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ANOTACE 

V předložené bakalářské práci jsou zpracovány veškeré požadované údaje související 

s periodickým měřením pohybů liniové stavby na povrchu včetně příloh, které obsahují 

výsledky naměřených hodnot, místopisy bodů výškového bodového pole a 10 příčných 

profilů procházejících kolmo na liniovou pozorovací stanici.  

Dále práce obsahuje popis nivelačních pomůcek, přístrojů a nivelačních chyb. Jsou 

zde uvedeny také metody nivelačních měření s častým odkazem na přesnou nivelaci z 

důvodu jejího použití při vlastním měření.  

Tato měření, která byla provedena ve třech různých ročních obdobích, vykazují 

požadovanou přesnost, kdy se sledovala deformace liniové stavby na povrchu v oblasti, 

jejíž okolí bylo dříve zasaženo důlní činností. Výsledky všech měření  byly vzájemně 

porovnány.  

Klíčová slova: nivelace, měření, liniová pozorovací stanice, příčné profily 

 

SUMMARY 

 In my thesis there are processed all required datas witch are connected with 

periodical measuring of moving of the line building on the Earth surfare including 

supplements with measured datas, datas about all points of the levelling network and ten 

transverse profiles, witch are perpendicular to line observation station.  

Then my thesis includes describe of levelling instruments and mistakes. There are 

 presented methods of levelling measuring too with frequent reference to precise levelling 

in reason of its using during my own measuring.  

These measurings, witch were performed in three differents seasons of the year, 

show demanded accuracy, when the deformation of the line building on the Earth surface 

was followed in the region, which was hit by mining activity. The result of all measurings 

were compared mutually. 

Keywords: levelling,measuring,line observation station,transverse profile.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

bpv výškový systém baltský po vyrovnání 

ČSNS česká státní nivelační síť 

PN přesná nivelace 

PNS plošná nivelační síť 

s-JSTK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TN technická nivelace 

VPN velmi přesná nivelace 
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ÚVOD 

Cílem této úlohy bylo změřit nadmořské výšky bodů liniové pozorovací stanice 

v oblasti  Prostřední Suchá metodou geometrické nivelace ze středu. Liniová pozorovací 

stanice je tvořena již dříve stabilizovanými hřeby v asfaltové komunikaci ve vzdálenosti 

přibližně 100m. Tato měření byla prováděná ve třech etapách, během kterých probíhalo 

kontrolní měření bodů pozorovací stanice pomocí družic obíhajících v  pravidelných 

časových intervalech. Tyto družice mají kontrolní charakter, tudíž  měření se muselo 

přizpůsobit období průletu družic nad danou lokalitou, takže námi naměřené hodnoty byly 

pořízeny v různých ročních obdobích. Každé měření bylo prováděno pomocí volného 

nivelačního pořadu, který vedl asfaltovou komunikací mírně členitým terénem a byl 

pokaždé zaměřen tam i zpět. Navíc bylo změřeno 10 příčných profilů této komunikace 

v místě vybraných bodů liniové pozorovací stanice. 

První měření tam bylo prováděno 7.8. 2008 a měření zpět o den později. Následující 

se konalo 22.11.2008 a druhý den měření zpět. A poslední měření bylo provedeno ve 

dnech 3.4. a 4.4.2009. 

Všechny hodnoty získané v jednotlivých obdobích byly následně zpracovány a 

porovnány tak, aby poskytly požadované údaje o skutečném stavu liniové stavby a o 

případných odchylkách ve výškách jednotlivých bodů v konkrétním ročním období, které 

jsme těmito měřeními sledovali. 

Získané výsledky a zpracované hodnoty měření přiblížily skutečný stav liniové 

stavby s požadovanou přesností a umožnily nám dále posoudit, jak dalece se v dané 

lokalitě projevila důlní činnost během jednotlivých časových intervalů. 
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1. MĚŘENÍ POHYBŮ LINIOVÉ STAVBY NA POVRCHU 

Měřením pohybů na povrchu rozumíme periodické měření výšek bodů, které 

nazýváme tzv. liniovou pozorovací stanicí. Tyto body představují zatlučené hřeby do 

komunikace v pravidelných intervalech. Výšky těchto bodů mohou být pozměněné důlními 

vlivy i přes dnes již neprobíhající hornické činnosti. Proto je  porovnáváme s původními 

hodnotami, které se právě v takovém území mění a dosahují za určitý časový interval 

odlišných hodnot. 

Pomocí těchto pozorovacích stanic a jejich následného výškového proměřování 

v určitých časových odstupech, jsme dále schopni zjistit a pozorovat danou liniovou stavbu 

a její případné změny stavu a polohy vůči stavu ideálnímu, kdy k žádným změnám 

nedochází. [3]  Mezi tyto zmíněné změny řadíme v poddolovaném území  především 

výškové poměry liniové stavby, která vlivem následků poddolování klesá a tudíž mění 

svoji absolutní výšku, včetně výšek stabilizovaných pozorovacích stanic. Absolutní 

(nadmořskou) výškou rozumíme svislou vzdálenost bodu od geoidu, tzn. střední hladiny 

moře, kterou představuje nulová hladinová plocha. Dnes se používá výškový systém bpv. 

V případě výškového rozdílu dvou bodů hovoříme o relativní  výšce ( převýšení ). 

2. NIVELACE 

2.1 Výškové bodové pole 

Výškové bodové pole je tvořeno soustavou nivelačních bodů, tj. vztažných bodů 

v terénu trvale stabilizovaných s určenou absolutní výškou dané přesnosti. Používá se pro 

připojení měření do jednotného výškového systému bpv. Výškové bodové pole se dělí na 

základní výškové bodové pole a  podrobné výškové bodové pole. [5] 

Základní výškové bodové pole tvoří základní nivelační body a body ČSNS I-III. 

řádu. 

Podrobné výškové bodové pole je tvořeno body ČSNS IV. řádu, body PNS a 

stabilizované body TN. 
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Řád Počet bodů 

Základní 12 

I. 16000 

II. 20000 

III. 47000 

Tabulka č.1  Počty nivelačních bodů na území ČR [6] 

2.1.1 Stabilizace a ochrana bodů 

Stabilizace bodů ČSNS se řídí [5]. V obydlených částech  se body  stabilizují do 

nosných stěn budov, u nichž je předpoklad dlouhého trvání, případně do mostů, apod. 

V neobydlených oblastech jsou stabilizované na skále nebo v  žulovém hranolu, který je  

zalitý betonem do zámrzné hloubky.  

K ochraně bodů vyšších řádů před zničením se používá kamenná mohyla. U nižších 

řádu zpravidla červenobílá, někdy černobílá tyč, na které je tabulka s nápisem „STÁTNÍ 

NIVELACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ“, případně betonová skruž nebo ochranná 

šachtice.  

