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1. Úvod  

Náplní bakalářské práce bylo stabilizovat body liniové pozorovací stanice 

v oblasti Životice. Výchozím bodem byl bod Ge1 – 10.1 a koncovým bodem byl bod Ge1 

– 15.0.1. Body liniové pozorovací stanice byly od sebe vzdáleny přibližně 100 m  

a stabilizovány měřickými hřeby. Poloha stabilizovaných bodů je graficky znázorněna na 

obr.1. Metodou přesné geometrické nivelace ze středu byly zaměřeny v určitých časových 

intervalech. Z důvodu využití výsledků bakalářské práce pro hodnocení přesnosti určování 

poklesů metodou letecké radarové interferometrie bylo nutné, aby nivelační měření 

proběhla v době průletu družice pořizující radarové obrazy nad daným územím. Pro 

doplnění celkové výškové situace bylo v úseku od bodu Ge1 – 12.6 až Ge1 – 12.1 

zaměřeno 10 profilů. 

 

 

 

Obr. 1. Liniová pozorovací stanice 
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2. Lokalizace území  

Toto zájmové území se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. 

Obec Životice je součástí Ostravsko-Karvinského revíru. Hlubinné dobývání má vliv na 

všechny nadložní vrstvy a hlavně na samotný zemský povrch. Za negativní efekt vyvolaný 

touto těžbou se považují poklesy a posuny zemského povrchu a následné destruktivní 

procesy. Jsou ovlivněny veškeré stavební objekty, pozemní komunikace a inženýrské sítě. 

V oblasti Životice v současné době neprobíhá hlubinné dobývání a vlivy z dřívějšího 

dobývání byly již uklidněny. Výšková měření uvedená v bakalářské práci proběhla hlavně 

z důvodu využití výsledků pro hodnocení přesnosti určování poklesů metodou letecké 

radarové interferometrie. 

 

3. Nivela ční měření 

3.1 Geometrická nivelace ze st ředu 

Geometrická nivelace patří mezi metody určování nadmořské výšky. Je to metoda 

rychlá, přesná a jednoduchá. Za použití této metody se přístroj staví mezi latě tak, aby 

záměry vzad a vpřed byly stejně dlouhé. Jakmile se přístroj urovná do vodorovné polohy 

odečte se čtení vzad a následně vpřed (viz obr. 2) [3]. 

 
Obr. 2. Princip určování výškového rozdílu nivelací [4] 

 

(viz obr. 2). Výška bodu B se vypočte ze známé výšky bodu A [4]: 
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Bv … nadmořská výška bodu B 

Av … nadmořská výška bodu A 

z
Al … čtení na lati na bodě A 

z
Bl … čtení na lati na bodě B 

ABv∆ … rozdíl nadmořských výšek bodu A, B 

 

3.2. Přesná nivelace  

Při měření nivelačních pořadů III. řádu ČSNS se používá přesná nivelace. 

Podmínky při měření jsou následující [1]: 

 

- mezní odchylka v rozdílu čtení od laťové konstanty může být ± 0,2 mm, 

- v nivelačních tazích IV. řádu a v PNS je největší délka záměry 50 m, 

- záměra může při největší délce také procházet 0,5 m nad povrchem Země, 

- nivelační latě se mohou stavět na masivní ploché podložky, 
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- ve směru tam a zpět je dovoleno měřit v jeden den, ale v jiný denní čas. 

3.3. Chyby nivelace  

S prováděním výškového měření jsou spjaty chyby, které mají vliv na výsledky 

měření. Jedná se o chyby hrubé, systematické a nahodilé. Snahou je tyto chyby eliminovat 

již při volbě měřického postupu [2]. 

 

3.3.1. Hrubé chyby  

Hrubé chyby a omyly vznikají nepozorností měřiče např. (neurovnání nivelační 

libely, špatné zacílení nebo čtení na lati). Je snahou vyvarovat se těmto chybám 

prováděním kontrolního měření a také vhodným výběrem pomůcek. Pravděpodobnost, že 

se při kontrolním měření vyskytne ta samá chyba, je velmi malá až mizivá [2]. 

 

3.3.2. Systematické chyby  

Jejich původ můžeme najít jak ve vlastnostech  použitých přístrojů a pomůcek, tak 

ve vlastnostech prostředí při daném měření. Součástí této skupiny jsou [2]: 

 

Chyba ze sklonu záměrné přímky: 

Této chybě se také říká chyba kompenzátoru. Je zapříčiněna nerovnoběžností 

záměrné přímky a osy nivelační libely. Závisí na délce záměry. Z měření ji můžeme 

vyloučit při dodržení podmínky měření ze středu a použitím stejně dlouhých záměr tam i 

zpět [2]. 

