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Anotace 

Předmětem předložené bakalářské práce je problematika posunů a přetvoření opěrné 

zdi v Ostravě – Přívoze. V předložené práci jsou uvedeny metody, postupy a přístrojové 

vybavení použité pro zhotovení dané úlohy. Hlavním výstupem práce je porovnání hodnot 

svislých a vodorovných posunů v jednotlivých etapách s hodnotami základní etapy měření 

a grafické znázornění těchto posunů. 
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Annotation 

The subject of this bachelor thesis are problems of the shifts and transformations of 

the abutment wall located in Ostrava - Přívoz. In this thesis there are described techniques, 

procedures and technological equipment used for implementation of this task. The main 

outcome of this study is the comparison of vertical and horizontal shifts in particular periods 

with the shifts measured in the elemental period of measuring and also graphical illustration 

of these shifts. 
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1 Úvod 

Úkolem předložené bakalářské práce je měření posunů a přetvoření, které provádíme 

z důvodu zjištění změny polohy opěrné zdi oproti její původní poloze za určitý časový úsek. 

Tyto změny nastávají z důvodů, jako jsou vlivy poddolování, jež jsou v Ostravském kraji 

běžné, změny hladiny podzemních vod nebo nesprávnost provedení konstrukce. Posuny a 

přetvoření je třeba sledovat z důvodu jejich vlivu na funkčnost a stabilitu opěrné zdi. Tyto 

posuny se sledují z bezpečnostního hlediska, abychom předešli případným problémům při 

překročení kritických hodnot. V případě, že by došlo k překročení kritických hodnot, musela 

by se zavést určitá protiopatření. 

V případě opěrné zdi je sledování posunů důležitým prvkem, jelikož tyto posuny 

mohou ovlivnit funkčnost komunikace v daném úseku. Předložená bakalářská práce se 

zabývá opěrnou zdí č. 8223 na dálnici D1. 

 Mezi cíle předložené práce patří získání informací o konstrukčním systému a 

umístění opěrné zdi č. 8223, postupy měření a následné zpracování naměřených hodnot. 
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2 Dálnice D1 

Dálnice D1 [8] je nejstarší a nejdelší dálnicí v České republice, spojuje tři největší 

města České republiky a to Prahu, Brno a Ostravu. 

 

Obr. č. 1. Dálnice D1 znázornění úseku Praha - Brno – Ostrava 

Dálnice D1 je v současnosti přetížena, a proto se plánuje její rozšíření na šest 

jízdních pruhů v úseku Praha – Brno. Problémem je však finanční náročnost projektu. Kvůli 

technické náročnosti a členitému terénu by byla cena za rozšíření jednoho kilometru téměř 

stejná jako cena výstavby nové dálnice. Bylo by nezbytné rozšířit mosty, postavit 

připojovací a odbočovací pruhy, protihlukové stěny, apod. [8] 

Z ekologických aspektů se při výstavbě dálnice v 60. letech 20. století na životní 

prostředí nebralo moc ohledů, dálnici D1 naplánovali téměř jako přímou spojnici Prahy a 

Brna i přesto, že na tomto úseku vede nepříliš vhodným terénem. Jediná větší změna trasy 

byla provedena u vodní nádrže Švihov.  
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3 Lokalita opěrné zdi č. 8223 

Opěrná zeď č. 8223 se nachází v Ostravě - Přívozu na úseku dálnice D1 nedaleko 

Městské centrální čistírny odpadních vod u exitu 361. Lokalita měření má dobrou viditelnost 

a přístupnost, v okolí se nachází hned několik bodů stabilizovaných pomocí těžké stabilizace 

s nucenou centrací, které jsou vhodné pro využití k měření. 

 

Obr. č. 2. umístění opěrné zdi č. 8223 na dálnici D1 

3.1. Konstrukce opěrné zdi 

Principem opěrné zdi typu Armovia [9] je nahrazení masivních betonových 

opěrných konstrukcí pomocí zhutněného zemního bloku, ve kterém se vložením systému 

výztuh zlepší vlastnosti zeminy. Díky tření mezi zeminou a výztuhami se přenáší smykové 

namáhání do výztuh, které jsou schopny zásluhou své pevnosti toto namáhání zvládnout. 