2.1.2 Údaje o bodech 

Každý místopis nivelačního bodu musí obsahovat povinné údaje, které jsou přesně 

specifikovány v [5]. Jedná se o: 

- číslo nivelačního bodu 

- označení nivelačního pořadu, délku oddílu a vzdálenost od počátku pořadu v 

kilometrech na tři desetinná místa 

- číslo předcházejícího nivelačního bodu v pořadu, uzlového nebo připojovacího bodu 

- lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území, značení 

listu Státní mapy 1:5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000 

- místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis 

- druh značky, stupeň stability, druh stabilizace, druh nivelačního bodu, rok určení 

nadmořské výšky, stav a stáří objektu s nivelační značkou 
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- údaje o zřízení nivelačního bodu 

 
2.2. Nivelační pomůcky 

2.2.1 Nivelační latě 

Nivelační  latě jsou svislá měřidla, které umožňují odečítat hodnoty ze stupnice pro 

výpočet převýšení. Pro měření přesné a velmi přesné nivelace se musí použít latě se dvěma 

stupnicemi  a invarovým pásem, na kterém jsou naneseny dílky, jejichž nejmenší hodnota 

je většinou 0,5 cm, avšak číslování je po 1 cm, tudíž měřené převýšení je dvojnásobné.  

Někdy se setkáváme s latěmi s centimetrovým dělením. Rozdíl číselných hodnot obou 

stupnic je konstantní. Pro latě s půlcentimetrovým dělením to většinou činí 606,5 dílku. 

Dvojí čtení na lati umožňuje odstranění hrubých chyb a napomáhá nám zpřesnit měření. 

Při použití elektronického přístroje se používají speciální latě s čárovým kódem. 

Všechny latě požívané pro PN a VPN musí být vyrobeny z jednoho kusu. [1] 

 

obr. č.1  Nivelační lať s půlcentimetrovým dělením 

2.2.2 Libely nivelačních latí  

K určení převýšení jednotlivých bodů je zapotřebí mít urovnané nivelační latě, na 

nichž údaje odečítáme. Latě ustavujeme do svislé polohy prostřednictvím libel, které se 

vyskytují v provedení snímatelném nebo pevném. Tyto libely se upevňují rektifikačními 

šrouby takovým způsobem, aby byla dotyková rovina, vedoucí ke středu libely, kolmá na 

osu nivelační latě. 

2.2.3 Podložky pod lať 
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Pro zachování výšky latě na pomocných bodech se používají ocelové nebo litinové 

desky, na které se staví lať, čímž se eliminuje chyba z propadání latě. Používají se pro TN 

a PN, u VPN se používají ocelové hřeby. [1] 

2.2.4 Stativy 

K  umístění přístroje při měření slouží stativy. Pro PN a VPN se používají stativy 

výhradně s pevnýma nohama. U technické nivelace jsou přípustné nohy zasunovací. Při 

měření TN a VPN se navíc používají držáky nivelačních latí (opěrky). [2]   

2.3 Nivelační přístroje  

Slouží k měření převýšení pomocí srovnávací roviny horizontálního směru, který 

vytyčuje záměrná osa dalekohledu. Jedná se o vodorovnou pomyslnou přímku, která 

vychází z dalekohledu urovnaného nivelačního přístroje. Podstatou je čtení na nivelační 

lati ve výšce srovnávací roviny, která je postavená na bodě s určenou nadmořskou výškou 

a na bodě určovaném, resp. bodech pomocných. 

Jedním z nejčastěji používaným přístrojem pro přesnou nivelaci je kompenzátorový 

nivelační přístroj Zeiss KONI 007. Jedná se o kompenzátorový nivelační přístroj firmy 

Zeiss Jena, který obsahuje periskopický dalekohled, díky kterému lze dosáhnout zvýšení 

záměry nad terénem. Vodorovný záměrný paprsek do přístroje vchází ochranným sklem na 

pětiboký hranol, jemuž se také říká pentagon a ten láme paprsek o pravý úhel. Paprsek poté 

projde svisle přes objektiv, dále přes zaostřovací čočku na trojboký pravoúhlý hranol 

kyvadlového kompenzátoru. Následně je paprsek usměrněn dvojnásobným odrazem přes 

hranol, pevně spojený s přístrojem a vede do středu nitkového kříže. Zvětšení tohoto 

dalekohledu je 31,5 násobné. Přístroj obsahuje planparalelní destičku, která umožňuje 

zvýšit přesnost měření na desetiny milimetru (viz obr č.3). [1]  Nejmenší dílek tedy není 

odhadován, ale čte se na bubínku s optickým mikrometrem uvnitř dalekohledu. Střední 

kilometrová chyba, kterou lze dosáhnout při dvojité nivelaci bez mikrometru, dosahuje 

hodnoty ±2 mm a s mikrometrem ±0,4 až 0,5 mm. Tento přístroj byl použit i pro naše 

měření.
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obr. č.2  Nivelační přístroj Zeiss KONI 007 

 

obr. č.3 Schéma ovládání planparalelní 

destičky [1]

2.4 Metody nivelačních měření 

2.4.1 Geometrická nivelace vpřed 

Zdlouhavá metoda, která neeliminuje systematické chyby měření. Principem je 

ustavení a urovnání nivelačního přístroje nad bodem o známé výšce a změření výšky 

přístroje nad tímto bodem. Součet výšky bodu a výšky přístroje představuje výšku 

srovnávací roviny od které se pomocí dalekohledu přístroje odečítá  čtení na stupnici latě, 

která je ustavená svisle nad určovaným bodem. V dnešní době se téměř nepoužívá.  

2.4.2 Geometrická nivelace ze středu 

Tato metoda je nejpřesnější a nejčastěji používanou metodou měření výškopisu. 

Spočívá v ustavení přístroje do středu mezi bod o známé výšce a bodem s výškou 

hledanou. Toto postavení se nazývá nivelační sestava. Na známý bod se ustaví lať, ze které 

se odečte takzvané čtení vzad stejným způsobem jako u předchozí metody. Výška 

srovnávací roviny se vypočte jako součet výšky pevného bodu a čtení vzad  a od této 

srovnávací roviny se odečte čtení vpřed, které se přečte z latě na hledaném bodě. Tuto 

skutečnost vyjadřuje rovnice , která vychází z následujícího obr. č.1. 

pZ
AA llvv 11 −+=  

Mezi čtením vzad a vpřed se nesmí hýbat se strojem. Vzhledem k počtu 

stabilizovaných pevných bodů v terénu lze takto přímo určit výšku bodu jen výjimečně. 

