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ANOTÁCIA : 

 Hlavným cieľom bakalárskej práce je vyšetriť zvislé posuny na mostnom objekte 

pri základových pätkách. Vysvetliť spôsoby merania posunov a výber vhodnej metódy a 

presnosti merania. Druhotným cieľom je tvorba bodového poľa za účelom polohopisného 

mapovania, situácie pilierov a zvolených pozorovacích staníc. V prvej časti práce sa 

venujem teoretickým postupom a popisom rôznych geodetických metód. Druhá časť je 

zameraná na získané hodnoty z terénu a ich vyhodnotenie.    

 

 

Kľučové slová : zvislý posun, geometrická nivelácia, polohopisné mapovanie 

 

SUMMARY : 

 The main objective of the Bachelor thesis is to examine vertical displacements of a 

bridge at its foundations, to explain the methods of displacement measurements as well as 

the choice of the relevant method and the measurement accuracy. The second objective is 

the formation of a triangular situation for the purpose of a planimetric surveying, pillars 

position and selected surveying station. The first half of the thesis is dedicated to 

theoretical procedures and description of different geodetic approaches. The second half is 

focused on the values obtained from a fieldwork and their evaluation. 
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Zoznam použitých skratiek, termínov a označení 

 

GNSS  - Global Navigation Satellite System (Globálny navigačný satelitný systém) 

ČSNS  - Česká štátna nivelačná sieť 

GPS  -  Global positioning system (Globálny polohový systém) 

RTK -  Real Time Kinemtic 

PPBP  - Podrobné polohové bodové pole 

Bpv  -   Baltský výškový systém po vyrovnaní  

ZVBP - Základné výškové bodové pole  

PVBP -  Podrobné výškové bodové pole 

ČSNS - Česká štátna nivelačná sieť 

VPN -  Veľmi presná nivelácia 

PN -  Presná nivelácia 

TN -  Technická nivelácia 

ppm -  Pars per milion (jedna milióntina) 

CUZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

VŠB -  Vysoká škola baňská 

PŤ -   Polygónový ťah 

VVS -  Vlastný výškový systém 

MNŠ -  Metóda najmenších štvorcov 

RSD -   Ředitelství silnic a dálnic ČR 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rsd.cz%2F&ei=z9MwVePxDoWvsQGM34HwBQ&usg=AFQjCNGztqK_3x3J81Ciz7a1BXpBcZGQjA&bvm=bv.91071109,d.bGg
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1 Úvod 

1.1 Lokalizácia objektu 

 

kraj : Moravskoslezský   katastrálne územie :  Třebovice ve Slezsku a 

         Hošťálkovice 

okres : Ostrava 

 Pozorované premostenie je súčasťou diaľnice D 47 v úseku Ostrava, Rudná - 

Hrušov. Táto trasa je dôležite diaľničné spojenie s Poľskom. Most bol postavený za 

účelom preklenúť rieku Opava a železničnú trať medzi hlavným nádražím a nádražím 

Svinov. Objekt je umiestnený v katastrálnom území  „Třebovice ve slezsku” (715433), 

čiastočne zasahuje aj do katastrálneho územia „Hošťálkovice” (646075).  

 

Obr. č. 1 - Letecký snímok premostenia [11] 
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 Tento diaľničný most mal sťažené podmienky pri projektovaní základov pilierov z 

dôvodu pod dolovaného, hoci zastabilizovaného geologického podložia. Na  územie mala 

vplyv ťažba čierneho uhlia v minulosti. Česká geologická služba vedie toto rizikové 

územie ako „Mariánské hory" vo svojom mapovom portáli. Ako prejav ťažobnej činnosti  

uvádza haldy a prepadliny. Prejavy ťažby v súčasnosti by sa už nemali objavovať z kvôli 

postupnému ukončovaniu ťažby v priebehu 20. storočia. 

Napriek tomu, na moste je znížená rýchlosť prejazdu z dôvodu vlnitosti vozovky. Toto 

zvlnenie  môže mať rôzne príčiny, napríklad sadanie základových pätiek z dôvodu  zlého 

výberu spôsobu zakladania pilierov. Príčina môže byť taktiež v nevhodnom použitom 

materiáli, rozpínavosti mostovky vo vodorovnom smere alebo v nedostatočnej veľkosti 

mostných dilatačných  uzáverov. 

 

1.2 História územia  

 Diaľnica prechádza cez pod dolované územia, kde v minulosti existovali doly 

Svinov a Ignát. V súčasnosti sú tieto územia stabilné, čiže vplyv by mal byť zanedbateľný. 

Ďalej sa budem venovať jednotlivým baniam. 

 

1.2.1 Dol Svinov 

 Tento dol, označovaný ako aj Šverma II bol založený československým štátom v 

roku 1964. Už v roku 1952 bola založená jeho neskoršia ťažobná jama, niekedy nazývaná 

Svinov. Dol bol v prevádzke v rokoch 1962 -1992. Ťažba uhlia, ktorá bola dopravovaná 

podzemím na hlavný závod sa pohybovala v rokoch 1971-1991 v ročných objemoch okolo 

300 000 ton ročne. Ťažené boli uhoľné sloje v spodných hrušovských a petřkovických 

vrstvách. Dolové pole meralo 899 ha, bolo otvorené do hĺbky 885 m dvoma jamami, ktoré 

mali 6 poschodí a jedno medziposchodie. Po ukončení ťažby v roku 1991 boli jamy 

zasypané a dňa 23.1 1994 bola zostrelená aj ťažobná veža. V mieste dolu bola neskôr 

postavená diaľnica D47 smerujúca do Poľska[14]. 
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Obr. č. 2 - Poddolované územie Mariánské hory [3] 

  

1.2.2 Dol Ignát - Ján Šverna 

 Bol založený ťažobnou spoločnosťou Vladimíra Vondráčka v roku 1890. Z dôvodu 

finančnej vyčerpanosti ťažby bol majetok Vondračka v roku 1897 predaný spoločnosti 

Hornoslezských koksoven a chemických továren  a.s. Neskôr v roku 1910 majetok opäť 

zmenil majiteľa a kúpila ho Rakouská baňská a hútní společnost a.s. Počas existencie ČSR 

bol dol premenovaný na Ján Šverma a pridelené k nemu boli aj bane Odra a Oderka. 

Samotná ťažba prebiehala s ročným objemom  v rozmedzí  450-800 tisíc ton. Dolované 

boli  uholné sloje spodných hrušovských a petřkovických vrstvách. Banské dielo malo 

rozlohu 1287 ha a bolo dolovane 6 jamami. Hĺbka bane dosahovala 815 m a bola tvorená 8 

poschodiami[14]. 

 

1.3 Všeobecné názvoslovie pri meraní posunov  

Vztažná soustava  -   soubor vybraných bodů, úsečka, rovina, souřadnicový systém nebo 

   výškový systém, které jsou ve vzájemném matematickém vztahu. K 

   této soustavě se vztahuje prostorová poloha zaměřených bodů  
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Vztažný bod -   polohově nebo výškově určený bod, ke kterému se vztahují  

   projektové a následné geodetické práce  posunů nebo přetvoření. 

 

Pozorovaný bod -  bod na objektu, který slouží k určování posunů nebo přetvoření. 

 

Etapové měření - opakované měření posunů a přetvoření stavebních objektů v  

   intervalech  stanovnených v projektu měření   

 

Základní měření - měření výchozího stavu v základní etapě, ke kterému se vztahují  

   posuny nebo přetvoření zjištěné při etapových měřeních [8] 

           

 

 2 Potreba merania posunov na stavebných objektov 

 Posuny stavebných objektov sa merajú počas a po dokončení výstavby. Meranie 

predpisuje projektant a po dohode s investorom, a to na podklade vyhotovených 

prieskumov o základovej pôde a navrhovaného spôsobu zakladania.   

 Ďalšie potreby merania posunov vznikajú pri neočakávaných situáciách. Medzi 

tieto situácie môže patriť zosuv pôdy, seizmická aktivita atď. 