Dříve byly používány výztuhy z ocelových pásků nebo mříží, zlepšením technologie ocelové 

pásky a mříže, které měly jako hlavní nedostatek korozní účinky, byly nahrazeny 

syntetickými materiály. Konstrukce Armovia značně zmenšila nutnou velikost záboru 
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pozemků pro zřízení klasického násypu. Oproti klasickým betonovým opěrným zdem je 

systém konstrukce z vyztužené zeminy ekonomičtější pro vyšší opěrné zdi. Deskové 

betonové prvky, jež tvoří líc opěrné zdi, dobře snáší nerovnoměrné sedání. Lícovou stěnu 

tvoří slabě vyztužené prefabrikované deskové prvky, které jsou 18 cm tlusté. Do rubové 

strany se zabetonovává pruh o šířce 130 cm vyztužené geomříže. Tyto pruhy vyčnívají 

zhruba 500 mm z panelu a nastavují se do stanovené délky pomocí spojovacího prvku. Desky 

ve spodních řadách se ukládají na betonový práh, který nám slouží k vytvoření rovné plochy 

pro montáž. Desky dalších řad se ukládají na pružné podložky. Vodorovné i svislé spáry 

mezi prefabrikovanými dílci mají tloušťku 20 mm. [9] 

Obr. č. 3. Přípoj výztužného pruhu geomříže 
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4 Měření posunů a přetvoření 

Při posunech a přetvořeních jde o měření změn polohy a tvaru stavebních objektů, 

případně jejich částí, za určitý časový interval proti jejich základnímu tvaru a poloze [1]. 

Posuny a deformace staveb vznikají jak během výstavby, tak i během jejich provozu 

[4]. U posunů sledujeme vodorovnou i svislou složku. Za hlavní příčiny vzniku posunů a 

přetvoření se považuje například vznik poklesové kotliny vlivem poddolování. Dále ujíždění 

kluzných terénů v případě většího množství srážek nebo nevhodného stavebního zásahu do 

stability svažného terénu. Pro vlastní určení prostorové změny pozorovaného bodu se úloha 

obvykle zjednodušuje na určení svislé a vodorovné složky pohybu. Pří měření pohybů a 

přetvoření rozeznáváme několik základních pojmů, s kterými se setkáváme [4]. 

Pro přesnější vyjádření vodorovných posunů a deformací se často využívá 

transformace referenčního systému do místního systému [5]. 

4.1. Základní pojmy 

 pozorovaný bod – bod osazený na sledovaném objektu, 

 vztažná soustava – soubor vztažných bodů stabilizovaných mimo sledovaný 

objekt a zónu jeho působení; jejím prostřednictvím se realizuje 

souřadnicová vztažná soustava pro vyhodnocování posunů, 

 vztažný bod – bod vztažné soustavy, který je stabilizován mimo sledovaný 

objekt a jeho vliv, 

 připojovací bod – vztažný bod sloužící k polohovému nebo výškovému 

připojení; volí se pokud možno co nejblíže k měřenému objektu, 

 stanoviskový bod – vztažný bod, který je stanoviskem měřících přístrojů, 

 ověřovací bod – vztažný bod, kterým se ověřuje stálost polohy 

připojovacího nebo stanoviskového bodu, 

 orientační bod – bod sloužící k orientaci směrových osnov, volí se co 

nejdále od pozorovaného objektu, 

 posun relativní – změna detekovaná v soustavě pozorovaných bodů, 

 posun absolutní – změna vzhledem k soustavě vztažných bodů, 

 sedání, zdvih – svislý posun směrem nahoru, dolů, 

 průhyb – přetvoření ve svislém směru, 
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 náklon – odchýlení od svislice, 

 pootočení – otáčení kolem obecně položené osy, 

 průhyb – přetvoření horizontální konstrukce ve svislém směru, 

 etapová měření – opakovaná zaměření sítě vztažných a pozorovaných bodů 

v určeném časovém intervalu, 

 základní etapa – počáteční etapa měření, vzhledem k níž jsou počítány 

posuny, obvykle je zaměřena s vyšší přesností. 

4.2. Měření svislých posunů 

Pro určení svislého posunu se používá metoda geometrické nivelace ze středu. 