Proto se většinou měří ve více sestavách, které tvoří nivelační oddíl, který končí na 

známém bodě.  
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obr. č.4  Nivelační oddíl se třemi sestavami [1] 

 

Změřením  více oddílů za sebou vzniká nivelační pořad. V případě měření více 

nivelačních pořadů, které jsou navzájem uzavřené se jedná o nivelační polygon, jehož 

území se nazývá nivelační oblast. [2] 

2.5 Typy nivelačních pořadů 

Volný - tento pořad má jediný výškově známý bod, ze kterého se vychází. Koncový 

bod nemá známou nadmořskou výšku, takže se musí provést kontrolní měření zpět na 

výchozí bod.  

Vložený -  počáteční i  koncový bod je výškově známý. Takže měření zpět je 

nadbytečné. 

Uzavřený - jakýkoli nivelační pořad začínající a končící na stejném bodě. 

2.6 Chyby nivelace 

Na výsledky nivelace mají nepříznivý vliv chyby, které způsobují přístroje, 

pomůcky, počasí nebo sám měřič. Všechny tyto chyby se musí co nejvíce eliminovat již 

během měření. Chyby dělíme na hrubé, náhodné a systematické. 

Hrubé chyby (omyly), zjistíme ze dvou nebo více vzájemně nezávislých měření nebo 

z podmínky, která je předem známá. Tyto chyby obvykle dosahují značných hodnot, takže 

je lze objevit. 

Nahodilé chyby nelze z měření vyloučit, avšak jejich velikost není  příliš velká. 

Jedná se například o chyby vzniklé nedokonalostí lidského faktoru nebo o přístrojové 

chyby, které jsou v přípustných tolerancích.  
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Systematické chyby jsou způsobeny kvalitou a vlastnostmi přístrojů a pomůcek. tyto 

chyby lze z měření vyloučit nebo snížit správnými měřickými postupy.  

2.6.1 Systematické chyby 

1. Chyba ze sklonu záměrné přímky - v případě libelových nivelačních přístrojů není 

splněna podmínka rovnoběžnosti osy dalekohledové libely se záměrnou přímkou 

dalekohledu (nesplněna podmínka L//Z). U kompenzátorových přístrojů je příčinou 

této chyby špatná funkce kompenzátoru. Vyloučit lze měřením metodou 

geometrické nivelace ze středu. [4] 

 

 
obr. č.5 Chyba ze sklonu záměrné přímky [4] 

 

2. Chyba z nesvislosti latě - v době odečítání není lať ve svislé poloze. Při měření 

technické nivelace musí figurant držet  lať podle krabicové libely, která je její 

součástí. V případě přesnějších měření je nutno místo figuranta použít držáky latí 

(opěrky).  

3. Chyba z nesprávné délky latě – stupnice latě je posunuta o konstantní hodnotu 

(odsazená nula), chybu je možno eliminovat sudým počtem sestav, v případě 

měření se dvěma latěmi. Změnu ovlivněnou působením teploty a vlhkosti lze 

odhalit pouze pravidelnou komparací ve zkušebně. 

4. Chyba z nekolmosti patky nivelační latě k její ose - tuto chybu lze zjistit zacílením 

na lať, která je ustavená pokaždé na jiném rohu patky  a na jejím středu. Všechny 

takto zjištěné hodnoty musí být stejné. Pokud nejsou, musí se lať nechat opravit 

v odborné dílně.  [2] 
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5. Chyba ze změny výšky přístroje a latě - aby byla zachována stála výška přístroje je 

potřeba řádně dotáhnout šrouby na nohách stativu a v případě měření PN a VPN 

používat jen stativ s pevnýma nohama. A také dostatečné zajistit nohy stativu do 

země. Výšková stabilita latě se zajistí používáním nivelačních podložek na 

přestavovaných bodech. V obou případech se dá eliminace zvýšit metodou pomocí  

čtení na latích v pořadí z1 p1 p2 z2. Tato metoda se používá u PN a VPN.  

6. Chyba z refrakce- vzniká průchodem záměrné osy přes různě husté části atmosféry. 

Záměrná osa neprochází jako přímka, ale láme se z důvodu jiného indexu lomu 

světla. Chyba se dá částečně eliminovat měřením za vhodného počasí. Není dobrý 

přímý sluneční svit. U měření PN IV. řádu se nesmí číst na lati pod 0,5 m. [2] 

7. Chyba z vibrace – je způsobená prouděním vzduchu, tudíž není možné provést  

správné čtení na lati. PN během vibraci nelze měřit.  

8. Chyba se zakřivení Země - nivelační přístroj vytyčuje vodorovnou rovinu, takzvaný 

zdánlivý horizont, který je odlišný od skutečného horizontu (hladinová plocha). 

Chyba roste s délkou záměry. Při měření  PN IV. řádu nesmí délky záměr překročit 

50m. [4] 

 
obr. č.6 Chyba ze zakřivení Země [4] 

3. VLASTNÍ MĚŘENÍ 

Před každým měřením byla provedena rekognoskace bodů stávající liniové 

pozorovací stanice a jejich případné doplnění. Celá trasa byla rozdělena na námi zvolených 
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6 oddílu. Každý oddíl začínal a končil na trvale stabilizovaném bodě z důvodů 

minimálního rizika poškození. 

Před prvním měření byla zjištěna nedostupnost nivelačního bodu Ge5-23 z důvodů 

zateplování objektu, na kterém byl tento bod stabilizován. Proto byl ze všech měření 

vyřazen.  

Měření probíhalo celkem třikrát, a to vždy metodou geometrické nivelace ze středu. 

Výchozím bodem byl bod Ge5-19.2, jehož nadmořská výška byla vždy ověřená na bod 

Ge5-18.2. Způsob měření byl zvolen tak, aby odpovídal kritériím pro přesnou nivelaci, 

podle instrukce pro práce v ČSNS.  Pro měření byl použitý kompenzátorový přístroj KONI 

007 a invarová lať. Měřením byly získány hodnoty čtení vzad a vpřed na obou stupnicích 

latě. Rozdíl mezi čtením na 1. a 2. stupnice je konstantní, tj. 60650 dílků. Povolena 

odchylka v rozdílu od této konstanty je ±2 dílky, což představuje 0,1mm. Tato zásada byla 

vždy dodržena. 