 

Chyba z rozdílu výšky zdánlivého a skutečného horizontu na lati: 

Zdánlivý horizont je tečná rovina ke skutečnému horizontu, který určuje tvar 

zemského tělesa. Při této chybě dochází ke zdvižení zdánlivého horizontu. Chybu 

vyloučíme z měření dodržováním podmínek pro nivelaci ze středu [2]. 
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Chyba z refrakce: 

Atmosféra při zemském povrchu je složena z jednotlivých vrstev různé teploty. 

V závislosti na teplotě se nám mění i hustota a index lomu. Procházející paprsek se nám 

bude na hranicích jednotlivých vrstev lámat a vytvoří tzv. refrakční křivku. Tato chyba je 

závislá na délce záměry a eliminujeme ji důslednou nivelací ze středu v případě, kdy 

teplota ovzduší bude stejná. Není-li tomu tak, musíme dodržovat, aby záměry procházely 

alespoň 0,5 m nad daným terénem [2]. 

 

Chyba z odklonu nivelační latě od svislice: 

Při provádění měření musí být lať ve směru záměry svislá. Pokud tato podmínka 

není splněna, dostaneme chybu ve čtení na lati závislou na odklonu latě od svislice. 

Dostaneme vždy vyšší hodnotu čtení na lati. Má systematický charakter, ale náhodný 

původ. Její vliv odstraníme rektifikací libely a výběrem zkušeného pomocníka [2]. 

 

Chyba s nepřesného dělení stupnice latě : 

Je závislá na nesprávném dělení nivelační latě. Velký vliv na tuto chybu má i 

teplota, proto se používají latě s invarovým pásem. Tuto chybu zjistíme porovnáním 

polohy rysek stupnice dané latě s ryskami porovnávacího měřidla (etalonu). Z výsledků 

komparace pak do měření zavádíme opravu z délky laťového metru. Za použití dvou latí 

může mít každá jiný vliv na přesnost měření. Abychom toto vyloučili, měření ukončíme na 

lati, na které jsme začínali [2]. 

 

Chyba ze zapadání přístroje nebo latě: 

Volba stanoviska je také důležitým faktorem při měření. Postavíme-li stroj nebo 

lať na měkčí podklad, může dojít k jejich zapadání. Této chybě se snažíme předejít volbou 

dostatečně pevného podkladu. Chybu odstraníme plynulým měřickým postupem za použití 

dvou latí, na nich čteme: čtení vzad, čtení vpřed, opakované čtení vzad a opakované čtení 

vpřed. Výškový rozdíl vypočteme použitím aritmetického průměru z těchto měření [2]. 
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3.3.3. Nahodilé chyby  

Mají při nivelaci několik zdrojů, kterými jsou: nepřesnost urovnání záměrné 

přímky libelou nebo kompenzátorem, nepřesnost v určení části nejmenšího dílku dělené 

stupnice latě, nepřesnost čtení na lati v důsledku jejího odklonu od svislice a jiných 

zbytkových chyb, vyplývajících z neúplného odstranění systematických chyb [2]. 

4. Nivela ční přístroje  

Nivelační přístroje se dělí podle způsobu urovnání záměrné přímky na libelové  

a kompenzátorové. 

 

4.1. Přesnost nivela čních p řístroj ů 

Přesnost nivelačních přístrojů je charakterizována střední kilometrovou chybou 

převýšení dvojité nivelace m0. Velikost závisí na zvětšení dalekohledu, citlivosti nivelační 

libely nebo kompenzátoru a vybavení přístroje. Nivelační přístroje se dělí podle přesnosti 

[4]: 

stavební m0 > ± 5 mm,  

technické m0 = ± 2,5 mm až ± 5 mm, 

přesné m0 = ± 1 mm až ± 2,5 mm, 

velmi přesné                   m0  = ± 1 mm. 

 

4.2. Podmínky správnosti nivela čních p řístroj ů 

U nivelačních přístrojů musí být splněny podmínky, které vyplývají ze vzájemné 

polohy osy nivelační libely L, záměrné přímky Z, svislé osy V a osy pomocné libely L‘ 

(viz obr. 3) [4]. 

K podmínkám správnosti patří : 

- L‘ ⊥ V, 

- Z // L, 

- H ⊥ V. 