 

2.1 Rozbory presnosti pri najpoužívanejších metódach 

2.1.1 Určenie výšok pozorovacích staníc geometrickou niveláciou 

 „Nejběžnější  metodou určování výšek bodů je geometrická nivelace. Zvolením 

příslušné přesnosti nivelačního měření lze výšky určovat s optimální přesností. Nivelační 

měření na poddolovaném území má své specifické problémy, které vyplývají  z neustálého 

většího či menšího pohybu povrchu. Táto skutečnost proto vyžaduje dobu měření na 

pozorovací stanici uskutečnit  v co nejkratší době, jejíž délka je nepřímo úměrná rychlostí 

pohybu rychlostí pohybu v poklesové kotlině.”[5] 
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 2.1.2 Stredná chyba určenia absolútnej výšky bodu pozorovacej stanice  

Stredne chyby  absolútnych výšok staníc sa spočítajú podľa vzorca: 

   
      

      
      

  

kde: 

       - presnosť výšky východiskového (nivelačného) bodu 

       - presnosť pripojovacieho nivelačného ťahu 

       - presnosť vlastného merania na pozorovacej  stanice  

Ďalej hodnotu       spočítame ako: 

     = ±       

kde:     - stredná kilometrová chyba  

  L - celková dĺžka nivelačného ťahu 

 

2.1.3 Určovanie výšok trigonometrickou niveláciou 

 „Tato metoda zpravidla nevyhovuje svou přesností pro určování poklesů a používá 

se buď v případech, kdy se jedná o řádově o velké poklesy, nebo tam, kde metodu měření 

výšek geometrickou nivelaci nelze provést. Jedná se například o měření poklesů 

podrubaného důlního díla, které je s ohledem na poškození výztuže přístupné jenom s 

velkým rizikem.”[5] 

 „Podstata trigonometrického určování výšek spočívá v řešení pravoúhlého 

trojúhelníku, ve kterém buď známe, anebo si můžeme změřit potřebné veličiny.”[5] 

 Najväčší vplyv na presnosť trigonometricky určenej výšky ma presnosť merania 

výškových uhlov a presnosť určenia výšky pristroja a cieľa. 
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2.1.4. Stredná chyba určenia výšky pozorovacej stanice  

Táto stredná chyba sa vypočíta ako: 

           

kde:        - stredná chyba jedného merania   

   n - počet zámer v ťahu  

     - stredná chyba trigonometrického ťahu 

 

ďalej     sa vypočíta ako: 

     = 
 

  
 

kde:   d - rozdiel v prevýšení medzi meraním tam a späť 

 

2.1.5 Určenie poklesu radarovou interferometriou 

 Princípom družicovej radarovej interferometrie  pre sledovanie zmien reliéfu terénu 

je vytvorenie takzvaného diferenčného interferogramu a jeho prípadné ďalšie spracovanie. 

Jedná sa o zobrazenie, ktoré by malo obsahovať dáta odpovedajúce terénnym 

deformáciám, pretože je z nej odstránená väčšina ostatných príspevkov, predovšetkým 

vplyvy topografie. Interferogram ako taký, vzniká z dvoch družicových radarových 

snímkou z určitého územia vytvorených s vhodným časovým odstupom[17]. 

 Táto metóda nedosahuje vysokú presnosť, preto je vhodné ju použiť iba pri 

veľkých poklesoch celého územia. Napríklad zameranie skutočného stavu územia v 

prípade zemetrasenia a ostatných seizmických aktivitách.  
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2.2 Test presnosti merania posunu  

Dodržení předepsané přesnosti měření se testuje pomocí intervalu:  

P (t1 .m ≤      ≤ t2 .m) = 1 - α 

P  -  pravděpodobnost dosažení předepsané přesnosti pro hladinu významnosti α 

 

 t2  -  2  (hranice intervalu konfidence v tabulce sestavené pro různé stupně volnosti k,  při 

 P = 0,95 tj. α = 0,05) 

t1  - 1 

 

m -   základní střední chyba měření posunu v [ mm] 

     -   empirická úplná střední chyba posunu v [ mm ] 

 

 

Posun každej pozorovacej stanice, respektíve čapu určíme ako rozdiel hodnôt získaných pri 

základnej (nultej etape) a kontrolnom meraní (v jednotlivých etapách)  zo vzťahov: 

 

         

 

kde:     - reálny posun  

     -  meranie vykonané v nultej etape 

      - meranie vykonané v i - tej etape 

ďalej strednú chybu posunu spočítame  ako: 

 

                  

kde: 

      -  empirická úplná stredná chyba posunu 

      - stredná chyb určovanej veličiny v nultej etape merania 

      - stredná chyba určovanej veličiny v i - tej etape merania 

 

Rozhodnutie o posune sa prijíma na základe testovacích štatistík významnosti.  
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Nulová hypotéza:  H0 : |p| = 0 , proti Alternatívnej hypotéze : Ha : |p| ≠ 0. O prijatí alebo 

zamietnutí nulovej hypotézy sa rozhodne na základe nasledujúcich intervalových odhadov 

na hladine významnosti α = 0,05 (t = 2): 

 

Ak |p| <t1    , nulová hypotéza sa prijíma – meranie nedokázalo posun stanice 

 

Ak    t1 ≤ |p| ≤ t2 .    ,tak sa  predpokladá, že posun nastal, pričom riziko takéhoto 

rozhodnutia je 5 – 30 %. 

 

Ak |p| > t2 .     posun je reálny s rizikom menším ako 5 % nulová hypotéza sa zamietne 

[1] 

 

Kvôli zjednoteniu označovania kritéria posunu   , budem túto hodnotu označovať ako 

  .V ďalších kapitolách bude označovaná len ako   .  

 

2.3 Tvorba siete pozorovacích staníc 

 „Poloha a hustota pozorovaných bodů a počet a místa osazení trvalých měřicích 

zařízení se volí tak, aby na základě změn jejich polohy bylo možné určit posuny a 

přetvoření pozorovaného stavebního objektu. Přitom je třeba přihlédnout zejména ke tvaru 

půdorysu objektu, tuhosti konstrukce, rozdělení zatížení a namáhání, způsobu založení 

objektu apod. Při měření svislých posunů se umísťují pozorované body co nejníže nad 

základovou spáru, aby bylo možné zachytit celý průběh vlivu postupného zatížení 

základové spáry. Jestliže se předpokládá, že některé pozorované body budou v důsledku 

pokračujících stavebních prací zničeny nebo se stanou nepřístupnými, (např. body v 

základové desce nebo body pod povrchem upraveného terénu), osadí se nebo zabudují ve 

vhodné době náhradní body tak, aby bylo možné nejméně v jedné etapě měřit současně 

polohu původních i náhradních bodů.”[1] 
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Obr. č. 3 - Čapové značky [5] 

 

 

 Pri mostných objektoch ma zhotoviteľ povinnosť stabilizovať na každom stĺpe 

pozorovaciu stanicu. V mojom prípade som nemal nutnosť budovať sieť staníc, pretože 

kovové čapy boli zabetónované pri výstavbe pilierov. 

 Pozorovacie stanice sa rozmiestňujú podľa potreby. Hlavnú úlohu v tomto prípade 

zohráva rozloha skúmaného objektu a jeho rizikové geologické podložie. Za rizikové 

geologické podložie sa považuje napríklad kolísavá hladina spodnej vody, banská činnosť, 

nesúdržné zeminy atď.    

 

2.3.1 Rozdelenie staníc podľa účelu  

a) pozorovania poklesov    c)  zmiešané pozorovania 

b)  pozorovania posunov    d) pozorovania naklonenia 

c)  pozorovania vodorovných pretvorení      [5] 

 

2.5 Tvorba siete vzťažných bodov 

 Sieť vzťažných bodov sa zvyčajne umiestňuje v okolí pozorovaného objektu, ale v 

zásade v takých miestach, kde nebudú body vystavené zvislým posunom. Body sú pevne 
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stabilizované buď na inom objekte, alebo stabilizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 

počas celej doby vyšetrovania posunov.   

 

2.6 Vyžadovaná presnosť merania posunov 

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

Podľa STN 73 0405 presnosť merania zvislých posunov je charakterizovaná hodnotou 

základnej strednej chyby m=1/15 s, kde s je teoretický očakávaný (vypočítaný) celkový 

posun alebo jeho zložka (mm). 

 Hodnota m vyjadruje pomer medzi očakávanou hodnotou posunu  s  a strednou 

chybou meraného posunu  ms. Tento pomer však môže byť aj 1/15 alebo 1/20. Hodnotu 

strednej chyby treba testovaním výsledkov merania overiť, pretože prekročenie tejto 

hodnoty môže nepriaznivo ovplyvniť prognózu ďalšieho vývoja posunov. ”[7] 

 

3. Geodetické meračské metódy určovania výšok a prevýšení 

 Na meranie zvislých posunov používame  geometrickú, hydrostatickú a laserovú 

niveláciu, ako aj trigonometrické, fotogrametrické a iné relatívne fyzikálne metódy. Zvislé 

posuny sa určujú v absolútnej alebo relatívnej vzťažnej sústave.  

 V mojom prípade opíšem len potenciálne možné metódy merania. Z merania som  

ako prvé vylúčil fotogrametrickú, hydrostatickú  a laserovú metódu  z dôvodu 

nedostupnosti techniky a nedostatočnej výslednej presnosti merania. Ako najvhodnejšia 

metóda sa javí geometrická nivelácia zo stredu. V ďalších kapitolách sa budem venovať 

jednotlivým potenciálnym spôsobom merania.  

 

3.1 Geometrická nivelácia vpred 

 Nevýhodou tejto metódy je nutnosť centrovať nivelačný prístroj nad bod. Väčšina 

nivelačných prístrojov  nemá vo výbave centračné zariadenie, takže táto metóda sa používa 
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veľmi ojedinele. Tento spôsob môže byť použitý vtedy, keď  nie je možnosť umiestňovať 

prístroj do stredu zámery. Oproti klasickej geometrickej nivelácie zo stredu je zaťažená 

možnou chybou centrácie. V dôsledku tejto komplikácie je vhodnejšie použiť inú metódu 

napríklad trigonometrickú niveláciu.    