Z naměřených hodnot byl proveden výpočet. Z důvodů použití latě 

s půlcentimetrovým dělením jsou naměřené hodnoty všech čtení dvojnásobné 

Poloha bodů liniové pozorovací stanice a nivelační značky použitých k měření 

zobrazují níže uvedené mapky (obr.č.7 a obr č.8) v původním měřítku 1:10000, které byly 

z technických důvodu zmenšeny o 20% na šířku i délku. A z důvodu přehlednosti nejsou 

v celku. Všechny body na těchto mapkách byly vyneseny v souřadnicích s-JTSK v 

programu ArcMap 9.2. Body u niž tyto souřadnice nejsou známy byly umístěny přibližně. 
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obr. č.7 Mapa bodů liniové pozorovací stanice -1. část [6] 

 

 

obr. č.8 Mapa bodů liniové pozorovací stanice -2. část [6] 
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3.1.  První měření 

Při rekognoskaci terénu byla zjištěna ztráta několika bodů liniové pozorovací stanice 

z důvodu opravy pozemní komunikace. Tyto body byly následně obnovené, avšak ne 

přesně na stejných místech, jako body předchozí. Proto jsou v zápisníku přílohy č. 2 

označeny písmenem „N“ před číslem bodu. U dalších měření již toto označení není 

uvedeno. Následně byla celá trasa rozměřená a na povrchu silnice byly označeny místa, 

které určovaly polohu pomocných mezibodů pro umístění nivelační latě s podložkou a 

stanoviska pro umístění přístroje do středu mezi body. Body, na nichž stála nivelační lať na 

nivelační podložce, jsou ve všech zápisnících označeny písmenem „M“ před číslem bodu. 

Začátek prvního měření byl  7.8. 2008. Počasí bylo slunečné, teplota 25°C. Nejprve 

byla ověřená stabilita počátečního bodu. Tento bod byl uznán stabilním. Takže bylo 

provedeno vlastní měření tam. A druhy den při teplotě 20°C se doměřilo měření zpět. 

3.1.1. Ověření stability výchozího bodu před prvním měřením  

Pro ověření výchozího bodu byl zvolen nejbližší bod Ge5-18.2, jehož výška je 

277,182 m.n.m ve výškovém systému bpv. Po rozměření trasy byla zjištěna délka 

kontrolního měření, která činila celkem při měření tam i zpět  dohromady 490m.  

Dalším měřením byly určené následující hodnoty jenž jsou obsahem přílohy č. 1. 

Ve výpočtu byl nejprve proveden součet všech čtení vzad z 1. stupnice 

[ ] mz 0705,371 =  

 dále se sečetly všechny čtení vzad z 2. stupnice 

[ ] mz 8507,1092 =  

 následně se sečetly čtení vpřed z 1. stupnice  

[ ] mp 0690,371 =  

a nakonec byly sečteny všechny čtení vpřed z 2. stupnice. 

[ ] mp 8493,1092 =  

Následně byl proveden rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z první stupnice 
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[ ] [ ] mmmpzd 0015,00690,370705,372 111 +=−=−=  

Skutečná odchylka je tedy: 

[ ] [ ]
m

mpz
d 0008,0

2

0690,370705,37

2
11

1 +=
−

=
−

=  

Poté rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z druhé stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0014,08493,1098507,1092 222 +=−=−=  

[ ] [ ]
m

mmpz
d 0007,0

2

8493,1098507,109

2
22

2 +=
−

=
−

=  

Aritmetický průměr rozdílu těchto hodnot tedy vychází: 

mm
mmmmdd

d 7,0
2

7,08,0

2
21 =

+
=

+
=  

V porovnání s mezní dovolenou odchylkou měření tam a zpět [6]  

mmRh 5,3490,055max ±===∆   

je zřejmé, že kontrolní měření lze použít. 

Protože aritmetický průměr obou rozdílu byl menší než mezní hodnota, je možno 

z něj vypočítat opravu, která má opačné znaménko. Tato oprava se rozdělí se mezi všechny 

záměry vzad: 

mm
n

d
o 0604,0

12

7,0
−=−=−=   

Z vyrovnaných průměrů záměr vzad z 1. a 2. stupnice a průměru záměr vpřed z 1. a 

2. stupnice se pomocí výšek srovnávací rovin vypočtou nadmořské výšky všech bodů. 

Nadmořská výška  bod č. Ge5-18.2 byla tímto měřením zjištěná 277,180 m.n.m ve 

výškovém systému bpv. Oba nivelační body mají také udanou výšku ve svém místopise 

(viz příloha č.2) . 

Rozdíl výšky kontrolního bodu Ge5-18.2 z místopisu a z kontrolního měření činí 

mmd 2180,277182,277 +=−=∆  
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Mezní rozdíl udává vzorec 

 mmmmRmmd 5,5490,05252max =+=+=∆  

Takže výchozí bod je možno použít k dalšímu měření. 

3.1.2. První měření bodů pozorovací stanice 

Po zkontrolování výchozího bodu jsme přistoupili k vlastnímu výškovému měření bodů po 

již rozměřené trase. 

Ve výpočtu byl nejprve proveden součet všech čtení vzad z 1. stupnice 

[ ] mz 2792,6961 =  

 dále se sečetly všechny čtení vzad z 2. stupnice 

[ ] mz 7110,20422 =  

 následně se sečetly čtení vpřed z 1. stupnice  

[ ] mp 2944,6961 =  

a nakonec byly sečteny všechny čtení vpřed z 2. stupnice. 

[ ] mp 7252,20422 =  

Následně byl proveden rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z první stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0152,02944,6962792,6962 111 −=−=−=  

Skutečná odchylka je tedy: 

[ ] [ ]
m

mpz
d 0076,0

2

2944,6962792,696

2
11

1 −=
−

=
−

=  

Poté rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z druhé stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0142,07252,20427110,20422 222 −=−=−=  

[ ] [ ]
m

mmpz
d 0071,0

2

7252,20427110,2042

2
22

2 −=
−

=
−

=  
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Aritmetický průměr rozdílu těchto hodnot tedy vychází: 

mm
mmmmdd

d 3,7
2

1,76,7

2
21

−=
+

−=
+

=  

V porovnání s mezní dovolenou odchylkou nivelačního úseku [5]  

mmLh 2,128080,355 3 23 2
max ±===∆   

je zřejmé, že kontrolní měření lze použít. 

Protože aritmetický průměr obou rozdílu byl menší než mezní hodnota, je možno 

z něj vypočítat opravu, která má opačné znaménko. Tato oprava se rozdělí se mezi všechny 

záměry vzad: 

mm
n

d
o 0331,0

222

3,7
+==−=   

Z vyrovnaných průměrů záměr vzad z 1. a 2. stupnice a průměru záměr vpřed z 1. a 

2. stupnice se pomocí výšek srovnávací rovin vypočtou nadmořské výšky všech bodů, 

které jsou uvedeny v kapitole 2.4. a příloze č.1. 