Pokles bodu za časové období se určuje z rozdílu výšek naměřených na začátku a na konci 

daného období, tedy [2]:  

 …… je pokles bodu i za období  

 jsou výšky bodu i na začátku a na konci časového období. 

Přesnost určení poklesu závisí na přesnosti určení výšky bodu na začátku a na konci 

časového období, tedy [2]:  

Za předpokladu, že obě měření se provádějí stejnou metodou, můžeme předpokládat, že i 

přesnost v určení výšek je stejná a platí , takže [2]: 

 

4.2.1. Metody měření svislých posunů 

Měření svislých posunů se provádí několika možnými způsoby, ale z důvodu 

rozdílných přesností a nákladnosti geodetických měření, je zapotřebí rozumně volit rozsah 

měření, počet a frekvenci jednotlivých etap. Mezi základní metody patří [5]: 

 geometrická nivelace (nejčastěji používané jsou: VPN a PN), 

 trigonometrické určování výšek, 

 hydrostatická nivelace, 

 pozemní fotogrammetrie, 
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4.3. Měření vodorovných posunů 

Pro určení vodorovného posunu byla použita polární metoda. Vodorovný posun je 

posun bodu v jeho poloze naměřené na začátku a na konci daného období, tedy [2]: 

 

……… je posun bodu i za období  

.… jsou souřadnice bodu na začátku časového období 

.... jsou souřadnice bodu na konci časového období 

Směr posunu bodu i je [2]: 

 

Přesnost určení posunů je závislá na přesnosti určení polohy bodů v jednotlivých 

etapách měření. Tedy [2]: 

 

přičemž    

kde mx a my je přesnost určení souřadnic X a Y a mP je celková střední chyba 

v poloze bodu. Za předpokladu, že v obou etapách měření je přesnost v určení polohy bodů 

stejná, platí tedy  a přesnost v určení vodorovného posunu je [2]: 

 

4.3.1. Metody měření vodorovných posunů 

Měření svislých posunů se provádí několika možnými způsoby. Do těchto metod 

patří [5]: 

 metoda záměrné přímky, 

 metoda polygonová, 

 trigonometrická metoda 

 metoda GNSS 
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5 Měření opěrné zdi č. 8223 

Vlastní měření opěrné zdi č. 8223 probíhalo ve dvou etapách a zbylých šest etap 

bylo převzato z dřívějších měření VŠB-TUO:   

I. etapa  ze dne 28. 7. 2010, 

II. etapa ze dne 16. 11. 2010, 

    III. etapa ze dne 11. 8. 2011, 

    IV. etapa ze dne 14. 11. 2011, 

    V. etapa ze dne 10. 7. 2012, 

    VI. etapa ze dne 10. 10. 2013, 

    VII. etapa ze dne 7. 11. 2014, 

    VIII. etapa ze dne 26. 3. 2015, 

Ve dny měření byly současně měřeny parametry pro určení jak svislých, tak 

vodorovných posunů. Jako základ pro další výpočty byla zvolena I. etapa, zaměřena v roce 

2010. 

5.1. Svislé posuny 

Z důvodu určování svislých posunů byly v opěrné zdi stabilizovány nivelační 

čepové značky (obr. 4), které jsou rozmístěny u spodní hrany zdi v řadě, a jedná se o tři 

nivelační značky s čísly: 1.3, 1.4 a 1.5. Jako vztažné body (orientace) byly použity body 

č. 8169, č. 8171 a č. 8175, které byly stabilizovány pomocí těžké stabilizace s nucenou 

centrací a upínacím šroubem pro možnost našroubování trojnožky. V pilířích pro nucenou 

centraci je v patě pilíře umístěna hřebová nivelační značka. 
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Obr. č. 4. Pozorované a vztažné body pro sledování svislých posunů 

5.1.1. Použité přístroje a pomůcky pro svislé posuny 

Pro výšková měření byl použit přístroj Leica DNA03 (obr. 5), Leica DNA03 je 

digitální nivelační přístroj. K měření využívá latí s čárovým kódem (obr. 6), čímž odstraníme 

chyby měřiče ze čtení na lati. Jestliže přístroj není správně ustaven do vodorovné polohy, 

tak nás na to upozorní. Bohužel přístroj má i své nevýhody. Jednou z těchto nevýhod je 

viditelnost kódové latě - kód nesmí být zašpiněný či zakrytý, a to i v případě větších stínů. 