  

Obr. č. 4 - Geometrciká nivelácia vpred [3] 

 

 „Na bodě A zhorizintujeme nivelační přístroj. Svinovacím dvoumetrem odměříme s 

přesností na milimetry výšku přístroje VS, a na nivelační latě svisle postavené na bode B 

odečteme hodnotu b. Výsledné převýšení mezi body A a B je určené vztahem: ” 

h  = VS -b  [3] 

    

3.2 Geometrická nivelácia zo stredu 

 Je spôsob merania, pri ktorom výškový rozdiel dvoch bodov určíme vodorovnou 

priamkou realizovanou nivelačným prístrojom, od ktorej na zvislo postavených 

nivelačných latách meriame zvislé vzdialenosti k bodom, medzi ktorými výškový rozdiel 

(prevýšenie) určujeme[4]. 
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Obr. č. 5 - Geometrická nivelácia zo stredu [4] 

 

Postup:  

 „Tentokrát postavíme nivelační přístroj přesně doprostřed mezi tyto body a 

zhorizintujeme jej. Na body A a B postavíme svislé nivelační latě. Na latích odečteme 

hodnoty a a b .Hledané převýšení je: ”  

h = a - b [3] 

      

3.3 Trigonometrická nivelácia 

 

 „Tato metoda zpravidla  nevyhovuje svou přesností pro určování poklesů a používá 

se buď v případech, kdy se jedná o řádově velké poklesy, nebo tam , kde metodu měření 

výšek geometrickou nivelací nelze provést. Jedná se například o měření poklesů 

podobaného důlního díla, které je s ohledem na poškození výztuže přístupné jen s velkým 

rizikem.Podstata trigonometrického určování výšek spočívá v řešení pravoúhlého 

trojúhelníku, ve kterém buď známe, anebo si můžeme změřit potřebné veličiny.”[5] 



 

Ondrej Mihalec : Měření svislých posunů pilířů mostní konstrukce na dálničním mostu v 

Ostravě – Třebovicích 
 

 

2015 22 

  

Obr. č. 6 - Trigonomterická nivelácia [13] 

 

Výpočet výšky bodu B: 

h =cos (z) D´ 

 VB  = VA + VS  + h - VE 

  VB  = VA + VS  + D´ cos( z) -VE 

 

3.4 GNSS technológia  

 GNSS technológia nie je vhodná na meranie zvislých posunov v stavebníctve 

pretože nedosahuje požadovanú presnosť vo vertikálnom smere. V mojom prípade nie je 

možné použiť túto metódu z dôvodu zakrytia výhľadu mostovkou a v podstate celou 

samotnou stavbou.    
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4 Základné rozdelenia 

4.1 Rozdelenie výškového bodového poľa v ČR  

 

Základní výškové bodové pole tvoří  - základní nivelační body  

      - body ČSNS  I. až III. řádu 

Podrobní výškové bodové pole - nivelační sítě IV. řádu 

     - plošné nivelační sítě   

     - stabilizované body technických nivelací [6] 

 

4.2 Označovanie a číslovanie nivelačných bodov v ČR  

 

Základné nivelačné body (XII) - 12 základných nivelačných bodov v ČR 

     - číslovanie rímskymi číslicami  

 

Nivelačné body I. rádu (IJ-216) -číslovanie dvoma veľkými tlačenými písmenami 

     - za písmenami číslovanie samotných bodov 

 

Nivelačné body II. rádu (Gce-12) -číslovanie tromi písmenami 

     - prvé písmeno vždy veľké, ostatné dve malé 

     - za písmenami nasleduje číslo nivelačného bodu 
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Nivelačne body III. rádu (Le3-6) - počiatočné písmeno veľké, nasledujúce malé 

     - za písmenami sa objavuje  dodatočné číslo  

     - samotné číslo bodu nájdeme až za pomlčkou  

 

Nivelačné body IV. rádu (La03-49) - číslovanie ako u bodov III. rádu 

     - pred číslom v názve bodu sa vkladá nula  

 

4.3 Rozdelenie nivelačných ťahov  

 

Podľa presnosti :  1) Zvlášť presná nivelácia (ZPN)  m0 = 0,5 - 1,0 mm  

   2) Veľmi presnú niveláciu (VPN)  m0 = 1,5 - 2,25 mm 

   3) Presnú niveláciu (PN)   m0 = 3 - 5 mm 

   4) Technickú niveláciu (TN)   m0 = 20 - 40 mm 

 

Podľa tvaru : 1)Vložené (začína a konči na známych nivelačných bodoch) 

  2)Uzavreté (začína a končí na rovnakom nivelačnom bode) 

  3)Voľné ( začína na známom bode, neexistuje kontrola) 

  4)Plošné (začína na známom bode, tvoria ho taktiež zámery stranou ) 
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5 Prístrojové vybavenie  

5.1 Digitálny nivelačný prístroj Leica DNA 03 

 

  

 

Obr. č. 7 -  Leica DNA 03 

 

 Skúsenosti z praxe ukazujú, že digitálna nivelácia ušetrí 50% času oproti 

konvenčným metóda nivelovania. Hlavným dôvodom ušetrenia času je rýchlejšie 

nameranie hodnôt a ich výstup v digitálnej forme. Operačný systém zaznamenáva taktiež 

zmerané vzdialenosti  a ukladá ich do pamäti prístroja. Veľkou výhodou je  vysoká 

presnosť merania. 

 Medzi pár nevýhod patrí náchylnosť na svetlo a otrasy, či už prístroja alebo 

zámernej laty. Pri nedostatočnom svetle prístroj nie je schopný prečítať údaje. Veľké 

problémy môžu nastať pri zlých poveternostných podmienkach. Hliníkové laty s invarovou 

stupnicou majú dĺžku 3 m a pri silnom vetre nastáva problém pri udržaní laty vo zvislej 

polohe.  
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 K meraniu sú potrebné, ako som už spomínal špeciálne  laty s vloženou invarovou 

stupnicou. Laty sú priamo určené na presnú a veľmi presnú niveláciu. Nie sú schopné sa 

zložiť, pretože by to negatívne ovplyvňovalo namerané hodnoty po častom skladaní a 

rozkladaní. Na medziľahlé body boli klasicky použité nivelačné  oceľové podložky 

vložené pod latu. 

Pomôcky k meraniu : 

Leica DNA 03, dvojica invarových lát, statív a dvojica nivelačných podložiek.   

 

Tab. č. 1  Technické parametre prístroja [9] 

 

DNA03 

Presnosť TN (lata na tech.niveláciu) ± 1,0 mm 

Presnosť VPN (invarové laty) ± 0,3 mm 

Zväčšenie 24 x 

Dosah TN (lata na tech.niveláciu) 1,8m až 110m 

Dosah VPN (invarové laty) 1,8m až 60m 

Odčítanie laty 0,01 mm 

Kompenzátor (rozsah / citlivosť) ± 10′ / 0,3” 

Merací čas ± 1,0 mm 

 

 

5.3 Totálna stanica Leica TCR 1203 

 Je to totálna stanica schopná dosiahnuť vysokú presnosť merania vo svojej triede. 

Je schopná zmerať potrebné hodnoty na vzdialenosť 3 km pri použití odrazového hranola. 

Obsahuje taktiež optický laser potrebný na centráciu nad bod, ktorý uľahčuje a zrýchľuje 

meranie. Veľkou výhodou sú nekonečné skrutky na jemný posun nitkového kríža. 
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Tab. č. 2 Technické parametre TCR 1203 [10] 

 

Technické parametre 

Zväčšenie ďalekohľadu: 30x 

Uhlová presnosť: 3 " 

Obvyklý výsledok kalibrácie uhlov: 1.5" 

Dĺžková presnosť: 1 mm + 1.5 ppm 

Obvyklý výsledok kalibrácie dĺžok: 1,0 mm 

Dosah na 1 hranol: 3 000 m 

Bez hranolový diaľkomer: áno, R100 (maximálny dosah do 400m) 

Interná pamäť: Compact Flash cards 

Klávesnica: alfanumerická 

Laserová olovnica: áno 

Vytyčovací lúč EGL: áno 

Expresné tlačidlo - trigger: nie 

Večné skrutky: áno 

Odolnosť: IP 54 

Stav (školské známkovanie od 1 do 5): 2 

Technické parametre 30x 

 

 

 

Ďalšie vybavenie :      

Set odrazových  optických hranolov, dva statívy, dodatočný optický center  
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5.6  Leica GPS 1200  