Výsledkem tohoto měření bylo určení stability všech bodů a také rozbor přesnosti 

měření, který byl provedený podle délek jednotlivých oddílů. Údaje potřebné pro výpočet a 

kontrolu jednotlivých kroků rozboru přesnosti 1. měření jsou uspořádány v následujících 

tabulkách: 

 

převýšení 
lTam lZpět 

s d l 
oddíl 

[m] [m] [km] 
p=1/s 

[mm] 
dd dd/s 

[m] 
1 4,2702 -4,2717 1,1598 0,862 -1,5 2,29 1,98 4,2709 
2 0,2264 -0,2295 0,8294 1,206 -3,2 9,94 11,98 0,2279 
3 -6,8907 6,8948 0,3907 2,560 4,1 16,62 42,54 -6,8928 
4 5,2918 -5,2921 0,4928 2,029 -0,3 0,08 0,16 5,2920 
5 6,6139 -6,6140 0,4210 2,375 0,0 0,00 0,01 6,6139 
6 1,5969 -1,5960 0,5143 1,944 0,9 0,85 1,64 1,5964 
Σ 11,1084 -11,1084 3,8080 10,976 0,0 29,78 58,31 11,1084 

Tabulka č.2  Údaje potřebné pro rozbor přesnosti 1. měření  

 

 



Jan Procházka: Zaměření liniové stavby 

2009 23 

oddíl d+1 (d+1)2 pdd 

1 -0,5 0,27 1,98 
2 -2,2 4,63 11,98 
3 5,1 25,78 42,54 
4 0,7 0,51 0,16 
5 1,0 0,91 0,01 
6 1,9 3,68 1,64 
Σ 6,0 35,78 58,31 

Tabulka č.3 Kontrolní výpočty rozboru přesnosti1.měření 

Nejprve provedeme výpočet vyrovnané hodnoty výškového rozdílu celé trasy: 

m
ll

h
ZT

1084,11
2

2168,22

2
==







 +
=∆  

kontrolně ověříme výsledek: 

[ ] [ ]
m

ll
h

ZT

1084,11
2

1084,111084,11

2
=

+
=

+
=∆  

Poté vypočteme rozdíl dvojic d ve všech oddílech podle následující rovnice: 

ZT lld −=  

a tyto všechny rozdíly d sečteme: 

[ ] [ ] mmlld ZT 0=−=  

Opět kontrolně ověříme výsledek:  

[ ] [ ] [ ] mmlld ZT 01084,111084,11 =−=−=  

Pro každý oddíl určíme váhu, která je nepřímo úměrná délce oddílu v kilometrech: 

s
p

1
=  

Poté přijde na řadu výpočet druhých mocnin rozdílu a následně jejich součet.  

[ ] 78,29=dd  

Součet zkontrolujeme podle vzorce: 

[ ] ( )[ ] [ ] 78,2960278,3521 2
=−⋅−=−−+= ndddd  
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Všechny druhé mocniny dd vynásobíme jednotlivými váhami p a tyto hodnoty sečteme: 

[ ] 31,58=pdd  

Dále všechny čtverce rozdílu d podělíme příslušnou délkou oddílu s všechny tyto hodnoty  

sečteme: 

31,58=






s

dd
 

Správnost výpočtu zkontrolujeme: 

[ ] 





=

s

dd
pdd  

A dále již přistoupíme k výpočtu jednotlivých středních chyb. 

Nejprve vypočteme střední kilometrovou chybu jednoho měření m0. 

mm
s

dd

n
m 20,231,58

12

1

2

1
0 ±=⋅±=





±=  

Následně střední kilometrové chyby aritmetického průměru m0x. 

mm
s

dd

n
m x 56,131,58

6

1

2

11

2

1
0 ±=⋅±=





±=  

Na jako poslední střední kilometrové chyby vyrovnaného výškového rozdílu celé tratě m∆h 

mmsmm xh 04,38080,356,1 ±⋅=⋅=∆  

Výsledné převýšení mezi výchozím a koncovým bodem je 11,1084m ±0,0030m 

V rámci tohoto měření bylo navíc změřeno 10 příčných profilů uprostřed trasy vzájemně 

vzdálených přibližně 100m. Tyto profily byly zpracovány v programu Kokeš a jsou 

obsahem přílohy č. 3. 

3.2. Druhé měření 

Vlastnímu měření předcházela rekognoskace terénu při niž byly nalezeny všechny 

měřické body liniové pozorovací stanice. Tyto body byly znovu označené výraznou 

barvou. Dále bylo opět provedeno rozměření mezibodů a stanovisek. 
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Druhé měření liniové pozorovací stanice bylo zahájeno dne 22.11.2008 ověřením 

výchozího bodu na nejbližší bod Ge5-18.2. a následně měřením tam pozorovací stanice. 

Počasí bylo chladné, teplota 11°C. Druhý den bylo při teplotě 8°C provedeno měření zpět,  

takže výsledky tohoto měření jsou částečně ovlivněny klimatickými podmínkami. Avšak 

mezní dovolená odchylka nebyla v žádném případě překročena. 

3.2.1. Ověření stability výchozího bodu před druhým měřením 

Pro ověření výchozího bodu byl zvolen nejbližší bod Ge5-18.2, jehož výška je 

277,182 m.n.m ve výškovém systému bpv. Po rozměření trasy byla zjištěna délka 

kontrolního měření, která činila celkem při měření tam i zpět  dohromady 436m.  

Dalším měřením byly určené následující hodnoty jenž jsou obsahem přílohy č. 1. 

Ve výpočtu byl nejprve proveden součet všech čtení vzad z 1. stupnice 

[ ] mz 2357,331 =  

 dále se sečetly všechny čtení vzad z 2. stupnice 

[ ] mz 8857,932 =  

 následně se sečetly čtení vpřed z 1. stupnice  

[ ] mp 2343,331 =  

a nakonec byly sečteny všechny čtení vpřed z 2. stupnice. 

[ ] mp 8844,932 =  

Následně byl proveden rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z první stupnice 

[ ] [ ] 0014,08857,932357,332 111 +=−=−= mmpzd  

Skutečná odchylka je tedy: 

[ ] [ ]
0007,0

2

8857,932357,33

2
11

1 +=
−

=
−

=
mmpz

d  

Poté rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z druhé stupnice 

[ ] [ ] 0013,08844,938857,932 222 +=−=−= mmpzd  
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[ ] [ ]
0006,0

2

8844,938857,93

2
22

2 +=
−

=
−

=
mmpz

d  

Aritmetický průměr rozdílu těchto hodnot tedy vychází: 

mm
mmmmdd

d 7,0
2

6,07,0

2
21 =

+
=

+
=  

V porovnání s mezní dovolenou odchylkou měření tam a zpět [5]  

mmRh 3,3436,055max ±===∆   

je zřejmé, že kontrolní měření lze použít. 

Protože aritmetický průměr obou rozdílu byl menší než mezní hodnota, je možno z něj 

vypočítat opravu, která má opačné znaménko. Tato oprava se rozdělí se mezi všechny 

záměry vzad: 

mm
n

d
o 0675,0

10

7,0
−=−=−=   

Z vyrovnaných průměrů záměr vzad z 1. a 2. stupnice a průměru záměr vpřed z 1. a 2. 

stupnice se pomocí výšek srovnávací rovin vypočtou nadmořské výšky všech bodů. 