Pak totiž stroj nepřečte údaje z lati. Součástí vybavení k přesné nivelaci (PN) je neskládací 

stativ s  pásmem, které nám slouží k odměření délek pro čtení vpřed i vzad. Kódová lať se 

klade na nivelační podložku či na hřebové nivelační značky. Údaje se základními 
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informacemi [10] jsou uvedeny v tabulce č. 1. Výsledky měření byly zpracovávány 

v programu Leica Geo Office. 

Obr. 5 Nivelační přístroj Leica DNA03   Obr. 6 Nivelační invarová kódová lať 

 

      Tab. 1 Technické parametry Leica DNA03 

Leica DNA03 

Střední kilometrová chyba měření 0,3 mm 

Zvětšení dalekohledu 24x 

Stupeň rozlišení hodnot čtení na lati 0,01 mm 

Dosah čtení 1,8 až 60 m 

5.1.2. Postup měření a vyhodnocení 

Pro dané měření byla použita geometrická nivelace ze středu za pomoci nivelačního 

přístroje Leica DNA03. Princip geometrické nivelace ze středu spočívá v určování převýšení 

mezi dvěma body [4], mezi které se postaví přístroj. Pro dosažení vodorovnosti záměry se 

přístroj zhorizontuje. Na body se postaví kódové latě do svislé polohy a přečte se čtení. Pro 

výpočet převýšení platí vztah, že převýšení je rovno rozdílu čtení vpřed od čtení vzad. 

Výchozí výšky vztažných bodů byly ověřeny tak, že hodnota převýšení nesměla překročit 

povolenou mezní hodnotu , kde R je délka nivelačního oddílu v km a výsledný 

mezní rozdíl je v milimetrech [3]. 
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      Tab. 2 Výška výchozích vztažných bodů 

číslo bodu Výška bodu v m 

(Bpv) 

8175 204,734 

8171 204,956 

8169 202,160 

Tab. 3 Ověření výšky výchozích vztažných bodů VII. etapy 

úsek 
délka úseku   

R (km) 
převýšení (m) ∆v     

(mm) 

∆vmez    

(mm) 

splnění 

podmínky 

8171 - 13 0,13 0,0013 1,3 1,8 ano 

 

Tab. 4 Ověření výšky výchozích vztažných bodů VIII. etapy 

úsek 
délka úseku   

R (km) 
převýšení (m) ∆v     

(mm) 

∆vmez    

(mm) 

splnění 

podmínky 

8175 - 13 0,36 0,0014 1,4 3 ano 

Po ověření výchozích výšek bodů se dále stanoví vlastní přesnost nivelačního 

pořadu. Podle [2] je přesnost charakterizována tzv. střední kilometrovou chybou dvojité 

nivelace a maximální povolenou chybou. 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace je dána [2]:  

 

kde:  n… počet oddílů, 

d… rozdíl v převýšení, 

R… délka oddílu v km 

maximální povolená střední kilometrová chyba opakované dvojité nivelace je pro 

PN dána [2]:  

 

kde:   je počet měřených oddílů  
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Tab. 5 Přesnost nivelačního měření VII. etapy 

úsek 
délka úseku   

R (km) 
převýšení (m) ∆v     

(mm) 

∆vmez    

(mm) 

splnění 

podmínky 

8171 - 13 0,13 0,0013 1,3 1,8 ano 

 

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace a maximální povolené střední 

kilometrové chyby opakované dvojité nivelace: 

 

 

 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace vyhovuje maximální povolené střední 

kilometrové chybě opakované dvojité nivelace. 

Tab. 6 Přesnost nivelačního měření VIII. etapy 

úsek 
délka úseku   

R (km) 
převýšení (m) ∆v     

(mm) 

∆vmez    

(mm) 

splnění 

podmínky 

8175 - 13 0,36 0,0014 1,4 3 ano 

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace a maximální povolené střední 

kilometrové chyby opakované dvojité nivelace: 

 

 

 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace vyhovuje maximální povolené střední 

kilometrové chybě opakované dvojité nivelace. 