 „GPS1200 môže byť použitý ako referenčná alebo mobilná stanica v akomkoľvek 

móde, od statického po RTK. Malý, ľahký a podporujúci všetky formáty a komunikačné 

zariadenia, môže byť použitý  na výtyčke, alebo s uložením v batohu, na statíve, alebo na 

stavebnom stroji, meracej lodi alebo lietadle. Prijímače GPS1200 sú navrhnuté, aby 

pracovali naozaj všade, za tých najnáročnejších podmienok. Plávajú, odolávajú tečúcej 

vode, nárazom, vibráciám, pracujú v daždi, prachu, piesku a snehu, pri teplotách od –40°C 

do +65°C.” [11] 

 „GPS1200 umožňuje merať a vytyčovať priamo v súradniciach S-JTSK pomocou 

vami vypočítaných lokálnych transformačných kľúčov. Transformačné kľúče do S-JTSK 

je možné spočítavať na PC v programe Leica GEO Office, ako aj priamo v GPS prijímači v 

teréne. Ovládanie GPS1200 je plne v českom jazyku bez potreby učiť sa odborné výrazy v 

angličtine. Všetky manuály sú v slovenskom jazyku.”[11] 

 

Obr. č. 8 - Rýchla statická metóda 
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Tab. č. 3 Technická špecifikácia GPS 1200 [11] 

 

Technická špecifikácia 

Prijímače GPS1200 GX1230 GG/ ATX1230 GG prijímač 

Technológia   SmartTrack+ 

Módy merania  

Statický, rýchly statický, kinematický On the fly, L1 

+ L2, kódové, fázové, Reálny čas RTK štandardne, 

Post processing, DGPS/RTCM štandardne,nahraté 

programy pre rôzne geodetické merania a meranie a 

vytyčovanie v reálnom čase RTK 

Kanály 
14 L1 + 14 L2 GPS/ WAAS / EGNOS 12L1 + 12L2 

GLONASS 

RTK Áno, SmartTrack+ 

Štandardná anténa SmartTrack AX1202 GG pre GX1230 GG 

Postprocessing so 

softwarom Leica 

GeoOffice 

Horizontálna: 10mm + 1ppm, kinematická   

Vertikálna : 20mm + 1ppm, kinematická            

Horizontálna: 5mm + 0.5ppm, statická                  

Vertikálna: 10mm + 0.5ppm, statická 
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6 Tvorba polohového bodového pola 

 Tvorba bodového poľa je nutná z dôvodu polohopisného zamerania pozorovacích 

staníc a pôdorysov pilierov. Možnosti tvorby sú obmedzené z dôvodu neprístupnosti 

základového bodového poľa a zakrytého výhľadu samotou diaľnicou. V ďalších kapitolách 

sa budem venovať možnosťami tvorby poľa a použiteľných metód.    

 

6.1 Možnosti tvorby PPBP 

  V súčasnosti sa používajú najčastejšie GNSS technológie. Ich využitie je široké, 

asi najviac využívané metódy sú RTK a rýchla statická metóda. V minulosti sa muselo 

vychádzať z existujúceho bodového poľa a polygometricky vytvárať nove nami 

požadované bodové pole. Táto metóda bola zdĺhavejšia a náročnejšia na výpočty. Nie vždy 

sa využívajú GNSS technológie, napríklad pri obmedzenom výhľade alebo v lese sa 

nezabezpečí dostatočný počet viditeľných družíc a výpočet nie je realizovateľný.   

 

6.2 Rýchla statická metóda  

 „Táto metóda je v zásade podobná klasickej statickej metóde, avšak výrazne sa 

skracuje doba merania. Skrátenie doby observácie sa dosahuje technológiou  rýchleho 

určenia ambiquit, čo sa dosahuje dvoma spôsobmi. Prvá spočíva vo využití technických 

vylepšení pri meraní pseudovzdialeností. Boli vyvinuté prijímače, ktoré pri prijímaní P-

kódu  dosahujú presnosť väčšiu ako 10 cm. Kombinácií týchto presných vzdialenosti  s 

fázovým meraním sa určia ambiquity v priebehu niekoľkých minút.”[11] 

 „Druhý spôsob využíva špeciálne štatistické postupy, ktoré pri príjmu signálu z 

väčšieho počtu družíc  využívajú väčší  počet nadbytočných meraní a určí ambiquity 

taktiež v priebehu niekoľkých minút. Úspech metódy spočíva výrazne na počtu družíc nad 

horizontom a ich geometrická konfigurácia.”[11] 
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 „Prednosťou rýchlej statickej metódy je, že nevyžaduje neprerušený príjem signálu  

pri presune medzi body. Doba observácie nad bodom závisí od počtu dostupných družíc . 

Obyčajne sa toto rozpätie pohybuje medzi  11 až 20 minútami.”[11] 

 

6.3  RTK metóda 

  Koncepcia RTK merania predpokladá dvojicu súčasne pracujúcich prijímačov a 

naviazanie rádiového spojení medzi týmito dvoma prijímačmi. Z funkčného hľadiska sa 

obidva tieto prijímače od sebe líšia. Jeden z prijímačov, zvyčajne označovaný ako 

referenčný, resp. BASE  prijímač je umiestený na pevnom bode s vopred známymi 

súradnicami. Referenčná stanica vysiela prostredníctvom rádiové linky diferenciálne 

korekčné signály do druhého prijímača, zvyčajne označovaného ako prijímač ROVER. 

Celý úspech RTK závisí na prenose korekcií medzi Base a Rover prijímačom, ktoré nám 

sprostredkováva modem. Preto sa snažíme umiestniť anténu modemu čo najvyššie[12]. 

 

6.4 Polygonometrická metóda z existujúcej siete bodov 

 Metóda ako som už spomínal využívaná najmä v lesných porastoch a v minulosti. 

Ako prvé sa zvolí spôsob tvorby bodových polí (polygónový ťah, rajón, pretínanie vpred -

vzad).  K tejto metóde je potrebná totálna stanica, ktorou zameriame potrebné uhly a dĺžky. 

Ďalej ako u ostatných metódach  softwarové vybavenie určené na výpočet súradníc bodov. 

 

7 Vlastné meračské práce 

7.1 Rekognoskácia terénu  

 Ako prvý krok, ktorý som urobil bol rekognoskácia výškového bodového poľa . 

Zistil som, že najbližšie výškové body sa nachádzajú pri mostnom objekte, ktorý 

zabezpečuje dopravu do časti Ostrava - Poruba. Tieto dva body Ge 10-13.2 a Ge 10-13.3 

boli zastabilizované klincovou značkou zabetónovanou v chodníku na mostovke. Tieto dva 

body nám budú slúžiť ako podklad k tvorbe nivelačného ťahu potrebného na overenie 
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absolútnych výšok týchto bodov. Viac informácií o nivelačných bodoch nájdeme v prílohe 

č.5 .     

 V blízkosti premostenia neboli nájdené žiadne polohové body, z tohto dôvodu 

tvorbu poľa budem musieť realizovať technológiou GNSS. Body vytvorené pomocou tejto 

technológie poslúžia ako geometrický základ polohopisného zamerania objektu.  

 

Obr. č. 9 - Nivelačný bod Ge 10-13.3 

 

7.2. Polohopisné zameranie stavby 

  Kvôli nedostupnému bodovému poľu tvoreného trigonometrickými  a  

zhusťovacími bodmi  som bol nútený použiť technológiu GNSS. Ako najlepší spôsob sa 

mi javila rýchla statická metóda kvôli dostupnosti prístrojového vybavenia poskytovaného 

školou. Bral som do úvahy to, že zamerané  body rýchlou statickou metódou treba 

pomocou transformačného kľúča previesť do S-JTSK.   
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7.3 Polárna metóda polohopisného mapovania 

 Polárna metóda je základnou metódou k podrobnému polohopisnému mapovaniu. 

Vopred zo známeho stanoviska  sa merajú dĺžky a uhly, preto je nutné najskôr vytvoriť 

sieť bodov (PPBP). Tieto siete  bodov sa  spravidla budujú teresticky priamo na to 

určenými  polygónovými ťahmi alebo priamo GNSS technológiou. 

 K mapovaniu polohopisu som použil body polygónového ťahu 5001 až 5008. Tieto 

body boli stabilizované dreveným kolíkom a slúžili vždy ako stanovisko a orientácia. 

Podrobné polohopisné mapovanie bolo vykonávane súčasne s meraním PŤ z dôvodu 

šetrenia času. Zo zápisníku bol najskôr spočítaný PŤ a následne súradnice podrobných 

bodov polohopisu. Protokol výpočtu podrobných bodov je umiestnený v prílohe č.3. 

 

Obr. č. 10 - Detail zmapovaného úseku okolo železnice, hrana koľajiska vznikla z 

podkladov KM, zdroj podkladové dáta (c) ČUZK 

7.4 Tvorba polohového bodového poľa   

 Ako geometrický základ merania som statickou metódou určil súradnice 4 

základných bodoch 4500, 4501, 4502, 4503 a jeden  bod 4504 navyše, v prípade zničenia 
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jedného z nich. Body boli stabilizované dreveným kolíkom v trávnatom poraste. Tieto 

body budú neskôr potrebné k tvorbe polygónového ťahu za účelom podrobného mapovania 

polôh meračských staníc a pilierov. Protokoly zo spracovania dát sú pripojené v prílohe 

č.4. 