Nadmořská výška  bod č. Ge5-18.2 byla tímto měřením zjištěná 277,180 m.n.m ve 

výškovém systému bpv. Oba nivelační body mají také udanou výšku ve svém místopise 

(viz příloha č.2) . 

Rozdíl výšky kontrolního bodu Ge5-18.2 z místopisu a z kontrolního měření činí 

mmd 2180,277182,277 +=−=∆  

Mezní rozdíl udává vzorec 

 mmmmRmmd 3,5436,05252max =+=+=∆  

Takže výchozí bod je možno použít k dalšímu měření. 

3.2.2. Druhé měření bodů pozorovací stanice 

Po zkontrolování výchozího bodu jsme přistoupili k vlastnímu výškovému měření 

bodů po již rozměřené trase. 
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Ve výpočtu byl nejprve proveden součet všech čtení vzad z 1. stupnice 

[ ] mz 7694,6981 =  

 dále se sečetly všechny čtení vzad z 2. stupnice 

[ ] mz 5487,19842 =  

 následně se sečetly čtení vpřed z 1. stupnice  

[ ] mp 7636,6981 =  

a nakonec byly sečteny všechny čtení vpřed z 2. stupnice. 

[ ] mp 5450,19842 =  

Následně byl proveden rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z první stupnice 

[ ] [ ] 0058,07636,6987694,6982 111 +=−=−= mmpzd  

Skutečná odchylka je tedy: 

[ ] [ ]
0029,0

2

7636,6987694,698

2
11

1 +=
−

=
−

=
mmpz

d  

Poté rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z druhé stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0037,05450,19845487,19842 222 +=−=−=  

[ ] [ ]
m

mmpz
d 0018,0

2

5450,19845487,1984

2
22

2 +=
−

=
−

=  

Aritmetický průměr rozdílu těchto hodnot tedy vychází: 

mm
mmmmdd

d 4,2
2

8,19,2

2
21 =

+
−=

+
=  

V porovnání s mezní dovolenou odchylkou nivelačního úseku [5]  

mmLh 2,127933,355 3 23 2
max ±===∆   

je zřejmé, že kontrolní měření lze použít. 

Protože aritmetický průměr obou rozdílu byl menší než mezní hodnota, je možno z něj 

vypočítat opravu, která má opačné znaménko. Tato oprava se rozdělí se mezi všechny 

záměry vzad: 
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mm
n

d
o 0112,0

212

4,2
−==−=   

Z vyrovnaných průměrů záměr vzad z 1. a 2. stupnice a průměru záměr vpřed z 1. a 2. 

stupnice se pomocí výšek srovnávací rovin vypočtou nadmořské výšky všech bodů, které 

jsou uvedeny v kapitole 2.4. a příloze č.1. 

Výsledkem tohoto měření bylo určení stability všech bodů a také rozbor přesnosti 

měření, který byl provedený podle délek jednotlivých oddílů. Údaje potřebné pro výpočet a 

kontrolu jednotlivých kroků rozboru přesnosti 2. měření jsou uspořádány v následujících 

tabulkách: 

převýšení 

lTam lZpět 
s d l 

oddíl 

[m] [m] [km] 

p=1/s 

[mm] 

dd dd/s 

[m] 

1 4,2684 -4,2679 1,1564 0,865 0,4 0,20 0,17 4,2682 

2 0,2285 -0,2309 0,8294 1,206 -2,4 5,71 6,89 0,2297 

3 -6,8923 6,8925 0,3794 2,636 0,2 0,03 0,09 -6,8924 

4 5,2926 -5,2923 0,4928 2,029 0,4 0,16 0,32 5,2925 

5 6,6169 -6,6153 0,4210 2,375 1,6 2,57 6,11 6,6161 

6 1,5933 -1,5936 0,5143 1,944 -0,2 0,06 0,12 1,5935 

Σ 11,1074 -11,1074 3,7933 11,055 0,0 8,74 13,70 11,1074 

Tabulka č.4  Údaje potřebné pro rozbor přesnosti  2. měření  

Údaje nutné pro kontrolu jednotlivých měření udává další tabulka: 

 

oddíl d+1 (d+1)2 pdd 

1 1,4 2,10 0,17 
2 -1,4 1,93 6,89 
3 1,2 1,41 0,09 
4 1,4 1,95 0,32 
5 2,6 6,78 6,11 
6 0,8 0,57 0,12 
Σ 6,0 14,74 13,70 

Tabulka  č.5 Kontrolní výpočty rozboru přesnosti 2. měření 

Nejprve provedeme výpočet vyrovnané hodnoty výškového rozdílu celé trasy: 
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m
ll

h
ZT

1074,11
2

2149,22

2
==







 +
=∆  

kontrolně ověříme výsledek: 

[ ] [ ]
m

ll
h

ZT

1074,11
2

1074,111074,11

2
=

+
=

+
=∆  

Poté vypočteme rozdíl dvojic d ve všech oddílech podle následující rovnice: 

ZT lld −=  

a tyto všechny rozdíly d sečteme: 

[ ] [ ] mmlld ZT 0=−=  

Opět kontrolně ověříme výsledek:  

[ ] [ ] [ ] mmlld ZT 01074,111074,11 =−=−=  

Pro každý oddíl určíme váhu, která je nepřímo úměrná délce oddílu v kilometrech: 

s
p

1
=  

Poté přijde na řadu  výpočet druhých mocnin rozdílu a následně jejich součet.  

[ ] 74,8=dd  

Součet zkontrolujeme podle vzorce: 

[ ] ( )[ ] [ ] 74,860274,1421 2
=−⋅−=−−+= ndddd  

Všechny druhé mocniny dd vynásobíme jednotlivými váhami p a tyto hodnoty sečteme: 

[ ] 70,13=pdd  

Dále všechny čtverce rozdílu d podělíme příslušnou délkou oddílu s všechny tyto hodnoty  

sečteme: 

70,13=






s

dd
 

Správnost výpočtu zkontrolujeme: 
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[ ] 





=

s

dd
pdd  

A dále již přistoupíme k výpočtu jednotlivých středních chyb. 

Nejprve vypočteme střední kilometrovou chybu jednoho měření m0. 

mm
s

dd

n
m 07,170,13

12

1

2

1
0 ±=⋅±=





±=  

Následně střední kilometrové chyby aritmetického průměru m0x. 

mm
s

dd

n
m x 76,070,13

6

1

2

11

2

1
0 ±=⋅±=





±=  

Na jako poslední střední kilometrové chyby vyrovnaného výškového rozdílu celé tratě m∆h 

mmsmm xh 47,1793,376,0 ±⋅=⋅=∆  

Výsledné převýšení mezi výchozím a koncovým bodem je 11,1074m ±0,0015m 

Avšak cílem našeho měření bylo zjistit nadmořské výšky všech bodů pozorovací stanice. 

