičemţ     je udáváno výrobcem[10]), 

     směrodatná odchylka úhlu měřeného v jedné poloze dalekohledu    

  

  
. 

Odvozené obecné vztahy budou dále aplikovány na dva příklady, kde bude názorně 

ukázáno jaký vliv na výsledek má měřená vzdálenost.  V prvním příkladu bude posuzována 

nejdelší měřená délka a v druhém příkladu délka nejkratší. 
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Příklad a)  

 Stanovisko měření bude uvaţováno na bodě č. 4005, který byl stabilizován ţelezným 

roksorem s přesností σX,Y=5mm. Orientace bude uvaţována na bod č. 4004 taktéţ 

stabilizovaný ţelezným roksorem. Rozbor přesnosti bude stanoven pro: 

a) Nejdelší délku, 

 Souřadnice stanoviska a orientačního bodu: 

Č. bodu Y X 

4005 490709,077 1111591,447 

4004 490721,111 1111527,981 

                        

                        

 Výpočet mezní odchylky posunu měřeného bodu dle vztahu (5.25) 

      
 

 

 
    

 

 
          

poté dosazení do vztahu (5.24) pro směrodatnou souřadnicovou odchylku určovaného 

bodu 

      
 

      

  
 

  

 
      

Směrodatná souřadnicová odchylka výchozího bodu se vypočte ze vztahu (5.26) 

      
 √    

    
  √                

dále se určí směrodatná odchylka připojovacího směrníku dle vztahu (5.27) 

    
   

    

   
 √          

     

      
 √  
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Nyní se můţou dosadit tyto vypočtené neznámé do (5.21) a vypočítat tak směrodatnou 

odchylku měřeného úhlu 

    √
        

        

     
      

 

     
   

        √
                                     

               
 

           

A nakonec z (5.23), i směrodatnou odchylku měřené délky  

    
 √

        
        

     
      

 

 
= 

 √
                                     

 
 

    
      

Příklad b)  

 Stanovisko měření bude uvaţováno na bodě č. 4004, který byl stabilizován ţelezným 

roksorem s přesností σX,Y=5mm. Orientace bude uvaţována na bod č.4005 taktéţ 

stabilizovaný ţelezným roksorem. Rozbor přesnosti bude stanoven pro: 

b) Rozbor přesnosti pro nejkratší délku 

 Souřadnice stanoviska a orientačního bodu: 

Č. bodu Y X 

4004 490721,111 1111527,981 

4005 490709,077 1111591,447 
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Postup tohoto rozboru bude stejný, jako u rozboru přesnosti pro nejdelší délku: 

mezní odchylka posunu měřeného bodu 

      
 

 

 
    

 

 
          

směrodatná souřadnicová odchylka určovaného bodu 

      
 

      

  
 

  

 
      

směrodatná souřadnicová odchylka výchozího bodu 

      
 √    

    
  √                

směrodatná odchylka připojovacího směrníku 

    
   

    

   
 √          

     

      
 √         

směrodatná odchylka měřeného úhlu 

    √
        

        

     
      

 

     
   

        √
                                    

              
 

           

 směrodatná odchylka měřené délky 

    
 √

        

        

     
      

 

 
  

 √
                                    

 
 

    
        

 



 
Bc. Martin Dudík: Měření posunů ţelezobetonových převázek a profilů v km 1,5 - 1,9 na silnici II/464 

 

2015  33 
 

Výsledek rozboru přesnosti 

 Z rozboru přesnosti pro polární metodu určení souřadnic bodu vyplývá, ţe je třeba 

vodorovné úhly měřit s přesností 0,0040
g
 a délky s přesností 3,5 mm. Totální stanice Leica 

TCRP 1201+ těmto zjištěným kritériím vyhovuje.  

Stanovení potřebného počtu n opakování měření 

 Pro zvolenou totální stanici je třeba vypočítat, v kolika skupinách bude zapotřebí měřit 

vodorovný úhel, aby byly dodrţeny stanovené přesnosti. Dle vztahu (5.28) 

                     
         

                 

  
(    √ )

 

(
 

 
)
                  

Směrodatné odchylky v jednotlivých souřadnicových osách 

 Dosazením, výše vypočítaných hodnot v Př. a) a Př. b), do vztahu (5.15) a (5.16) lze 

posoudit, zda se jedná opravdu o posuny anebo je tato změna způsobena nepřesnostmi měření.   