 



Adam Zuský: Měření posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8223 na dálnici D1  

 

2015  21 

 

 

5.1.3. Výsledky svislých posunů 

Výsledky svislých posunů bodů 1.3, 1.4 a 1.5 ze všech etap měření (nivelační 

zápisníky z VII. a VIII. Etapy – příloha č. 1) byly zaznamenány do tabulek, které obsahují 

jak svislé posuny (poklesy) mezi jednotlivými etapami, tak celkové svislé posuny proti 

I. etapě měření (příloha č. 2). Na základě těchto tabulek byl sestaven graf znázorňující svislé 

posuny (příloha č. 3). 

5.2. Vodorovné posuny 

Jako vztažné body pro vodorovné posuny slouží body stabilizované těžkou 

stabilizací s nucenou centrací a upínacím šroubem (jedná se o body s číslem 8169, 8171) a 

body stabilizované žulovým mezníkem s číslem 8163 a 8167. Z důvodu určování 

vodorovných posunů byly na opěrné zdi č. 8223 umístěny odrazné štítky, které jsou 

rozmístěny ve dvou řadách. Odrazné štítky se nachází přibližně uprostřed panelů a jejich 

celkový počet na opěrné zdi č. 8223 činí devět. Odrazný štítek (obr. 8) se skládá z odrazné 

plochy doplněné o záměrný kříž z důvodu cílení při měření. Rozložení odrazných štítků je 

zaznačeno na obrázku č. 7. 

Obr. 7 Umístění odrazných štítků na opěrné zdi č. 8223 
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Obr. 8 Odrazný štítek 

5.2.1. Rozbory přesnosti (pro polární metodu) 

V inženýrské geodézii je kladen důraz na sledování a dodržování požadované 

přesnosti. Tato přesnost může být dána předpisy či smluvenými podmínkami.  Z těchto 

důvodů se využívají rozbory přesnosti, které jsou velkou částí inženýrské geodézie. Jelikož 

je měření pohybů a deformací z hlediska přesnosti náročnou úlohou, je třeba využít rozborů 

přesnosti. 

U opěrné zdi č. 8223 byla zvolena pro měření souřadnic bodů polární metoda. 

Polární metoda je díky využívání totálních stanic jednoduchou a rychlou metodou pro 

určování souřadnic.  

5.2.2. Rozbory přesnosti pro polární metodu 

Pro výpočet souřadnic bodu, který byl určen polární metodou, platí vztahy [2]: 

        (5.1) 

        (5.2) 

Pro směrodatné odchylky jednotlivých souřadnic platí [6]: 

,    (5.3) 

,    (5.4) 

kde: ,  směrodatné odchylky určovaného bodu v souřadnicích Y a X, 

 ,  směrodatné odchylky výchozího bodu v souřadnicích Y a X, 

   měřená délka mezi body A a P (stanoviště a cíl), 

   směrník strany AP, 
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   směrodatná odchylka orientačního směru, 

   směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

   směrodatná odchylka měřené délky , 

 Směrodatná souřadnicová odchylka je dána vztahem [6]: 

.      (5.5) 

 Z rovnice (5.5) budeme vycházet při určení směrodatné odchylky měřeného úhlu  

a směrodatné odchylky měřené délky . 

5.2.2.1. Výpočet směrodatné odchylky měřeného úhlu 

 Vzorec pro výpočet směrodatné souřadnicové odchylky (5.5) si podle [6] upravíme 

na: 

,     (5.6) 

za předpokladu zásady stejného vlivu přepíšeme výraz (8.6) do tvaru: 

,     (5.7) 

a poté vyjádříme požadovanou směrodatnou odchylku měřeného úhlu: 

.         (5.8) 

Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky měřeného úhlu je doplněn o koeficient , 

který udává vztah pro převedené obloukové míry na setinné dělení (

). 

5.2.2.2. Výpočet směrodatné odchylky měřené délky 

Z výrazu (5.7) si vyjádříme směrodatnou odchylku měřené délky: 

7,91 mm.   (5.9) 
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5.2.2.3. Výpočet dílčích neznámých 

Ve vztazích (5.8) a (5.9), kde známe jen hodnotu měřené délky , ostatní členy 

musíme vyjádřit z dalších výrazů. 