Při nesplnění těchto podmínek je nutná rektifikace. 
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Obr. 3. Osy nivelačního přístroje [4] 

 

4.3. Nivela ční přístroj Koni 007  
 
 

 

Obr. 4. Nivelační přístroj Koni 007 
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Je to kompenzátorový nivelační přístroj, kde dochází k samočinnému urovnání 

záměrné přímky do vodorovné polohy pomocí kompenzátoru. Kompenzátor je opticko 

mechanický prvek, který působí pod vlivem zemské tíže [15]. 

 

Tab. č.1: Technické údaje nivelačního přístroje Zeiss Ni007 podle [1]: 

Výrobce a 
typ 

Zvětšení 
dalekohledu 

Průměr 
objektivu 

(mm) 

Střední 
náhodná 
chyba 

urovnání 
kompenzátoru 

(γ″) 

m0 

(mm) 
 

Hmotnost 
(kg) 

Zeiss Ni007 31,5 X 40 0,15 0,5 3,9 
 

 

Patří k nejpoužívanějším kompenzátorovým nivelačním přístrojům pro přesnou 

nivelaci. Jeho střední kilometrová chyba při dvojité nivelaci je ± 2 mm a s mikrometrem  

a invarovými latěmi ± 0,4 – 0,5 mm. K dalším typům u nás nejčastěji používaných 

kompenzátorových nivelačních přístrojů patří. Ni 020, Ni 025, Ni 002 Zeiss a další [4]. 

 

Výhodou těchto přístrojů oproti libelovým je až 50% úspora času. Nevýhodou je 

nejistota ve funkční spolehlivosti kompenzátoru a tlumícího zařízení [4]. 

 

 

Obr. 5. Princip působení kompenzátoru 

1 – objektiv, 2 – nitkový kříž, 3 – okulár [4] 
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5. Nivela ční pom ůcky  

Mezi hlavní nivelační pomůcky patří nivelační latě a nivelační podložky (viz obr. 

6, 7). Latě jsou zpravidla 3 m dlouhé s krabicovou libelou. Mají dvě proti sobě posunuté 

stupnice, které jsou od sebe posunuty o konstantní hodnotu, v našem případě o 60650  

a  jsou vyneseny na invarovém pásu. 

 

 

Obr. 6. Nivelační lať 

 

 

 

Obr. 7. Laťová podložka 

 

Dále jsme použili stativ a speciální podložky (viz obr. 8), které se dávali pod lať 

na body stabilizované geodetickými hřeby. 

 

 

Obr. 8. Laťová podložka na body 
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6. Přesnost m ěření 

Dané měření spadá do nivelační sítě IV. řádu, proto musí splňovat dané mezní 

odchylky  uvedené v tabulkách číslo 2, 3, 4 pro IV. řád. 

 

Tab. č. 2 : Mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením pro oddíl [6]. 

 

Nivelační síť Pro oddíl (mm) 

I. řád R⋅+ 50,10,2  

II. řád R⋅+ 25,20,2  

III. řád R⋅+ 00,30,2  

IV. řád R⋅+ 00,50,2  

 

Tab. č. 3 : Mezní odchylky mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro oddíl [6]. 

 

Nivelační síť Pro oddíl (mm) 

I. řád R⋅50,1  

II. řád R⋅25,2  

III. řád R⋅00,3  

IV. řád R⋅00,5  

 

Tab. č. 4 : Mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením pro úsek [6]. 

 

Nivelační síť Pro oddíl (mm) 

I. řád  3 250,10,2 L⋅+  

II. řád  3 225,20,2 L⋅+  

III. řád  3 200,30,2 L⋅+  

IV. řád  3 200,50,2 L⋅+  

 

Tab. č. 5 : Mezní odchylky mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro úsek [6]. 
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Nivelační síť Pro oddíl (mm) 

I. řád 3 250,1 L⋅  

II. řád 3 225,2 L⋅  

III. řád 3 200,3 L⋅  

IV. řád 3 200,5 L⋅  

 

R… délka oddílu v km 

L… délka nivelačních sestav v km 

 

6.1. Měřické dvojice nestejné p řesnosti  

Měřické dvojice nestejné přesnosti slouží k ověření otevřeného nivelačního 

pořadu metodou nejmenších čtverců. 