Př. a)  

   
    

         

                        

                     

    
        

                     
         

    
                

   
 √   

     
          (    

    
 )              

  

   
        

   
 √   

     
          (    

    
 )               
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Př. b)  

   
    

         

                       

                     

    
        

                     
         

    
                  (bod profilu, měřen na hranol) 

   
 √   

     
          (    

    
 )              

  

   
        

   
 √   

     
          (    

    
 )               

  

   
        

 Aritmetický průměr určí směrodatnou odchylku v jednotlivých souřadnicových osách. 

     
       

      

 
 

       

 
 

          

     
       

      

 
 

       

 
 

          

5.4.3 Zhodnocení rozboru přesnosti 

V rozboru přesnosti byly vypočítány směrodatné odchylky měřené délky, zenitového 

úhlu a vodorovného úhlu. Na základě zjištěných hodnot byla vybrána totální stanice, která 

splňuje poţadavky tohoto měření. Poté byl stanoven počet skupin měření vodorovných úhlů, 

tak aby bylo dosaţeno poţadované přesnosti. 

 Nakonec byly vypočítány směrodatné odchylky v jednotlivých osách, pro zjištění 

hodnoty, která ještě nemusí znamenat skutečný posun, ale jen nejistotu v měření. V případě 

osy Z se jedná o největší nejistotu 5 mm, v případě osy X a Y průměrné hodnoty nejistoty 7 a 

6 mm. 
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5.4.4 Měřické vybavení 

 Totální stanice Leica TCRP 1201+ je vybavena laserovým dálkoměrem R1000 pro 

měření bez hranolu aţ do 1000 m. Jedná se o motorizovanou totální stanici s funkcí ATR pro 

cílení na hranol. Technické parametry tohoto přístroje jsou uvedeny v tabulce č. 4. Ovládání 

totální stanice je, díky kvalitnímu dotykovému barevnému displeji, relativně jednoduché a 

přehledné. Na obrazovce lze data zobrazovat i ve formě mapy. Transfer dat z totální stanice je 

moţný na paměťové kartě[10]. 

 

Obr.  9 Totální stanice Leica TCRP 1201+ 

Tab. 4 Technické parametry přístroje 

Přesnost měření délek s hranolem ± 1,5 mm + 2 ppm 

Přesnost měření délek bez hranolu ± 2 mm + 2 ppm 

Přesnost měření úhlů 0,3 mgon 

Měření délek – dosah (hranol / bez hranolu) 3000 m /1000 m 

Dalšími pomůckami byly optický centr, výtyčka a sada odrazných hranolů, třínoţek a 

stativů. 
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5.4.5 Postup měření  

Prvním stanoviskem pro sledování posunů je bod č. 4002, orientace osnovy směrů je na 

body č. 4001 a č. 4003. Z tohoto stanoviska je monitorována polovina horní převázky (body č. 

11-24), celá spodní převázka (body č. 101-110), profil v 1,634 km (body č. 1101-1104) a 

profil v 1,674 km (body č. 1201-1204).  

Zbytek bodů horní převázky (body č. 1-10) je zaměřen ze stanoviska 4003. Orientace 

osnovy směrů je na tomto stanovišti na body č. 4002 a 4004 

 Profil v 1,774 km je měřen ze stanoviska 4004 (body č. 1301-1303), které má orientaci 

osnovy směrů na bod č. 4003 a č. 4005. 

 Posledním stanoviskem je bod č. 4005, který má orientaci osnovy směrů na bod č. 4004 

a č. 4006 a je určen pro měření na body profilu v 1,820 km (body č. 1401-1405).  

Při měření pozorovaných bodů stabilizovaných štítky, byla v přístroji nastavena adiční 

konstanta 0 mm. Protoţe se jedná o opakované měření ze stejného stanoviska, vliv ze 

zakřivení země se neuplatní. Také maximální naměřená vzdálenost nedosahuje hodnoty, aby 

byla opravena o vliv refrakce.    

5.4.6 Zpracování měření 

 Měření byla zaznamenávána do paměti totální stanice, odkud byla dále staţena do 

počítače. Před samotným zpracováním zápisníku byla provedena rychlá kontrola naměřených 

dat. V programu Groma v. 8.0 byla zpracována měření v první a druhé poloze dalekohledu a 

redukce směrů na 0
g
. Následoval výpočet souřadnic bodů vetknutého polygonového pořadu. 