Tab. 7 Souřadnice orientace a měřeného bodu 

č. b. Y X 

4001 472 674.489 1 099 118.358 

8167 472 651.416 1 099 047.708 

sAP = s4001 - 35 = 22,661 m  sAB = s4001 – 8167 =74,286 m 

 směrodatná souřadnicová odchylka určovaného bodu , se podle [5] 

určí ze vzorce: 

 ,       (5.10) 

kde:    mezní odchylka posunu měřeného bodu, 

   koeficient spolehlivosti (pro opěrnou zeď č. 8223 je U = 2), 

 vztah pro mezní odchylku posunu měřeného bodu je podle [1]: 

,    (5.11) 

kde: je hodnota kritického posunu a v případě jejího dosažení by mohlo dojít k ohrožení 

funkce pozorovaného objektu. Z důvodů získání spolehlivých výsledků při určování 

posunů se ověřuje stabilita vztažné soustavy mezi jednotlivými etapami měření a to 

ověřováním polohy jednotlivých vztažných bodů[5], 

 směrodatná souřadnicová odchylka výchozího bodu [2], ta se skládá 

z přesnosti souřadnic výchozího bodu a centrace přístroje nad bodem, 

 (5.12) 

kde:  přesnost souřadnic výchozího bodu, vztažný bod byl stabilizován žulovým 

mezníkem s přesností , 

  přesnost dostředění přístroje nad bod optickým dostřeďovačem, v našem případě 

se jednalo o žulový mezník s přesností   [5], 
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 směrodatná odchylka připojovacího směrníku je vyjádřena podle [2]: 

,   (5.13) 

kde:   přesnost souřadnic výchozích bodů A,B, ze kterých byl orientační směrník  

vypočítán, 

  délka strany A, B, 

  koeficient pro převod (viz 5.8). 

5.2.2.4. Stanovení potřebného počtu n opakování měření 

Pro stanovení potřebného počtu skupin pro měření vodorovných úhlů budeme 

vycházet ze vztahu podle [5]: 

,          (5.14) 

kde:  směrodatná odchylka směru, který byl měřen v obou polohách dalekohledu 

, - dána výrobcem, 

  směrodatná odchylka úhlu, který byl měřen v jedné poloze dalekohledu 

, ( - viz 5.8, ).  

5.2.2.5. Výsledky rozborů přesnosti 

Z vypočteného příkladu výše vyplývá, že k měření úhlů by stačil přístroj s přesností 

čtení 20 mgon a pro měření délek dálkoměr s přesností měření délek 7,9 mm. Pro dané 

měření byla vybrána totální stanice Leica TS30. Stručná charakteristika a přesnost zvolené 

totální stanice je uvedena v kapitole 5.2.4. 

5.2.2.6. Stanovení potřebného počtu n opakování měření 

Poté co si zvolíme, s jakou totální stanicí bude měření prováděno, vypočteme počet 

skupin pro měření vodorovných úhlů, aby byla dodržena stanovená přesnost měření. 

Výpočet bude vycházet ze vztahu (5.14) 

 ;  
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Podle vypočtené hodnoty bude měření prováděno v jedné skupině, ale ve dvou 

polohách dalekohledu. 

5.2.2.7. Směrodatná odchylka jednotlivých souřadnic 

V této kapitole vypočteme směrodatné odchylky v souřadnicových osách a 

rozhodneme, jestli se jedná o nepřesné měření, nebo jestli se jedná o posun v souřadnicových 

osách. Pro zhodnocení použijeme vztahy (5.3) a (5.4), do kterých dosadíme hodnoty z výše 

vypočtených rozborů přesností. 

a) sAP = s4001 - 35 = 22,661 m  sAB = s4001 – 8167 =74,286 m 

  

  

  

  

  

  

    

  

b) sAP = s4001 - 31 = 52,419 m  sAB = s4001 – 8167 =74,286 m 

 

 

Směrodatné odchylky v jednotlivých souřadnicových osách stanovíme aritmetickým 

průměrem. 
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5.2.3. Zhodnocení výsledků rozborů přesnosti 

Pomocí rozborů přesností z předchozích výpočtů, jsme stanovili přesnost, s jakou 

je třeba měřit prvky pro určení bodu pomocí polární metody, a dále jsme si zvolili vhodný 

měřičský přístroj, díky kterému tyto přesnosti budeme moci dodržet. 