7.4.1 Súradnice bodov v WGS-84 

 

Tab. č. 4  Súradnice bodov vo WGS  84 

 

Číslo 

bodu 
Zemepisná šírka Zemepisná dĺžka 

Elyp. 

výška 
mp mb mL mh 

4500 49°49' 37.59010" N 18°12' 57.02424" E 251.2452 0.0107 0.0082 0.0069 0.0191 

4501 49°49' 37.14016" N 18°12' 54.59081" E 251.5476 0.0050 0.0039 0.0031 0.0095 

4502 49°49' 54.07571" N 18°13' 05.47450" E 251.2000 0.0066 0.0044 0.0049 0.0084 

4503 49°49' 54.36410" N 18°13' 03.85918" E 251.5351 0.0047 0.0037 0.0029 0.0065 

4504 49°49' 53.63860" N 18°13' 04.88893" E 251.2278 0.0048 0.0037 0.0031 0.0066 

 

7.4.2 Súradnice bodov  v S-JTSK 

 Transformované súradnice bodov geometrického základu sú  v nasledujúcej 

tabuľke č.6. 

Tab. č. 5  Súradnice bodov v S-JTSK geometrického základu 

 

Bod Y [m] X [m] 

4500 475467,75 1102086,34 

4501 475517,41 1102095,99 

4502 475255,51 1101593,47 

4503 475286,90 1101581,81 

4504 475268,33 1101605,92 
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Súradnice geometrického základu boli transformované do S-JTSK pomocou lokálneho 

transformačného kľúča. Na transformáciu boli použité identické body tvorené z lokálnych 

trigonometrických bodov. 

 

7.5 Polygónový ťah   

 K podrobnému polohopisnému mapovaniu situácie a pozorovacích staníc som 

zvolil ako najvhodnejšiu metódu obojstranne pripojený a orientovaný polygónový ťah. 

Body polygónového ťahu som musel umiestňovať  priamo pod mostovku diaľnice a najmä 

okolo čapových pozorovacích značiek. Tieto body PŤ poslúžia ako stanoviská k 

polohopisnému mapovaniu pilierov a čapov. Ako počiatočný bod ťahu poslúžil bod 4500 a 

ako orientácia bod 4501.Ich stredné chyby určenia súradníc dosiahli pri meraní  m4500 = 

0,011m a m4501 =0,005m. Ako koncový bod som použil bod č. 4502 a koncovú orientáciu 

bod č. 4503. Ich stredné chyby dosiahli podobné hodnoty m4502 =0,007m a m4503 =0,005m. 

K vyhodnoteniu presnosti polygónového ťahu sa budem venovať v samostatnej kapitole 

7.7 - Spracovanie polygónového ťahu. 

 

Obr. č. 11 Zmapované územie 
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7.6 Overenie geometrického základu    

 Môj prvý krok bol  overenie geodetického základu merania, ktorý pozostával z 

porovnania dĺžok medzi súradnicami získanými GNSS technológiou a zmeranými 

pomocou totálnej stanice TCR 1203. Rozdiel pri týchto hodnotách nesmie presiahnuť 

medznú hodnotu         . Hodnotu    spočítame ako: 

       
    

    
     

kde:  d - dĺžka zameraná pomocou TCR  

     - medzná chyba dĺžky 

      - stredná chyba súradnicová (kód kvality 3)  [18] 

7.6.1 Dĺžky spočítané zo súradníc  

Výpočet prebieha nasledovne: 

                  
             

  

       50,582 m 

                  
             

  

       33,49 m 

 

kde:        - dĺžka spočítaná zo súradníc 

        - dĺžka spočítaná zo súradníc     

 

7.6.2 Výpočty a porovnania dĺžok 

  Výpočty dosiahnutých odchýlok a ich porovnanie s medznými hodnotami sa 

praktizuje podľa nasledujúcich vzorcov:   
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Namerané a spočítané hodnoty: 

     = 50,607 m           33,495 m 

       50,582 m           33,49 m 

Výpočet rozdielov dĺžok: 

∆         -           ∆        -       

∆    50,607 -50,582     ∆    33,495 -33,49 

∆    0,022 m      ∆    0,005 m 

Výpočet medznej chyby dĺžky: 

        
    

    
                                                              

    

    
     

        
         

         
                            

         

         
      

    = 0,186 m          = 0,177 m 

Výpočet strednej chyby dĺžky: 

                         

                                

                            

Porovnanie odchýlok: 

∆              ∆         

0,022 ≤0,055 m     0,005 ≤0,053 m 

 

            - dĺžky spočítané zo súradníc 
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   - medzný rozdiel dĺžky 

        - dĺžky zistené meraním vzdialenosti pomocou TCR 1203 

   - stredná chyba dĺžky 

   - medzná súradnicová chyba       [18] 

 

7.7 Spracovanie polygónové ťahu 

 Polygónový ťah bol spracovaný a vypočítaný vo softwari Groma 8.0. Protokol 

výpočtu je umiestnený v prílohe č. 3. Polohová odchýlka dosiahla hodnotu 0,085 m uhlová 

odchylka 0,317
g
 . Bod č. 4503 sa poškodil, takže bol vylúčený z merania PŤ. Ostatné body 

geometrického základu merania neboli nijak poškodené. 

 

Tab. č. 6  Súradnice bodov vypočítané z polygónového ťahu 

 

Číslo bodu Y [m] X [m] 

5001 475424.23 1102066.73 

5002 475391.33 1102004.04 

5003 475344.76 1101920.10 

5004 475377.30 1101905.61 

5005 475312.07 1101842.12 

5006 475281.13 1101764.64 

5007 475258.44 1101694.07 

5008 475228.64 1101586.27 
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8 Výškové merania 

8.1 Overenie výšok nivelačných bodov  Ge 10-13.2 a Ge 10-13.3 

 Najpresnejšia a najdostupnejšia metóda overenia absolútnych výšok bodov je 

geometrická nivelácia zo stredu. Najvhodnejšia je aj z dôvodu dobrému prístupu k 

prístrojovému vybaveniu poskytnutého VŠB.      

 Požadovaná presnosť nivelačného ťahu vloženého medzi nivelačné body  musí 

spĺňať podmienky presnej nivelácie, kde maximálna odchýlka  medzi známym a nami 

nameraným prevýšením je definovaná vzorcom  2+ 3   
 

. Hodnota L je dĺžka celého 

nivelačného ťahu. Pri mojom meraní odchýlka        dosiahla hodnotu 5 mm, čiže  

môžeme prehlásiť, že meranie bolo úspešné a body Ge 10-13.2 a Ge 10-13.3 sú použiteľné. 

Výšky kontrolných bodov uprostred ťahu boli spočítane  v programe Leica Geo Office 7.0. 

Výšky zodpovedajú údajom poskytovaným ČUZK na internetovej stránke www.cuzk.cz . 

Protokol z merania tohto nivelačného ťahu je umiestnený v prílohe  č. 1 

 Z počiatočného bodu Ge 10-13.2  bol ťah vedený na bod Ge 10-13.3. Samotný ťah 

bol vložený medzi tieto dva body a rozdelený na 5 oddielov  so 4 kontrolnými bodmi 

označenými ako 501, 502, 503, 504. Tieto kontrolne body  boli zastabilizované klincom v 

asfaltovom koberci. Ako pripojovací bod pre meranie absolútnych výšok pozorovacích 

staníc som si zvolil bod č. 502, pretože sa nachádzal v blízkosti záujmového objektu 

 

8.1.1 Kontrola  presnosti nivelačného ťahu (z bodu Ge 10-13.2 do bodu Ge 10-13.3) 

Výpočet prebieha nasledovne: 

       =2 + 5   
 

 

      =2 + 5        
 

 

      = 7,4 mm 
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5 mm ≤ 7,4  mm   

   

kde:        -  dosiahnutá odchýlka pri meraní 

        - dovolená odchýlka uzáveru 

  L - dĺžka nivelačného ťahu v [km] 

 

8.1.2 Výpočet  strednej výberovej  chyby ťahu (z bodu Ge 10-13.2 do Ge 10-13.3) 

  

Tab. č. 7  Výpočty jednotlivých stredných chýb kontrolných bodov 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

bod 
a l[m] m1[m] q[km] [q] v[mm] a(l+v) 

mi 

[mm] 

H[m] mH[mm] 

13.3 223,805 0,0 

-1 2,958 1,6 0,1337 0,1337 +0,6 -2,959 1,6 
504 

 
220,846 1,6 

-1 5,7332 1,8 0,1647 0,2984 +0,7 -5,734 1,8 

503 215,1121 2,2 

-1 3,5211 2,1 0,2266 0,525 +1,0 -3,519 2,0 

502 211,593 2,5 

-1 0,5706 3,2 0,534 1,059 +2,4 -0,573 2,5 

501 211,02 1,2 

-1 15,7623 1,2 0,0693 1,283 -0,3 15,762 1,2 

13.2 223,805 0,0 

[a l] = -2,979 
 1,1283   2,974  

 =   
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a)Výpočet uzáveru 

                    

b)Výpočet čiastočných súčtov     (stĺpec 6) 

c)Výpočet oprav pre i, ..., n v pracovnej tabuľke (stĺpec 7) 