 

Postup [5]: 

Vypočteme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu h∆ v pracovní tabulce a kontrolně ze 

vztahu : 

  

 






 ′′+′
=∆

2

ll
h  kontrola 

[ ] [ ]
2

ll
h

′′+′
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Zvolíme váhu měření p  ze vztahu : 

 

s
p

1= , kde s je délka oddílu v [km] 

 

Vypočteme rozdíly jednotlivých dvojic d , [ ]d  ze vztahu : 

 

lld ′′−′=  

[ ] [ ]lld ′′−′=  kontrola [ ] [ ] [ ]lld ′′+′=  
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Vypočteme [ ]dd  v pracovní tabulce a kontrolně ze vztahu : 

 

[ ] ( )[ ] [ ] ndddd −⋅−+= 21 2  

 

Vypočteme 1+d , 2)1( +d , pdd , 
s

dd
 

 

Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu : 

 






±=
s

dd

n
m

2

1
0  

 

Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu aritmetického průměru : 

 






±=
s

dd

n
m x

1

2

1
0  

 

Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu vyrovnaného výškového rozdílu mezi 

počátečním a koncovým bodem : 

 

smm xh ⋅=∆ 0  

 

Výsledkem je vyrovnaná hodnota výškového rozdílu a střední chyba vyrovnané hodnoty : 

 

hmh ∆±∆  

 

7. Výškové m ěření 

Před samotným měřením musela být provedena rekognoskace terénu a přípravné 

práce k měření. Na závěr byly provedeny výpočty. 
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Rekognoskace terénu začínala kontrolou výchozího bodu Ge1-10.1, zda nebyl 

nějakým způsobem poškozen. Vzhledem k tomu, že toto měření bylo prováděno již před 

rokem, byla polohová liniová stanice vybudována a její délka byla přibližně 3,6 km (viz 

obr.1). Hlavním úkolem bylo všechny body najít, v případě jejich zničení je doplnit  

a viditelným způsobem, pro vlastní potřebu, označit a vyfotit (viz příloha č.9 na CD). 

Doplněné body byly stabilizovány zatlučením měřických hřebů a to v místech s nejmenší 

pravděpodobností zničení. Jednalo se o okraje asfaltové vozovky a chodníky. Body byly od 

sebe vzdáleny přibližně 100 m, v méně přehledných úsecích byly tyto vzdálenosti kratší, 

naopak v přehledných úsecích delší. Mimo jiné se kontrolovaly i výškové nivelační body, 

které byly přístupné a nacházely se poblíž vybudované stanice. Kontrola liniové 

pozorovací stanice se prováděla před každým ze tří měření. 

 

 

              Obr. 9. Ukázka stabilizace a označení 

 

Po provedení rekognoskace byla na řadě příprava k vlastnímu měření. Bylo 

zapotřebí zajistit vypůjčení potřebných přístrojů a pomůcek v areálu VŠB-TUO, vytisknout 

potřebné zápisníky a  místopisy kontrolních výškových nivelačních bodů z www.cuzk.cz  

(viz příloha č.11). 

 

Vlastní měření bylo prováděno ve třech etapách v přesně stanovených datech (6.8. 

- 7.8. 2008, 24.11. – 25.11. 2008, 1.4. – 2.4. 2009.), kdy probíhal přelet družic radarové 

interferometrie nad touto oblastí. Výchozím bodem byl bod Ge1 – 10.1 a koncovým 

bodem byl bod Ge1 – 15.0.1. Body pozorovací stanice byly číslovány  arabskými číslicemi 

od 1-32. Výškové nivelační body, které byly přístupné a nacházely se podél trasy (Ge1-11, 

Ge1-11.1.1, Ge1-12.1, Ge1-12.6, Ge1-14.1, Ge1-15, Ge1-15.0.1) byly zařazeny do 
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nivelačního pořadu. Pro vlastní měření byla použita metoda přesné geometrické nivelace 

ze středu. Byl použit přístroj Zeiss Ni007 (viz obr. 4) s pevným stativem, který byl urovnán 

do vodorovné polohy pomocí krabicové libely. Jakmile byl stroj urovnán, pomocník se 

postavil s tří metrovou latí s invarovým pásem na výchozí výškový nivelační bod. Zacílilo 

se vzad na levou stupnici pomocí nitkového kříže a přečetlo se čtení. Poté se přečetlo čtení 

pravé stupnice a rozdíl musel dát hodnotu 60650 ± 0,1 mm. Takto proběhlo i čtení vpřed. 

Všechny tyto čtení byly zapisovány do zápisníku a po zapsaní se přístroj přenesl na další 

stanoviště a postup se opakoval. Před každým měřením bylo provedeno ověření totožnosti 

a neměnnosti výšky výchozího bodu otevřeného nivelačního pořadu. 