Dle výpočtů směrodatných odchylek jednotlivých souřadnic můžeme říci, že pro 

vodorovné posuny, které dosahují hodnoty do 6 mm, se nemusí jednat o posuny, ale jen o 

nepřesnost měření. 

5.2.4. Použité přístroje a pomůcky pro vodorovné posuny 

Pro měření vodorovných posunů byla zvolena totální stanice Leica TS30 (obr. 9). 

Je to velmi přesný stroj pro měření úhlů a délek. Tento přístroj má tichý pohyb a kvalitní 

systém automatického cílení. Přístroj obsahuje velký barevný dotykový displej 

s alfanumerickou klávesnicí na čelní ale i zadní straně, což je z důvodu měření ve dvou 

polohách dalekohledu ku pomoci. Na přístroji jsou umístěny tři nekonečné ustanovky. 

Během měření byla použita funkce ATR (automatického hledání středu hranolu v zorném 

poli dalekohledu). Tato funkce usnadňuje a často urychluje měření. Dosah automatického 

cílení ATR je pro klasický kruhový hranol do 1 km. Úhlová přesnost v módu ATR je 1". 

Údaje se základními informacemi [11] jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Tab. 8 Technické parametry totální stanice Leica TS30 

Leica TS30 

Úhlová přesnost 0,15 mgon 

Přesnost měření délek* 
1 mm + 1 ppm 

1 mm + 1 ppm 

Zvětšení dalekohledu 30x 

* přesnost měření délek je ve standartním módu měření shodná pro měření na 

odrazný hranol i pro měření na odrazný štítek. 



Adam Zuský: Měření posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8223 na dálnici D1  

 

2015  28 

 

 

Obr. 9 Totální stanice Leica TS30 

Dále k měření vodorovných posunů byly použity dřevěné stativy, třínožky a sada 

odrazných hranolů. Všechno přístrojové vybavení bylo od firmy Leica. 

5.2.5. Postup měření 

Pro měření u opěrné zdi č. 8223 byla použita polární metoda. Principem polární 

metody [4] je určení polohy bodu za pomocí změření délky mezi stanoviskem a podrobným 

bodem a to včetně změření úhlu mezi záměrou a orientací. Zaměřením obou prvků je 

jednoznačně určena poloha k danému bodovému poli. Polární metoda je díky digitální 

přístrojové technice vhodnou volbou z důvodu jednoduchého a rychlého zpracování. Jako 

stanovisko jsme si zvolili bod č. 4001 a pro orientaci nám sloužily body s č. 8163, č. 8167, 

č. 8169 a bod č. 8171. Z tohoto stanoviska jsme si zaměřili obě řady odrazných štítků na 

opěrné zdi. Celé měření se uskutečnilo v jedné skupině a ve dvou polohách dalekohledu, čili 

délky byly měřeny dvakrát. K měření na odrazné hranoly byla použita funkce ATR, na 

odrazné štítky umístěné na měřené opěrné zdi bohužel tato funkce nebyla schopna zaměřit, 

a tudíž zbytek měření probíhal běžným cílením osobou měřiče. 
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5.2.6. Zpracování měření 

Námi naměřené hodnoty za pomocí totální stanice Leica TS30 byly zpracovány 

v programu Groma v. 8.0.  

Nejdříve bylo třeba zpracovat měření v obou polohách dalekohledu a obousměrné 

délky. Měření ve dvou polohách bylo zpracováno a směry byly zredukovány na 0g. Z takto 

upraveného zápisníku se nám vytvořil protokol (viz příloha č. 4), ten nám udává hodnoty 

jednotlivých redukcí. Dalším krokem bylo označení orientací a poté už jsme mohli přejít 

k dalšímu kroku a tím bylo vypočtení souřadnic pozorovaných bodů. 

Tento výpočet byl uskutečněn pomocí funkce polární metody dávkou, do které jsme 

načetli námi upravený zápisník a seznam souřadnic výchozích bodů. Výsledné souřadnice 

jsme uložili do požadovaného souboru. 