          
  

   
  

d) Výpočet výrazov (stĺpec 8) 

            

e)Výpočet vyrovnaných výšok (stĺpec 10) 

                

                           

.... 

f)Stredná chyba jednotková 

  
             

 
  

   
   

             
 

  

      
        

 

g) Stredná chyba meraného prevýšenia v pracovnej tabuľke (stĺpec 4) 

          
 

h)Stredná chyba vyrovnaných prevýšení (stĺpec 9) 
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i)Stredná chyba výšok bodov ťahu v pracovnej tabuľke (stĺpec 11)  

     
 

   
  ´   ´´    ´      

  

      ´          
   [16] 

 

 V tomto ťahu dosiahla stredná chyba jednotková hodnotu 4,4 mm. Táto hodnota 

poukazuje na presnosť merania. V tabuľke sú spočítané konkrétne stredné chyby určenia 

absolútnych výšok jednotlivých kontrolných bodov č. 501 až č. 504. Dôležitá je hodnota 

bodu č.502 a jeho stredná chyba, ktorá sa bude používať v ďalších výpočtoch. Tento bod 

bude slúžiť ako pripojovací na určenie absolútnych výšok pozorovacích staníc. Taktiež je 

súčasťou vzťažnej sústavy.  

 

8.2 Sieť vzťažných bodov (č. 801, č. 502, č. 803) 

 Vzťažnú  sústavu som vytvoril s bodov č. 801, č. 502 a bod č. 803. Tieto body boli 

pevne stabilizované pred jednotlivými etapovými meraniami a nenachádzajú sa priamo pod 

mostným objektom. Navyše bod č. 502 je pripojený na Bpv, čiže určiť absolútnu výšku 

pozorovacích staníc nebude problém. Pred každým etapovým meraním sa overí výšková 

stabilita bodov a porovnajú sa namerané hodnoty v nultej etape  s hodnotami nameranými 

v jednotlivých etapách. Jednotlivé protokoly výpočtov výšok bodov sú umiestnené v 

prílohe č.6 . 

 Výšky vzťažných bodov budú uvedené vo vlastnom výškovom systéme, pretože nie 

je potreba ich pripájať na Bpv. Pri meraní bola použitá vždy rovnaká nivelačná lata vo 

všetkých prípadoch merania, z dôvodu dosiahnutia vyššej presnosti pri meraní.  
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8.2.1 Overenie vzťažných bodov  

Tab. č. 8  Záväzné výšky vzťažných bodov 

 

Č.bodu 
Výška vo VVS 

[m] 

Výška vo Bpv 

[m] 

803 100,00 - 

502 99,8829 211,593 

801 99,7589 - 

 

 Výšky vzťažných bodov boli overené tak, že rozdiel prevýšenia medzi meraním 

tam a späť nesmie prekročiť hodnotu ∆vmedz = 5  , kde R je dĺžka úseku v 

kilometroch[15]. 

 

Tab. č. 9  Posúdenie vzťažných bodov v nultej etape 

 

Úsek 
R 

[km] 

Prevýšenie ∆v 

[mm] 

∆vmedz 

[mm] 
Vyhovuje 

Tam [m] Späť [m] 

801-502 0,046 -0,1239 0,1240 0,1 1,1 áno 

502-803 0,052 0,1172 -0,1173 0,1 1,1 áno 

 

Tab. č. 10  Posúdenie vzťažných bodov v prvej etape 

 

Úsek 
R 

[km] 

Prevýšenie ∆v 

[mm] 

∆vmedz 

[mm] 
Vyhovuje 

Tam [m] Späť [m] 

801-502 0,046 -0,1237 0,1240 0,3 1,1 áno 

502-803 0,052 0,1168 -0,1171 0,3 1,1 áno 
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Tab. č. 11  Posúdenie vzťažných bodov v druhej etape 

 

Úsek 
R 

[km] 

Prevýšenie ∆v 

[mm] 

∆vmedz 

[mm] 

Vyhovuje 
Tam [m] Späť [m] 

801-502 0,046 -0,1237 0,1236 0,1 1,1 áno 

502-803 0,052 0,1174 -0,1173 0,1 1,1 áno 

 

V mojom prípade sa dokázalo, že vzťažná sústava je nemenná (stabilná). Nevykazovala 

žiaden pokles, čiže môžeme prehlásiť, že všetky etapové merania boli úspešné. 

  

8.3 Pripojenie bodu č. 502 na Bpv 

   Bod č. 502 bude použitý ako pripojovací k určeniu nadmorských výšok 

pozorovacích staníc. Jeho absolútnu výšku sme získali pri overovaní nivelačných bobov   

Ge 10-13.2  a  Ge 10-13.3. Pripojenie na Bpv bolo zabezpečené práve cez tento bod vďaka 

vhodne zvolenej trase pri overovaní spomínaných nivelačných bodov. Výška bodu č. 502 

bola  vyrovnaná metódou MNŠ v kapitole 8.1.2, kde je uvedená jeho absolútna výška 

vrátane so strednej chybou. Jeho namerané a spočítané hodnoty: 

 

Tab. č. 12 Hodnoty bodu č. 502 

 

Číslo bodu 
Výška v Bpv  

[m] 

Stredná chyba  

[mm] 

502 211,593 2,5 

 

.     
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8.4 Nultá etapa merania   

 Prvá a základná etapa bola zameraná  6. 11. 2014. Pred samotným meraním bola 

overená výšková stabilita vzťažných bodov v nivelačnom ťahu meranom z bodu č. 803 cez 

pripojovací bod č. 502 s ukončením na bode č. 801. Nivelačný ťah bol realizovaný v rámci 

presnej nivelácie a meraním TAM a SPAŤ. Toto meranie poslúžilo ako nultá etapa 

merania vzájomného prevýšenia vzťažných bodov. Namerané hodnoty sa stali záväzné pre 

ostatné etapové merania. Ich vzájomné prevýšenie musí byť pred každým etapovým 

meraním takmer totožné s nultou etapou. Môžu sa ich výšky líši o maximálne strednú 

chybu dosiahnutú pri meraní. Protokol o výpočte je umiestnený v prílohe č.6.   

 

Obr. č. 12 - Fotografia pozorovacej stanice 

 

  Dôležitým aspektom merania bola dosiahnutá presnosť. Ako najvhodnejší 

nivelačný ťah som si zvolil uzavretý vzhľadom k dobrej a rýchlej kontrole presnosti pri 

opätovnom vrátení sa na vzťažný bod č. 502 a polohe pozorovacích staníc umiestnených 
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na pilieroch. Nebolo možné použiť meranie tam a späť, pretože okolité podmienky 

nedovoľovali zamerať všetky stanice smerom tam. Časť staníc musela byť zameraná 

meraním späť. Vo viditeľnosti mi bránil parovod a železničné koľajisko a v konečnom 

dôsledku aj rozmiestnenie staníc.  

  Správnu výšku pripojovacieho bodu po opätovnom vrátení sa na bod. č. 502 sme si 

mohli skontrolovať priamo na displeji DNA 03. Presnej polohe čapových značiek (staníc) a 

situácie sa budem venovať v kapitole polohopisného mapovania. Protokol o výpočte  

výšok nultej etapy je v prílohe č.2.    

 

Tab. č. 13  Namerané hodnoty v nultej etape 

 

Číslo 

pozorovacej 

stanice 

Absolútne výšky 

bodov    [m] 
Y [m] X [m] 

1001 209,6369 475459.50 1102104.40 

1002 209,6116 475448.70  1102111.18 

1003 209,7825 475438.98   1102071.31 

1004 209,6179 475428.10    1102077.93 

1005 209,5939 475415.96   1102032.78 

1006 209,6376 475404.95   1102039.20 

1007 209,4962 475393.71   1101993.80 

1008 209,6206 475382.56    1102000.00 

1009 209,3977 475372.38    1101954.39 

1010 209,4201 475361.08    1101960.28 

1011 213,2009 475353.76    1101918.00 

1012 213,1945 475339.71    1101918.24 

1013 210,1167 475319.66    1101875.49 

1014 212,0942 475342.76    1101865.58 
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Pokračovanie Tab. č. 13 

Číslo 

pozorovacej 

stanice 

Absolútne výšky 

bodov    [m] 
Y [m] X [m] 

1015 209,6039 475317.38    1101832.85 

1016 209,4072 475303.63    1101838.56 

1017 208,7998 475300.56    1101796.75 

1018 208,6300 475288.67  1101801.36 

1019 208,5072 475287.02    1101760.34 

1020 208,0935 475274.60    1101763.74 

1021 208,5051 475274.87    1101725.04 

1022 208,3621 475262.68    1101729.05 

1023 209,0141 475263.65    1101689.40 

1024 209,0153 475251.32 1101693.17 

1025 208,0229 475251.32    1101646.32 

1026 207,6265 475238.87    1101649.67 

1027 209,0184 475240.31    1101602.89 

1028 208,5777 475227.71    1101605.85 

1029 208,5064 475230.60   1101559.10 

1030 208,1645 475217.85    1101561.75 

1024 209,0153 475251.32 1101693.17 

 

 

8.5 Výpočet strednej chyby nadmorských výšok pozorovacích staníc (platné pre 

všetky etapy) 

 Do výpočtu presnosti  absolútnych výšok pozorovacích staníc musíme zahrnúť 

všetky stredné chyby ovplyvňujúce meranie. Medzi tieto chyby patrí stredná chyba určenia 

výšky nivelačného bodu      , stredná chyba určenia výšky pripojovacieho bodu        a 



 

Ondrej Mihalec : Měření svislých posunů pilířů mostní konstrukce na dálničním mostu v 

Ostravě – Třebovicích 
 

 

2015 48 

stredná chyba výšky pozorovacej stanice     . Avšak táto spočítaná hodnota sa nebude 

považovať za kritérium posunu.  