 

7.1. Ověření výšky po čátečního bodu  

Výchozím bodem byl bod Ge1-10.1 a pro ověření totožnosti a neměnnosti jeho 

výšky bylo použito bodu  Ge1-11. 

1. měření : 

Mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro oddíl byla vypočtena podle 

vzorce viz tab. 3. 

∆dmax = ± R⋅00,5  =  ± 2,40 mm kde, R = 0,23 m 

 

Jednotlivá převýšení (viz příloha č.10) tam (h = 3,3607 m ) a zpět (h´= 3,3605 m) se od 

sebe odečtou a zjistíme zda je splněna mezní odchylka. 

d = h – h´ =  ± 0,2 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

 

1. měření : 

Z daných výšek se stanovilo převýšení h 

h = 259,304 – 255,944 = 3,3600 m 

 

Mezní odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro oddíl byla vypočtena 

podle vzorce viz. tab. 2. 

∆dmax = ± R⋅+ 00,50,2  = ± 4,40 mm kde, R = 0,23 m 
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Průměrná hodnota h´ = 3,3606 m byla vypočtena s naměřených hodnot a s rozdílu h a h´ 

zjistíme odchylku d. 

d = h – h´ = ± 0,6 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

 

1. měření : 

Mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro úsek byla vypočtena podle 

vzorce viz. tab. 5. 

∆dmax = ±  3 200,5 L⋅ = ± 11,85 mm kde, L = 3,65 km 

 

Jednotlivá převýšení (viz tab. č.6) tam (h = 61,0002 m ) a zpět (h´= 61,0004 m) se od sebe 

odečtou a zjistíme zda je splněna mezní odchylka. 

d = h – h´ = ± 0,2 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

 

 

Výchozím bodem byl bod Ge1-10.1 a pro ověření totožnosti a neměnnosti jeho 

výšky bylo použito bodu  Ge1-11. 

2. měření : 

Mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro oddíl byla vypočtena podle 

vzorce viz. tab. 3. 

∆dmax = ±  R⋅00,5  = ± 2,40 mm kde, R = 0,23 m 

 

Jednotlivá převýšení (viz příloha č.10) tam (h = 3,3604 m )a zpět (h´= 3,3602 m) se od 

sebe odečtou a zjistíme zda je splněna mezní odchylka. 

d = h – h´ =  ± 0,2 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 
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2. měření : 

Z daných výšek se stanovilo převýšení h 

h = 259,304 – 255,944 = 3,3600 m 

 

Mezní odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro oddíl byla vypočtena 

podle vzorce viz. tab. 2. 

∆dmax = ± R⋅+ 00,50,2  = ± 4,40 mm kde, R = 0,23 m 

 

Průměrná hodnota h´ = 3,3603 m byla vypočtena s naměřených hodnot a s rozdílu h a h´ 

zjistíme odchylku d. 

d = h – h´ = ± 0,3 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

 

2. měření : 

Mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro úsek byla vypočtena podle 

vzorce viz. tab. 5. 

∆dmax = ±  3 200,5 L⋅ = ± 11,85 mm kde, L = 3,65 km 

 

Jednotlivá převýšení (viz tab. č.7) tam (h = 60,9998 m ) a zpět (h´= 61,0002 m) se od sebe 

odečtou a zjistíme zda je splněna mezní odchylka. 

d = h – h´ = ± 0,4 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

 

 

 

Výchozím bodem byl bod Ge1-10.1 a pro ověření totožnosti a neměnnosti jeho 

výšky bylo použito bodu  Ge1-11. 

3. měření : 

Mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro oddíl byla vypočtena podle 

vzorce viz. tab. 3. 
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∆dmax = ±  R⋅00,5  = ± 2,40 mm kde, R = 0,23 m 

 

Jednotlivá převýšení (viz příloha č.10) tam (h = 3,3603 m ) a zpět (h´= 3,3605 m) se od 

sebe odečtou a zjistíme zda je splněna mezní odchylka. 

d = h – h´ =  ± 0,2 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

 

3. měření : 

Z daných výšek se stanovilo převýšení h 

h = 259,304 – 255,944 = 3,3600 m 

 

Mezní odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro oddíl byla vypočtena 

podle vzorce viz. tab. 2. 