Z takto získaných souřadnic stanovisek, byl dále proveden výpočet souřadnic pozorovaných 

bodů. Tento úkon byl proveden za pomoci polární metody dávkou. Současně s výpočtem 

souřadnic X, Y byly počítány i výšky pozorovaných bodů. Souřadnice bodů X, Y byly určeny 

v S-JTSK, výšky pozorovaných bodů v systému Bpv. Protokoly o zpracování naměřených dat 

jsou přílohou č. 1.           
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5.5 Svislé posuny 

Vypočtené výšky pozorovaných bodů byly sestaveny do přehledných tabulek a 

porovnány s jednotlivými etapami a s etapou základní viz kapitola 4.1. Tato část projektu byla 

zpracována v Microsoft Excel. 

5.5.1 Výsledky svislých pohybů 

Výsledné rozdíly výšek bodů mezi jednotlivými etapami byly vyneseny do tabulek a 

grafů (Příloha č. 2 a č. 3). Tabulka vţdy obsahuje souřadnice bodu v S-JTSK, výšku bodu 

v Bpv a posuny ve svislém směru oproti etapě předešlé a základní. Jelikoţ je projekt sloţen 

z monitoringu horní převázky, spodní převázky a profilů svahu, vyhodnocení svislých posunů 

bylo vyhotoveno pro jednotlivé objekty samostatně. Také grafické vyhodnocení profilů svahů 

je, pro přehlednost, vyhotoveno pro kaţdý profil samostatně.   

5.6 Vodorovné posuny 

 Porovnáním souřadnic pozorovaných bodů v místním SS, s jednotlivými etapami a 

vzhledem k etapě základní, byly zjištěny vodorovné posuny viz kapitola 4.2. Tyto posuny 

jsou charakterizovány sloţkou v ose x a ose y respektive posuny příčné a podélné. V případě 

příčných posunů se jedná, o rozdíl vzdálenosti pozorovaných bodů jednotlivých etap od osy 

komunikace. V případě podélných posunů, pak o rozdíl staničení na ose komunikace II/464. 

Celý výpočet posunů byl realizován v programu Microsoft Excel. 

5.6.1 Transformace souřadnic 

 Pro přehlednější vyhodnocení posunů pozorovaných bodů, byly tyto souřadnice 

transformovány z S-JTSK do místní souřadnicové soustavy. Posuny pozorovaných bodů byly 

vyhodnoceny vzhledem k ose komunikace II/464.  Osa komunikace byla rozdělena na 20 m 

dlouhé úseky a ke kaţdému úseku byly transformovány příslušné pozorované body. Počátek 

soustavy byl vţdy zvolen do prvního bodu dvacetimetrového úseku.  Kladná osa x´ byla 

vloţena do směru komunikace a kladná osa y´ pootočená o 90° po směru chodu hodinových 

ručiček. Pro převod souřadnic, z S-JTSK do místního souřadnicového systému, byla pouţita 

rovinná transformace (Obr. 10) podle těchto vztahů[7]:  
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                            ,         (5.29) 

                            ,         (5.30) 

Kde:  y´, x´ - souřadnice v místní souřadnicové soustavě, 

 YB, XB - souřadnice transformovaného bodu v S-JTSK, 

 Y0, X0 - souřadnice počátku místní souřadnicové soustavy v S-JTSK, 

 ω - úhel natočení souřadnicových soustav.  

 

Obr.  10 Rovinná transformace 

5.6.2 Výsledky vodorovných posunů 

 Výsledné posuny byly vyneseny do přehledných tabulek a grafů (Příloha č. 4 a č. 5). 

Tabulka vţdy obsahuje souřadnice bodu v S-JTSK, výšku bodu v Bpv, souřadnice v místní SS 

a příčné a podélné posuny oproti etapě předchozí a základní. Jako u vyhodnocení svislých 

posunů je i zde vyhotoveno vyhodnocení vodorovných posunů vţdy pro jednotlivý objekt 

samostatně, včetně vyhodnocení pro profily.     
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6 Vyhodnocení 

Tato kapitola obsahuje číselné a vektorové znázornění posunů pozorovaných bodů 

v jednotlivých etapách vzhledem k etapě základní. Nejprve jsou znázorněny posuny podélné 

všech tří objektů, následuje znázornění příčných posunů a nakonec porovnání svislých 

posunů. 