 Za kritérium posunu sa bude považovať hodnota    
, ktorú dostaneme ako 

             , kde      je  stredná chyba merania dosiahnutá v nultej etape (ťah z 

bodu č. 502 na stanice) a     je stredná chyba dosiahnutá v i- tej etape. Posuny sa 

vzťahujú k vzťažnej sústave, čiže do kritéria posunu vstupujú hodnoty len hodnoty     a 

   . 

Výpočet : 

  
      

       
      

  

  
  2

2
+2,5

2
+0,8

2
 

           

    ± 3,3 mm 

     

       - stredná chyba výšky bodu č. 502 

      - stredná chyba nivelačné ťahu (zo vzťažného bodu na pozorovacie stanice) 

    - celková stredná chyba absolútnych výšok pozorovacích staníc v nultej etape 

      - stredná chyba  nivelačného bodu 

 

Stredná chyba určenia absolútnej výšky pozorovacej stanice je  3,3 mm. Táto hodnota 

vyjadruje presnosť určenia nadmorských výšok pozorovacích staníc.  
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8.5.1 Výpočet strednej chyby nivelačného ťahu  

  Do výpočtu vstupuje  dosiahnutá výšková odchýlka uzáveru u a dĺžka nivelačného 

ťahu q. Tento výpočet sa aplikuje v prípade uzavretého alebo vloženého ťahu medzi dva 

výškovo známe body. Výpočet prebieha nasledovne: 

           
  

   
 

    
    

     
 

          

 

 kde:    - dosiahnutá výšková odchýlka uzáveru 

    - dĺžka nivelačného ťahu 

 

8.5.3 Kontrola medznej výškovej odchýlky uzáveru (nultá etapa) 

 V tomto meraní je nutné dosiahnuť o čosi vyššiu presnosť merania. Preto dovolená 

medzná odchýlka sa bude vypočítavať zo vzorca       = 2+ 3   
 

. Táto presnosť spadá 

pod presnú niveláciu III. rádu. 

       =2+ 3   
 

 

      =2 + 3       
 

 

      = 5,1 mm 

                

1,7 mm ≤ 5,1  mm   

 



 

Ondrej Mihalec : Měření svislých posunů pilířů mostní konstrukce na dálničním mostu v 

Ostravě – Třebovicích 
 

 

2015 50 

      -  dosiahnutá výšková odchýlka pri meraní  

      - dovolená výšková odchýlka nivelačného ťahu 

 

8.6 Prvá etapa merania zvislých posunov pozorovacích staníc  

 Tak ako v nultej etape prvý krok spočíval v overení výšok vzťažnej sústavy bodov. 

Po skontrolovaní ich výšok meranie pokračovalo klasicky vedením samostatného ťahu z 

bodu č. 502 na pozorovacie stanice s výškovým uzáverom na taktiež na bod č. 502. 

Protokol overenia vzťažných bodov je v prílohe č.6. 

 Meranie prebehlo bez problémov. Počasie bolo ustálené, prevažne polojasno bez 

značných výkyvov teploty. Ako som už v kapitole 8.0 pri nultej etape spomínal, zvolil som 

si uzavretý nivelačný ťah s počiatkom na východiskovom bode č. 502. Cele meranie bolo 

totožné s nultou etapou.  

 

8.6.1 Kontrola medznej výškovej odchýlky uzáveru (prvá etapa) 

 Hodnoty musia spĺňať kritéria pre presnú niveláciu tak ako v nultej etape merania. 

V mojom prípade hodnoty dosahujú oveľa prísnejšie kritéria ako požaduje presná 

nivelácia. 

       =2+ 3   
 

 

      =2 + 3      
 

 

      = 5,2 mm 

 

                

0,9 mm ≤ 5,2  mm   
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      -  dosiahnutá odchýlka pri meraní 

      - dovolená odchýlka nivelačného ťahu 

L - dĺžka nivelačného ťahu v [km] 

 

 8.6.2 Výpočet strednej chyby nivelačného ťahu (prvá etapa)   

 Tento výpočet sa bude opakovať v druhej etape, len s tým rozdielom, že sa 

zohľadní dosiahnutá výšková chyba uzáveru. 

           
  

   
 

    
    

     
 

          

  - dosiahnutá výšková odchýlka uzáveru 

  - dĺžka nivelačného ťahu 

 

8.6.3 Výpočet kritéria presnosti posunu - (kritérium platné pre prvú etapu) 

 Ako som už spomínal v kapitole 8.5 kritérium posunu sa bude vypočítavať zo 

strednej chyby nivelačného ťahu spočítanej v nultej etape merania (bod č. 502-stĺpy) a 

strednej chyby nivelačného ťahu spočítanej v prvej etape (bod č. 502-stĺpy). Kritérium sa 

vypočíta ako :  

             

               

     1,7 mm 
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kde:      - stredná chyba nivelačného ťahu dosiahnutá pri nultej etape merania  

     - stredná chyba nivelačného ťahu dosiahnutá pri prvej etape merania   

 

 

Tab. č. 14  Namerané hodnoty v prvej etape 

 

Číslo 

pozorovacej 

stanice 

Absolútne výšky 

bodov              

[m] 

Y 

[m] 

X 

[m] 

1001 209,6366 475459.50 1102104.40 

1002 209,6109 475448.70  1102111.18 

1003 209,7814 475438.98   1102071.31 

1004 209,6163 475428.10    1102077.93 

1005 209,5944 475415.96   1102032.78 

1006 209,6382 475404.95   1102039.20 

1007 209,4953 475393.71   1101993.80 

1008 209,6199 475382.56    1102000.00 

1009 209,3976 475372.38    1101954.39 

1010 209,4203 475361.08    1101960.28 

1011 213,2004 475353.76    1101918.00 

1012 213,1943 475339.71    1101918.24 

1013 210,1159 475319.66    1101875.49 

1014 212,0924 475342.76    1101865.58 

1015 209,6027 475317.38    1101832.85 

1016 209,4060 475303.63    1101838.56 

1017 208,7988 475300.56    1101796.75 

1018 208,6293 475288.67  1101801.36 

1019 208,5053 475287.02    1101760.34 

1020 208,0921 475274.60    1101763.74 

1021 208,5043 475274.87    1101725.04 

1022 208,3619 475262.68    1101729.05 

1023 209,0114 475263.65    1101689.40 

1024 209,0133 475251.32  1101693.17 

1025 208,0217 475251.32    1101646.32 

1026 207,6252 475238.87    1101649.67 

1027 209,0174 475240.31    1101602.86 

1028 208,5769 475227.71    1101605.86 

1029 208,5043 475230.60    1101559.09 

1030 208,1626 475217.85    1101561.75 
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8.7 Druhá etapa merania zvislých posunov pozorovacích staníc 

 Druhá etapa začala 1.4. 2015 a tak ako prvá, tak aj táto začínala overení vzťažnej 

sústavy. Po overení vzťažnej sústavy začalo najdôležitejšie meranie, nivelačný ťah 

začínajúci na bode č. 502 prechádzajúci stĺpmi a končiaci na znovu na bode č. 502. 

 

8.7.1 Kontrola medznej výškovej odchýlky uzáveru (druhá etapa) 

 Kritérium presnosti akéhokoľvek nivelačného ťahu je dosiahnutá výšková odchýlka 

na známom bode, či už pri uzávere alebo na kontrolnom bode. V mojom prípade meranie 

dosiahlo vynikajúce hodnoty. Výpočet musel v prvom rade spĺňať túto podmienku 

                  . Výpočet prebieha nasledovne: 

 

       =2+ 3   
 

 

      =2 + 3       
 

 

      = 5,2 mm 

 

                

0,2 mm ≤ 5,2  mm 

 

kde :        -  dosiahnutá výšková odchýlka  pri meraní 

        - dovolená výšková  odchýlka nivelačného ťahu 

    - dĺžka nivelačného ťahu v [km] 
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8.7.2 Výpočet strednej chyby nivelačného ťahu (druhá etapa) 

 Tak ako i v prvej etape je nutné vypočítať dosiahnutú strednú chybu merania. 