∆dmax = ± R⋅+ 00,50,2  = ± 4,40 mm kde, R = 0,23 m 

 

Průměrná hodnota h´ = 3,3604 m byla vypočtena s naměřených hodnot a s rozdílu h a h´ 

zjistíme odchylku d. 

d = h – h´ = ± 0,4 mm 

 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

 

3. měření : 

Mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro úsek byla vypočtena podle 

vzorce viz. tab. 5. 

∆dmax = ±  3 200,5 L⋅ = ± 11,85 mm kde, L = 3,65 km 

 

Jednotlivá převýšení (viz tab. č.8) tam (h = 61,0000 m ) a zpět (h´= 61,0004 m) se od sebe 

odečtou a zjistíme zda je splněna mezní odchylka. 

d = h – h´ = ± 0,4 mm 

Maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 
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7.2. Výpočet souboru m ěřických dvojic  

Po provedení každého měření následovala výpočetní část. Jednalo se o soubor 

měřických dvojic nestejné přesnosti (viz tab. č.6,7,8), kdy jsme si daný nivelační pořad 

rozdělili na 8 nestejně dlouhých oddílů. Při určování oddílů musela být dodržena 

podmínka, že v intravilánu jsou vzdálenosti do 300 m a v extravilánu do 900m. 

 

Tab. č.6 : Měřické dvojice nestejné přesnosti 1 měření 

n l' l'' s x p d dd d+1 (d+1)² pdd dd/s 
 (m) (m) (km) (m)  (mm) (mm)² (mm) (mm) (mm) (mm) 
1 9,1644 -9,1643 0,335 9,16435 2,98 0,10 0,01 1,10 1,21 0,03 0,03 
2 17,9019 -17,9023 0,223 17,9021 4,48 -0,40 0,16 0,60 0,36 0,72 0,72 
3 11,4809 -11,4812 0,240 11,48105 4,16 -0,30 0,09 0,70 0,49 0,37 0,38 
4 3,4427 -3,4429 0,115 3,4428 8,70 -0,20 0,04 0,80 0,64 0,35 0,35 
5 8,6498 -8,6502 0,418 8,6500 2,39 -0,40 0,16 0,60 0,36 0,38 0,38 
6 4,3201 -4,3197 0,769 4,3199 1,30 0,40 0,16 1,40 1,96 0,21 0,21 
7 5,3508 -5,3505 0,907 5,35065 1,10 0,30 0,09 1,30 1,69 0,10 0,10 
8 0,6896 -0,6893 0,641 0,68954 1,56 0,30 0,09 1,30 1,69 0,14 0,14 

Σ 61,0002 -61,0004 3,648 61,00039  -0,20 0,80  8,4 2,30 2,30 
 

l'… měření tam 

l''… měření zpět 

s… délka daného oddílu 

x… průměrná hodnota 

p… váha měření 

d… rozdíl jednotlivých dvojic 

 

Výpočty : 

[ ] [ ]
m

ll
h 0003,61

2

0004,610002,61

2
=+=

′′+′
=∆   

[ ] [ ] [ ] mmlld 0002,00004,610002,61 −=−=′′+′=  

 

[ ] ( )[ ] [ ] mmndddd 8,084,04,821 2 =−+=−⋅−+=  
Empirická střední kilometrová chyba : 






±=
s

dd

n
m

2

1
0    ⇒   30,2

16

1
0 ⋅±=m    ⇒   mmm 38,00 ±=    
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Empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru : 






±=
s

dd

n
m x

1

2

1
0    ⇒   30,2

8

1

2

1
0 ⋅±=xm    ⇒   mmm x 27,00 ±=  

 

Empirická střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu mezi počátečním  

a koncovým bodem : 

smm xh ⋅=∆ 0    ⇒   648,327,0 ⋅=∆hm    ⇒   mmm h 52,0±=∆  

 

Zápis vyrovnané hodnoty výškového rozdílu a střední chyby vyrovnané hodnoty : 

hmh ∆±∆    ⇒   mmm 52,00003,61 ±  

 

Tab. č.7 : Měřické dvojice nestejné přesnosti 2 měření 

 
 
 
 
Výpočty : 

[ ] [ ]
m

ll
h 0000,61

2

0002,619998,60

2
=+=

′′+′
=∆   

[ ] [ ] [ ] mmlld 0004,00002,619998,60 −=−=′′+′=  

 