Kladná hodnota u podélných posunů značí pohyb ve směru staničení komunikace II/464 

a záporná hodnota charakterizuje směr pohybu proti směru staničení této komunikace. 

V případě příčných posunů je pohyb směrem k ose komunikace charakterizován zápornou 

hodnotou a směr od osy komunikace, pak hodnotou kladnou. Pokles bodu je charakterizován 

zápornou hodnotou, kladná hodnota značí zdvih bodu. 

Směr a velikost vodorovných a příčných posunů je patrny z obrázku č. 11, kde jsou tyto 

vodorovné a příčné posuny vektorově znázorněny a jasně popsány vzhledem k ose 

komunikace.  

V tabulkách č. 5-13 je číselné vyjádření celkových svislých a vodorovných posunů vůči 

etapě základní. Číselné a grafické porovnání vodorovných a svislých posunů mezi 

jednotlivými etapami je přílohou č. 2 a č. 4. 
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Tab. 5 Celkové podélné posuny horní převázka 

Horní převázka 

Celkové podélné posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

1 34 30 28 30 

2 35 32 32 33 

3 34 31 30 30 

4 34 32 34 34 

5 37 34 34 34 

6 41 37 39 39 

7 46 43 44 43 

8 51 48 51 49 

9 53 49 52 50 

10 55 52 55 53 

11 60 57 58 58 

12 60 56 57 58 

13 52 55 55 56 

14 54 58 59 60 

15 43 50 50 51 

16 57 54 55 54 

17 30 25 25 24 

18 27 22 23 23 

19 2 -3 -3 -4 

20 -3 -5 -4 -5 

21 -1 -6 -7 -7 

22  - -9 -9 -10 

23 -3 -7 -8 -8 

24  - -8 -8 -8 

.    
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Tab. 6 Celkové podélné posuny spodní převázka 

Spodní převázka 

Celkové podélné posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

101  - -2 0 -1 

102 1 0 0 0 

103 6 2 1 1 

104 3 1 2 2 

105 5 2 1 2 

106 7 0 2 2 

107 6 2 3 3 

108 9 4 4 5 

109 0 2 2 2 

110 5 8 10 10 

Tab. 7 Celkové podélné posuny profily 

Profily 

Celkové podélné posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

1101 19 22 25 29 

1102 8 8 8 12 

1103 0 -2 2 2 

1104 0 -3 0 0 

1201 17 15 9 12 

1202 3 0 -3 -4 

1203 6 -2 -5 -4 

1204 3 0 -1 -4 

1301 -4 -4 -5 -1 

1302 -4 -3 -5 -2 

1303 -6 -6 -6 -6 

1401 17 17 4 11 

1402 11 8 5 10 

1403 0 1 3 4 

1404 14 14 19 15 

1405 4 3 7 4 
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Tab. 8 Celkové příčné posuny horní převázka 

Horní převázka 

Celkové příčné posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

  Číslo etapy 

I II III IV 

1 -48 -51 -56 -51 

2 -52 -56 -64 -56 

3 -50 -55 -64 -55 

4 -42 -46 -54 -46 

5 -40 -44 -51 -44 

6 -28 -34 -40 -33 

7 -28 -33 -38 -32 

8 -59 -65 -68 -64 

9 -59 -66 -70 -66 

10 -78 -86 -89 -86 

11 -81 -85 -90 -86 

12 -65 -69 -74 -67 

13 -57 -64 -69 -64 

14 -18 -24 -28 -24 

15 -11 -17 -21 -16 

16 -22 -31 -34 -30 

17 -20 -28 -32 -28 

18 7 -4 -7 -3 

19 0 -10 -14 -11 

20 26 12 9 12 

21 22 8 5 7 

22  - 5 1 3 

23 20 4 0 1 

24  - 11 9 8 
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Tab. 9 Celkové příčné posuny spodní převázka 