5.2.7. Transformace souřadnic 

Souřadnice vztažných i pozorovaných bodů byly určeny v souřadnicovém systému 

S – JTSK. Z důvodu toho, že opěrná zeď č. 8223 se nemusí polohově shodovat s natočením 

shodným, jaké májí souřadnicové osy systému S – JTSK, byly souřadnice pozorovaných 

bodů převedeny do místního souřadnicového systému. Ten byl zvolen tak, aby bylo 

jednoznačné rozlišení podélného a příčného posunu. Počátkem místního souřadnicového 

systému byl zvolen pozorovaný bod číslo 1.3. Kladná osa x´ byla charakterizována spojením 

počátku a bodu s číslem 1.5. Jelikož se jedná o systém pravoúhlých souřadnic tak byla osa 

y´ určena pootočením osy x´ o 90° po směru hodinových ručiček a kladná hodnota osy y´ 

směřuje od osy komunikace. 

Pro transformaci souřadnic byly využity následující vztahy [7], které vychází 
z obrázku č. 10 

,    (5.15) 

,    (5.16) 

kde:   souřadnice v místní souřadnicové soustavě, 

   souřadnice bodu transformovaného v S – JTSK, 

   souřadnice počátku místní souřadnicové soustavy v S – JTSK, 
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   úhel natočení os obou souřadnicových soustav. 

Obr. 10 Rovinná transformace souřadnic 

5.2.8. Výsledky vodorovných posunů 

Výsledky měření vodorovných posunů ze všech etap měření byly zaznamenány do 

tabulek, které obsahují jednotlivé vodorovné posuny (příčné a podélné), tak i celkové posuny 

proti I. etapě měření (příloha č. 5). Příčné i podélné posuny byly počítány 

z transformovaných souřadnic. Na základě těchto tabulek byly sestaveny grafy znázorňující 

celkové posuny pro obě řady pozorovaných bodů. Z vypočtených posunů je zřejmé, že příčné 

posuny jsou větší než posuny podélné. 
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6 Vyhodnocení pohybů a přetvoření opěrné zdi č. 8223 

V této kapitole jsou uvedeny svislé i vodorovné posuny vztažené k I. etapě měření. 

Výšky pozorovaných bodů z jednotlivých etap jsou uvedeny v příloze č. 2. Souřadnice 

pozorovaných bodů v místním souřadnicovém systému i v S – JTSK včetně jednotlivých 

vodorovných posunů jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Tab. 9 Celkové svislé posuny 

Tab. 10 Celkové vodorovné posuny - příčné 

Tab. 11 Celkové vodorovné posuny - podélné 
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7 Závěr 

Po vyhodnocení předložené bakalářské práce můžeme říct, že měření pohybů a 

přetvoření stavebních objektů vyžaduje dodržení velké přesnosti a správnosti měřických 

postupů. V předložené práci bylo použito několik měřických metod a pravidel, jakým 

způsobem postupovat během měření. Svislé posuny byly určovány metodou přesné nivelace. 

Dodržení požadované přesnosti bylo z velké části zásluhou zvoleného digitálního 

nivelačního přístroje Leica DNA03. Vodorovné posuny byly určovány polární metodou. 

Přesnost měření pomocí polární metody byla stanovena přesnost měření délek na 7,9 mm a 

přesnost úhlového měření na 2cg . Pro měření byla vybrána totální stanice Leica TS30. 

Měření opěrné zdi č. 8223 nám z hlediska výsledných vodorovných posunů, 

uvedených s přesností 6 mm ukázalo, že dochází k posunu a přetvoření uvedené opěrné zdi. 

Z výsledků svislých posunů je jednoznačné, že opěrná zeď klesá. Největší hodnota svislého 

posunu dosahuje poklesu 16 mm proti I. etapě měření. Z hlediska vodorovných posunů 

dominují posuny příčné nad podélnými. Příčné posuny se projevují směrem od osy 

komunikace. Největší hodnota vodorovného příčného posunu dosahuje hodnoty 69 mm. 

Takto vysoká hodnota posunu v VIII. etapě měření může být způsobena z důvodu provádění 

stavebních prací v okolí opěrné zdi. 

 

 

. 
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