3.3.  Třetí měření 

Při rekognoskaci terénu nebyly zjištěny žádné mimořádné skutečnosti. Tudíž byly 

všechny body pouze zviditelněny barvou a mezi nimi rozměřené mezi body a stanoviště 

strojů.     

Vlastní měření tam začalo 3.4.2009, bezprostředně po ověření stability výchozího 

bodu.  Počasí bylo slunečné, teplota 15°C, občas slabý vítr. Druhý den proběhlo měření 

zpět při stejné teplotě a bezvětří.  

3.3.1. Ověření stability výchozího bodu před třetím měřením  

Pro ověření výchozího bodu byl zvolen nejbližší bod Ge5-18.2, jehož výška je 

277,182 m.n.m ve výškovém systému bpv. Po rozměření trasy byla zjištěna délka 

kontrolního měření, která činila celkem při měření tam i zpět  dohromady 484m.  

Dalším měřením byly určené následující hodnoty, jenž jsou obsahem přílohy č. 1. 
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Ve výpočtu byl nejprve proveden součet všech čtení vzad z 1. stupnice 

[ ] mz 9338,321 =  

 dále se sečetly všechny čtení vzad z 2. stupnice 

[ ] mz 5838,932 =  

 následně se sečetly čtení vpřed z 1. stupnice  

[ ] mp 9355,321 =  

a nakonec byly sečteny všechny čtení vpřed z 2. stupnice. 

[ ] mp 5850,932 =  

Následně byl proveden rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z první stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0017,09355,329338,322 111 −=−=−=  

Skutečná odchylka je tedy: 

[ ] [ ]
m

mmpz
d 0008,0

2

9355,329338,32

2
11

1 −=
−

=
−

=  

Poté rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z druhé stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0012,05850,935838,932 222 −=−=−=  

[ ] [ ]
m

mmpz
d 0006,0

2

5850,935338,93

2
22

2 −=
−

=
−

=  

Aritmetický průměr rozdílu těchto hodnot tedy vychází: 

mm
mmmmdd

d 7,0
2

6,08,0

2
21 −=

+
−=

+
=  

V porovnání s mezní dovolenou odchylkou měření tam a zpět [5]  

mmRh 5,3484,055max ±===∆   

je zřejmé, že kontrolní měření lze použít. 

Protože aritmetický průměr obou rozdílu byl menší než mezní hodnota, je možno z něj 

vypočítat opravu, která má opačné znaménko. Tato oprava se rozdělí se mezi všechny 

záměry vzad: 
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mm
n

d
o 0725,0

10

7,0
+==−=   

Z vyrovnaných průměrů záměr vzad z 1. a 2. stupnice a průměru záměr vpřed z 1. a 2. 

stupnice se pomocí výšek srovnávací rovin vypočtou nadmořské výšky všech bodů. 

Nadmořská výška  bod č. Ge5-18.2 byla tímto měřením zjištěná 277,181 m.n.m ve 

výškovém systému bpv. Oba nivelační body mají také udanou výšku ve svém místopise 

(viz příloha č.2) . 

Rozdíl výšky kontrolního bodu Ge5-18.2 z místopisu a z kontrolního měření činí 

mmd 1181,277182,277 +=−=∆  

Mezní rozdíl udává vzorec 

 mmmmRmmd 5,5484,05252max =+=+=∆  

Takže výchozí bod je možno použít k dalšímu měření. 

3.3.2. Měření bodů pozorovací stanice 

Dalším měřením byly určené následující hodnoty jenž jsou obsahem přílohy č. 1. 

Ve výpočtu byl nejprve proveden součet všech čtení vzad z 1. stupnice 

[ ] mz 3691,7421 =  

 dále se sečetly všechny čtení vzad z 2. stupnice 

[ ] mz 5359,20642 =  

 následně se sečetly čtení vpřed z 1. stupnice  

[ ] mp 3485,7421 =  

a nakonec byly sečteny všechny čtení vpřed z 2. stupnice. 

[ ] mp 5111,20642 =  

Následně byl proveden rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z první stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0206,03485,7423691,7422 111 +=−=−=  

Skutečná odchylka je tedy: 
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[ ] [ ]
m

mmpz
d 0103,0

2

3485,7423691,742

2
11

1 +=
−

=
−

=  

Poté rozdíl součtů čtení vzad a součtů čtení vpřed z druhé stupnice 

[ ] [ ] mmmpzd 0248,05111,20645359,20642 222 +=−=−=  

[ ] [ ]
m

mmpz
d 0124,0

2

5111,20645359,2064

2
22

2 +=
−

=
−

=  

Aritmetický průměr rozdílu těchto hodnot tedy vychází: 

mm
mmmmdd

d 3,11
2

4,123,10

2
21 +=

+
=

+
=  

V porovnání s mezní dovolenou odchylkou měření tam a zpět [5]  

mmLh 2,128022,355 3 23 2
max ±===∆   

Protože aritmetický průměr obou rozdílu byl menší než mezní hodnota, je možno z něj 

vypočítat opravu, která má opačné znaménko. Tato oprava se rozdělí se mezi všechny 

záměry vzad: 

mm
n

d
o 0521,0

218

3,11
−=−=−=   

Z vyrovnaných průměrů záměr vzad z 1. a 2. stupnice a průměru záměr vpřed z 1. a 2. 

stupnice se pomocí výšek srovnávací rovin vypočtou nadmořské výšky všech bodů, které 

jsou uvedeny v kapitole 2.4. a příloze č.1. 

Výsledkem tohoto měření bylo určení stability všech bodů a také rozbor přesnosti 

měření, který byl provedený podle délek jednotlivých oddílů. Údaje potřebné pro výpočet a 

kontrolu jednotlivých kroků rozboru přesnosti 3. měření jsou uspořádány v následujících 

tabulkách: 
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převýšení 
lTam lZpět 

s d l 
oddíl 

[m] [m] [km] 
p=1/s 

[mm] 
dd dd/s 

[m] 
1 4,2728 -4,2733 1,1402 0,877 -0,5 0,30 0,26 4,2731 
2 0,2295 -0,2286 0,8013 1,248 0,9 0,86 1,07 0,2291 
3 -6,8922 6,8926 0,3998 2,501 0,4 0,17 0,42 -6,8924 
4 5,2918 -5,2920 0,5005 1,998 -0,2 0,06 0,12 5,2919 
5 6,6177 -6,6183 0,4212 2,374 -0,7 0,47 1,12 6,6180 
6 1,5975 -1,5973 0,5392 1,855 0,1 0,02 0,04 1,5974 
Σ 11,1170 -11,1170 3,8022 10,853 0,0 1,88 3,04 11,1170 