[ ] ( )[ ] [ ] mmndddd 42,088,062,721 2 =−+=−⋅−+=  

n l' l'' s x p d dd d+1 (d+1)² pdd dd/s 
  (m) (m) (km) (m)   (mm) (mm)² (mm) (mm) (mm) (mm) 
1 9,1643 -9,1641 0,335 9,1642 2,98 0,20 0,04 1,20 1,44 0,12 0,12 
2 17,8992 -17,8995 0,223 17,89935 4,48 -0,30 0,09 0,70 0,49 0,40 0,40 
3 11,4837 -11,4834 0,240 11,48355 4,16 0,30 0,09 1,30 1,69 0,37 0,38 
4 3,4432 -3,4434 0,115 3,4433 8,70 -0,20 0,04 0,80 0,64 0,35 0,35 
5 8,6499 -8,6497 0,418 8,6498 2,39 0,20 0,04 1,20 1,44 0,10 0,10 
6 4,3187 -4,3189 0,769 4,3188 1,30 -0,20 0,04 0,80 0,64 0,05 0,05 
7 5,3522 -5,3524 0,907 5,3523 1,10 -0,20 0,04 0,80 0,64 0,04 0,04 
8 0,6886 -0,6888 0,641 0,6887 1,56 -0,20 0,04 0,80 0,64 0,06 0,06 

 Σ 60,9998 -61,0002 3,648     -0,40 0,42   7,62 1,50 1,50 
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Empirická střední kilometrová chyba : 






±=
s

dd

n
m

2

1
0    ⇒   50,1

16

1
0 ⋅±=m    ⇒   mmm 31,00 ±=    

 

Empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru : 






±=
s

dd

n
m x

1

2

1
0    ⇒   50,1

8

1

2

1
0 ⋅±=xm    ⇒   mmm x 22,00 ±=  

 

Empirická střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu mezi počátečním  

a koncovým bodem : 

smm xh ⋅=∆ 0    ⇒   648,322,0 ⋅=∆hm    ⇒   mmm h 42,0±=∆  

 

Zápis vyrovnané hodnoty výškového rozdílu a střední chyby vyrovnané hodnoty : 

hmh ∆±∆    ⇒   mmm 42,00000,61 ±  

 

 
Tab. č.8 : Měřické dvojice nestejné přesnosti 3 měření 

 

n l' l'' s x p d dd d+1 (d+1)² pdd dd/s 
  (m) (m) (km) (m)   (mm) (mm)² (mm) (mm) (mm) (mm) 
1 9,1643 -9,1639 0,335 9,1641 2,98 0,40 0,16 1,40 1,96 0,48 0,48 
2 17,9002 -17,9012 0,223 17,9007 4,48 -1,00 1,00 0,00 0,00 4,48 4,48 
3 11,4820 -11,4820 0,240 11,482 4,16 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
4 3,4422 -3,4423 0,115 3,44225 8,70 -0,10 0,01 0,90 0,81 0,09 0,09 
5 8,6515 -8,6507 0,418 8,6511 2,39 0,80 0,64 1,80 3,24 1,53 1,53 
6 4,3145 -4,3146 0,769 4,31455 1,30 -0,10 0,01 0,90 0,81 0,01 0,01 
7 5,3571 -5,3571 0,907 5,3571 1,10 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
8 0,6882 -0,6886 0,641 0,6884 1,56 -0,40 0,16 0,60 0,36 0,25 0,25 

 Σ 61,0000 -61,0004 3,648 61,0002   -0,40 1,98   9,18 6,84 6,84 
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Výpočty : 

[ ] [ ]
m

ll
h 0002,61

2

0004,610000,61

2
=+=

′′+′
=∆   

[ ] [ ] [ ] mmlld 0004,00004,610000,61 −=−=′′+′=  

 

[ ] ( )[ ] [ ] mmndddd 98,188,018,921 2 =−+=−⋅−+=  

 

Empirická střední kilometrová chyba : 






±=
s

dd

n
m

2

1
0    ⇒   84,6

16

1
0 ⋅±=m    ⇒   mmm 65,00 ±=    

 

Empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru : 






±=
s

dd

n
m x

1

2

1
0    ⇒   84,6

8

1

2

1
0 ⋅±=xm    ⇒   mmm x 46,00 ±=  

 

Empirická střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu mezi počátečním  

a koncovým bodem : 

smm xh ⋅=∆ 0    ⇒   648,346,0 ⋅=∆hm    ⇒   mmm h 88,0±=∆  

Zápis vyrovnané hodnoty výškového rozdílu a střední chyby vyrovnané hodnoty : 

hmh ∆±∆    ⇒   mmm 88,00002,61 ±  

 