Výpočet prebehne nasledovne : 

            
  

   
 

     
    

     
 

           

  

kde:    - dosiahnutá výšková odchýlka uzáveru 

    - dĺžka nivelačného ťahu 

      - dosiahnutá stredná chyba merania 

 

8.7.3  Výpočet kritéria presnosti posunu - (kritérium platné pre druhú etapu) 

 Kritérium posunu spočítame z dosiahnutej strednej chyby nivelačného ťahu v nultej 

a druhej etapy. Výpočet je nasledovný: 

             

               

    1,5 mm 

 

kde:      - stredná chyba nivelačného ťahu dosiahnutá pri nultej etape merania  

     - stredná chyba nivelačného ťahu dosiahnutá pri druhej etape merania 
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8.8 Zhodnotenie a testovanie reálnych posunov  

 

 Kritérium posunu v rámci porovnania nultej a prvej etapy je stredná chyba posunu 

pozorovacej stanice    . Jej hodnota dosiahla  1,7 mm. Kritérium posunu v druhej etape 

bude podobne ako v prvej etape hodnota     , ktorú sme dosiahli rovnakým výpočtom ako 

prvej etape, len s tým rozdielom, že sme zohľadnili dosiahnutú strednú chybu ťahu v 

druhej etape. Kritérium posunu  v rámci porovnania nultej a druhej etapy je hodnota 1,5 

mm.   

Tab. č. 15  Výsledné hodnoty 

 

Č.b 
0. Etapa 

[m] 

1. Etapa 

[m] 

2. Etapa 

[m] 

Zvislý 

posun 

[mm] 

Zvislý 

posun 

[mm]  

Kritériu 

posunu 

[mm] 

Kritériu 

posunu 

[mm] 

etapa 

1. - 0. 

etapa 

2. - 0. 

    

1. - 0. 

    

2. - 0. 

1001 209,6369 209,6366 209,6368 -0,3 -0,1 1,7 1,5 

1002 209,6116 209,6109 209,6117 -0,7 0,1 1,7 1,5 

1003 209,7825 209,7814 209,7824 -1,1 -0,1 1,7 1,5 

1004 209,6179 209,6163 209,6179 -1,6 0,0 1,7 1,5 

1005 209,5939 209,5944 209,5961 0,5 2,2 1,7 1,5 

1006 209,6376 209,6382 209,6397 0,6 2,1 1,7 1,5 

1007 209,4962 209,4953 209,4973 -0,9 1,1 1,7 1,5 

1008 209,6206 209,6199 209,6220 -0,7 1,4 1,7 1,5 

1009 209,3977 209,3976 209,3988 -0,1 1,1 1,7 1,5 

1010 209,4201 209,4203 209,4213 0,2 1,2 1,7 1,5 

1011 213,2009 213,2004 213,2014 -0,5 0,5 1,7 1,5 
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Pokračovanie Tab. č. 14 

Č.b 
0. Etapa 

[m] 

1. Etapa 

[m] 

2. Etapa 

[m] 

Zvislý 

posun 

[mm] 

Zvislý 

posun 

[mm]  

Kritériu 

posunu 

[mm] 

Kritériu 

posunu 

[mm] 

etapa 

1. - 0. 

etapa 

2. - 0. 

    

1. - 0. 

    

2. - 0. 

1012 213,1945 213,1943 213,1957 -0,2 1,2 1,7 1,5 

1013 210,1167 210,1159 210,1164 -0,8 -0,3 1,7 1,5 

1014 212,0942 212,0924 212,0932 -1,8 -1,0 1,7 1,5 

1015 209,6039 209,6027 209,6028 -1,2 -1,1 1,7 1,5 

1016 209,4072 209,4060 209,4065 -1,2 -0,7 1,7 1,5 

1017 208,7998 208,7988 208,7993 -1 -0,5 1,7 1,5 

1018 208,6300 208,6293 208,6294 -0,7 -0,6 1,7 1,5 

1019 208,5072 208,5053 208,5053 -1,9 -1,9 1,7 1,5 

1020 208,0935 208,0921 208,0922 -1,4 -1,3 1,7 1,5 

1021 208,5051 208,5043 208,5050 -0,8 -0,1 1,7 1,5 

1022 208,3621 208,3619 208,3617 -0,2 -0,4 1,7 1,5 

1023 209,0141 209,0114 209,0121 -2,7 -2,0 1,7 1,5 

1024 209,0153 209,0133 209,0143 -2 -1,0 1,7 1,5 

1025 208,0229 208,0217 208,0209 -1,2 -2,0 1,7 1,5 

1026 207,6265 207,6252 207,6242 -1,3 -2,3 1,7 1,5 

1027 209,0184 209,0174 209,0168 -1 -1,6 1,7 1,5 

1028 208,5777 208,5769 208,5759 -0,8 -1,8 1,7 1,5 

1029 208,5064 208,5043 208,5026 -2,1 -3,8 1,7 1,5 

1030 208,1645 208,1626 208,1613 -1,9 -3,2 1,7 1,5 
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Legenda 

 - posun nenastal  na 95 % (riziko rozhodnutia je 5%)        

  - posun nastal na 95% (riziko rozhodnutia je 5%) 

      - posun nastal na 70 % (rizikom rozhodnutia je 30 %) 

 

Ak |posun| <t1    , nulová hypotéza sa prijíma – meranie nedokázalo posun stanice. 

 

Ak    t1 ≤ |posun| ≤ t2 .   , tak sa  predpokladá, že posun nastal, pričom riziko takéhoto 

rozhodnutia je 5 – 30 %. 

 

Ak |posun| > t2 .     posun je reálny s rizikom menším ako 5 %, nulová hypotéza sa 

zamietne. 

 

9. Záver  

 Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vyšetriť prípadné zvislé posuny spodnej 

stavby  diaľničného premostenia v Ostrave -Třeboviciach. Na moste je znížená prejazdová 

rýchlosť 80 km/h z dôvodu zvlnenia vozovky. V súčasnosti RSD vyšetruje možné spôsoby 

tohto problému, ale zatiaľ sa nechce vyjadrovať k možným príčinám. Diaľnica prechádza 

cez pod dolované územia, ale ťažba v týchto baniach skončila pre niekoľkými desiatkami 

rokov, čiže tieto vplyvy by nemali mať vplyv na pokles základových pilierov. Navyše pri 

projektovaní tejto diaľnice museli byť zohľadnené tieto zhoršené geologické podmienky. 

Pre mňa to bola dobrá príležitosť využiť tento problém a riešiť ho v rámci mojej 

bakalárskej práce. 

 Merania posunov pozostávali zo zameraní výšok pozorovacích staníc v základnej 

(nultej) etape a ich porovnanie z výškami nameranými v ďalších etapách. Celkovo boli 
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zamerané 3 etapy (nultá, prvá a druhá).Prvá etapa bola zameraná 13.11. 2014, druhá 5.2. 

2015 a posledná etapa 1.4. 2015.Časové rozostupy medzi etapami boli zhruba 2 mesiace. 

 Geometrické parametre pre určovanie zvislých posunov boli určené metódou 

presnej nivelácie s presnosťou 0,3 mm. Takúto podmienku spĺňal prístroj Leica DNA 03. 

Každé meranie bolo posudzované samostatne a to tak, že sa spočítala dosiahnutá stredná 

chyba kilometrová a táto hodnota slúžila ako indikátor presnosti.  

 Moje meranie preukázalo, že v prvej etape bolo podozrivých 6 stĺpov, ale u 

nijakého sa štatisticky nedokázalo preukázať posun na hladine významnosti  α = 0,05. 

Pričom riziko takéhoto rozhodnutia je 5%. Pri porovnaní hodnôt nameranými v nultej a 

druhej etape môžem prehlásiť, že na 95% nastal posun u stĺpov 1029 a 1030. Pokles nastal 

pri stĺpe č.1029 a dosiahol hodnotu 3,8 mm a taktiež  pri stĺpe č.1030 hodnotu 3,2 mm. 

Celkovo bolo podozrivých na posun až 10 stĺpov, čo je o 4 viac ako v predchádzajúcej 

etape.  

 Môžem z určitosťou povedať, že podozrenie bolo zvýšené a bolo by potrebné 

meranie s ďalším časovým odstupom, aby sa vyšetrili tieto podozrenia. Pre komplexnejšie 

riešenie problému by sa daná lokalita mala zamerať celoplošne, aby sa vylúčil pokles 

celého okolitého územia.  

 Vzhľadom k tomu, že meranie prebiehalo v podstate v priebehu pol roka sa nedá 

prehlásiť, že by tieto poklesy spôsobili vlnitosť mostovky.  
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