Spodní převázka 

Celkové příčné posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

101  - -4 -11 -6 

102 4 -1 -8 -2 

103 5 5 -2 3 

104 7 3 -3 1 

105 6 5 0 5 

106 4 3 -3 1 

107 8 3 -2 2 

108 6 1 -4 -1 

109 6 -3 -7 -4 

110 -7 -12 -17 -15 

Tab. 10 Celkové Příčné posuny profily 

Profily 

Celkové příčné posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

1101 -20 -25 -34 -32 

1102 -14 -19 -25 -22 

1103 -6 -11 -19 -9 

1104 9 2 3 5 

1201 -12 -19 -24 -24 

1202 0 -7 -9 -10 

1203 6 -8 -9 -8 

1204 15 5 4 11 

1301 3 1 0 4 

1302 -3 -3 -4 -1 

1303 9 10 7 9 

1401 0 -2 -7 -2 

1402 10 6 -2 2 

1403 11 9 2 6 

1404 29 26 26 30 

1405 2 0 -8 2 
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Tab. 11 Celkové svislé posuny horní převázka 

Horní převázka 

Celkové svislé posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

1 2 5 5 5 

2 10 13 11 11 

3 11 14 13 13 

4 15 20 17 18 

5 19 22 21 21 

6 25 28 27 27 

7 27 30 29 29 

8 32 34 33 34 

9 33 36 35 35 

10 51 55 52 52 

11 54 58 56 55 

12 53 56 55 54 

13 58 62 60 59 

14 63 66 64 64 

15 67 69 68 68 

16 66 68 67 67 

17 57 59 58 58 

18 45 48 47 46 

19 28 31 30 28 

20 5 8 7 6 

21 2 6 4 3 

22 - 7 6 5 

23 2 6 4 3 

24 -  7 7 6 
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Tab. 12 Celkové svislé posuny spodní převázka 

Spodní převázka 

Celkové svislé posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

101  - 13 12 12 

102 13 17 15 15 

103 12 15 12 13 

104 13 15 14 13 

105 11 14 13 11 

106 18 20 19 19 

107 14 16 14 14 

108 16 19 18 18 

109 17 20 19 19 

110 22 24 23 23 

Tab. 13 Celkové svislé posuny profily 

Profily 

Celkové svislé posuny [mm] 

Číslo 

bodu 

Číslo etapy 

I II III IV 

1101 13 13 16 15 

1102 18 19 21 21 

1103 8 9 12 11 

1104 7 7 8 9 

1201 13 14 15 15 

1202 17 18 20 20 

1203 18 19 21 22 

1204 8 8 10 10 

1301 -2 -3 0 0 

1302 8 7 10 10 

1303 2 2 5 5 

1401 -2 2 1 -1 

1402 0 1 2 1 

1403 -1 0 1 0 

1404 1 2 3 3 

1405 1 2 4 4 
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Obr.  11 Vektorové znázornění vodorovných posunů vztažených k datu 18. 9. 2014
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7 Závěr 

 Tato diplomová práce byla vypracována jako součást zakázky měření posunů a 

přetvoření opěrné stěny v km  1,5 - 1,9 na silnici II/464. Byly pozorovány tři objekty a to 

horní převázka, spodní převázka a čtyři profily svahu. Posuny byly měřeny ve čtyřech etapách 

s měsíčním rozestupem. 

K měření posunů byla vyuţita prostorová polární metoda, jako stanoviska poslouţily 

body vetknutého polygonového pořadu, který se zaměřuje při kaţdé etapě měření. K měření, 

posunů a přetvoření na této opěrné stěně, se vyuţívá totální stanice Leica TCRP 1201+, která 

svými technickými parametry vyhovuje poţadavkům na přesnost měření.    

 Svislé a vodorovné posuny byly počítány ze změny souřadnic pozorovaných bodů 

zjištěných v jednotlivých etapách. V kaţdé etapě byly vypočítané posuny vztaţeny k ose 

komunikace II/464. Vyhodnocení posunů obsahuje posouzení mezi jednotlivými etapami a 

etapou základní v číselné a grafické podobě.   

 Z grafického a číselného vyhodnocení je jasné, v jaké části opěrné stěny dochází 

k největším posunům. Historie posunů je patrná z vyhodnocení posunů vůči nulté etapě 

kaţdého objektu, kdy uprostřed horní převázky dosahuje příčný posun hodnoty kolem 80 mm. 

Z tohoto důvodu byla zhotovena spodní převázka a to v místě největších naměřených posunů. 

Monitoring nově vzniklé spodní převázky a horní převázky ukazuje, ţe toto opatření je 

vyhovující a k dalším enormním posunům nedochází. 

 Takto zjištěné informace o posunech se dále předávají geotechnikům pověřených ke 

sledování opěrné stěny.  
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