Dále bylo provedeno vykreslení 10 příčných profilů (viz příloha č.8), které doplňovaly 

výškovou situaci a byly vyneseny v programu AutoCAD. 
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Obr. č.10. Ukázka příčného profilu 

8. Výsledky pozorovacích stanic  

Změřené hodnoty v terénu byly přepsány do programu Excel, spočítány  

a následně převedeny do tabulek v programu Word (viz přílohy 2 - 7). Výsledné výšky 

bodů jsou v systému Bpv (Baltský výškový systém po vyrovnání) a jsou aritmetickým 
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průměrem měření tam a zpět. V tabulce č.9 můžeme vidět rozdíly druhého a prvního 

měření, třetího a prvního měření. S těchto výsledků lze usoudit, že poklesy jsou minimální 

a pohybují se v milimetrech. 

 

Tab. č. 9 : Výšky bodů 

č.bodu 
1. 

měření 
2. 

měření 
3. 

měření 2 - 1 3 - 1 
1 255,7031 255,7025 255,7012 -0,0005 -0,0019 
2 257,1878 257,1866 257,1857 -0,0012 -0,0020 
3 260,8111 260,8106 260,8102 -0,0006 -0,0009 
4 275,1291 275,1265 275,1257 -0,0027 -0,0035 
5 283,0102 283,0074 283,0086 -0,0028 -0,0017 
6 289,5048 289,5001 289,5009 -0,0047 -0,0039 
7 292,2553 292,2527 292,2541 -0,0026 -0,0012 
8 293,8822 293,8813 293,8815 -0,0009 -0,0007 
9 295,2318 295,2302 295,2278 -0,0015 -0,0040 
10 296,0160 296,0148 296,0107 -0,0012 -0,0053 
11 297,9341 297,9343 297,9328 0,0002 -0,0013 
12 301,4214 301,4224 301,4205 0,0009 -0,0009 
13 303,3833 303,3859 303,3825 0,0027 -0,0008 
14 304,0633 304,0642 304,0636 0,0009 0,0004 
15 306,4748 306,4773 306,4743 0,0024 -0,0005 
16 307,3817 307,3759 307,3740 -0,0058 -0,0077 
17 307,9863 307,9819 307,9774 -0,0045 -0,0089 
18 308,9294 308,9263 308,9243 -0,0031 -0,0051 
19 310,9040 310,9029 310,8985 -0,0011 -0,0055 
20 311,5108 311,5103 311,5055 -0,0005 -0,0053 
21 313,1068 313,1056 313,1009 -0,0012 -0,0059 
22 313,6885 313,6888 313,6870 0,0002 -0,0015 
23 314,3587 314,3585 314,3539 -0,0002 -0,0048 
24 315,1656 315,1615 315,1602 -0,0042 -0,0054 
25 315,3578 315,3538 315,3519 -0,0040 -0,0059 
26 315,8663 315,8625 315,8604 -0,0038 -0,0059 
27 316,4946 316,4902 316,4916 -0,0044 -0,0030 
28 316,3893 316,3861 316,3860 -0,0032 -0,0033 
29 316,4286 316,4285 316,4238 -0,0002 -0,0048 
30 315,6880 315,6884 315,6865 0,0003 -0,0015 
31 315,9654 315,9681 315,9676 0,0027 0,0023 
32 315,9924 315,9948 315,9934 0,0024 0,0009 
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9. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit liniovou pozorovací stanici, stabilizovat ji, 

zaměřit a celé měření vyhodnotit. Zaměření bylo provedeno metodou přesné nivelace IV. 

řádu ze středu. Schématická mapa nivelované tratě s vyznačením jednotlivých bodů je 

uvedena v příloze č. 1. Jednotlivé body nebyly zaměřeny polohopisně, proto je jejich 

poloha na schematické mapě pouze orientační.  

Za účelem zhodnocení přesnosti naměřených hodnot bylo provedeno ověření 

výšky počátečního bodu. Pro zhodnocení dosažené přesnosti otevřeného nivelačního 

pořadu byla použita metoda vyrovnání souboru měřických dvojic nestejné přesnosti. 

Výsledkem vyrovnání je určení vyrovnané hodnoty výškového rozdílu mezi počátečním  

a koncovým bodem a přesnost tohoto měření. Byly dodrženy všechny mezní odchylky. 

Dále je výsledkem tabulka č. 9 s podrobným rozepsáním výšek všech bodů a pro doplnění 

výškové situace bylo vykresleno 10 příčných profilů. 
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