Tabulka  č.6  Údaje potřebné pro rozbor přesnosti  3. měření  

 

d 
oddíl 

[mm] 
d+1 (d+1)2 pdd 

1 -0,5 0,5 0,20 0,26 
2 0,9 1,9 3,72 1,07 

3 0,4 1,4 1,98 0,42 
4 -0,2 0,8 0,57 0,12 
5 -0,7 0,3 0,10 1,12 
6 0,1 1,1 1,31 0,04 

Σ 0,0 6,0 7,88 3,04 

Tabulka č.7 Kontrolní výpočty rozboru přesnosti 3. měření 

Nejprve provedeme výpočet vyrovnané hodnoty výškového rozdílu celé trasy: 

m
ll

h
ZT

1170,11
2

2341,20

2
==







 +
=∆  

kontrolně ověříme výsledek: 

[ ] [ ]
m

ll
h

ZT

1170,11
2

1170,111170,11

2
=

+
=

+
=∆   

Poté vypočteme rozdíl dvojic d ve všech oddílech podle následující rovnice: 

ZT lld −=  

a tyto všechny rozdíly d sečteme: 

[ ] [ ] mmlld ZT 0=−=  

Opět kontrolně ověříme výsledek:  

[ ] [ ] [ ] mmlld ZT 01070,111070,11 =−=−=  
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Pro každý oddíl určíme váhu, která je nepřímo úměrná délce oddílu v kilometrech: 

s
p

1
=  

Poté přijde na řadu  výpočet druhých mocnin rozdílu a následně jejich součet.  

[ ] 88,1=dd  

Součet zkontrolujeme podle vzorce: 

[ ] ( )[ ] [ ] 88,160288,721 2
=−⋅−=−−+= ndddd  

Všechny druhé mocniny dd vynásobíme jednotlivými váhami p a tyto hodnoty sečteme: 

[ ] 04,3=pdd  

Dále všechny čtverce rozdílu d podělíme příslušnou délkou oddílu s všechny tyto hodnoty  

sečteme: 

04,3=






s

dd
 

Správnost výpočtu zkontrolujeme: 

 [ ] 





=

s

dd
pdd  

A dále již přistoupíme k výpočtu jednotlivých středních chyb. 

Nejprve vypočteme střední kilometrovou chybu jednoho měření m0. 

mm
s

dd

n
m 50,004,3

12

1

2

1
0 ±=⋅±=





±=  

Následně střední kilometrové chyby aritmetického průměru m0x. 

mm
s

dd

n
m x 36,004,3

6

1

2

11

2

1
0 ±=⋅±=





±=  

Na jako poslední střední kilometrové chyby vyrovnaného výškového rozdílu celé tratě m∆h 

mmsmm xh 69,0802,336,0 ±⋅=⋅=∆  

Výsledné převýšení mezi výchozím a koncovým bodem je 11,1170m ±0,0007m 
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Avšak cílem našeho měření bylo zjistit nadmořské výšky všech bodů pozorovací stanice. 

3.4 Výsledky všech měření 

Přehled naměřených výšek bodů 

Měřeno dne 7-8.8.2008 Měřeno dne 22-23.11.2008 Měřeno dne 3-4.4.2008 

Měřil Jan Procházka  Měřil Jan Procházka  Měřil Jan Procházka  
Příloha 
číslo 1 Příloha číslo 1 

Příloha 
číslo 1 

Přístroj KONI 007 Přístroj KONI 007 Přístroj KONI 007 

Latě invarové 3m Latě invarové 3m Latě invarové 3m 

      

1. měření 2. měření 3. měření 

Bod 
Nadmořská 
výška [bpv] 

Bod 
Nadmořská 
výška [bpv] 

Bod 
Nadmořská 
výška [bpv] 

Ge5-19.2 274,357 Ge5-19.2 274,357 Ge5-19.2 274,357 

2 275,656 2 275,655 2 275,653 

3 273,342 3 273,341 3 273,345 

4 271,107 4 271,106 4 271,106 

5 271,180 5 271,178 5 271,179 

6 271,258 6 271,257 6 271,259 

7 271,981 7 271,979 7 271,979 

8 274,391 8 274,389 8 274,389 

9 271,799 9 271,796 9 271,767 

10 273,124 10 273,121 10 273,124 

11 279,236 11 279,233 11 279,235 

12 279,675 12 279,673 12 279,675 

 Ge5-22  278,628  Ge5-22  278,625  Ge5-22  278,630 

14 277,506 14 277,504 14 277,507 

15 273,846 15 273,845 15 273,847 

16 274,094 16 274,093 16 274,094 

 Ge5-23  nepřístupný  Ge5-23  nepřístupný  Ge5-23  nepřístupný 

18 277,838 18 277,837 18 277,843 

19 278,621 19 278,622 19 278,624 

20 280,926 20 280,925 20 280,924 

21 280,016 21 280,015 21 280,016 

22 278,255 22 278,254 22 278,255 

 Ge5-24 278,856  Ge5-24 278,855  Ge5-24 278,859 

24 276,603 24 276,603 24 276,602 

25 272,999 25 272,998 25 272,997 

26 270,492 26 270,490 26 270,491 

27 270,247 27 270,247 27 270,251 

 Ge5-25 271,963  Ge5-25 271,962  Ge5-25 271,966 

29 269,662 29 269,660 29 269,664 

30 269,581 30 269,579 30 269,582 

31 272,720 31 272,720 31 272,720 

32 275,012 32 275,013 32 275,014 

Ge5-26 277,255 Ge5-26 277,255 Ge5-26 277,258 

34 277,849 34 277,849 34 277,853 
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35 279,579 35 279,579 35 279,580 

36 281,104 36 281,104 36 281,109 

37 282,334 37 282,336 37 282,341 

Ge5-27.1 283,869 Ge5-27.1 283,871 Ge5-27.1 283,877 

39 283,671 39 283,671 39 283,676 

40 283,908 40 283,909 40 283,913 

41 283,944 41 283,944 41 283,951 

42 284,258 42 284,259 42 284,264 

43 284,460 43 284,460 43 284,472 

44 284,361 44 284,359 44 284,373 

Ge5-29.1 285,465 Ge5-29.1 285,464 Ge5-29.1 285,474 

Tabulka č.8 Výsledné nadmořské výšky všech bodů liniové pozorovací stanice ze všech měření 

 

 

Rozdíl mezi 1. a 2. 
měřením Rozdíl mezi 1. a 3. měřením 

Bod Rozdíl výšek [m] Bod Rozdíl výšek [m] 

Ge5-19.2 0,000 Ge5-19.2 0,000 

2 -0,001 2 -0,003 

3 -0,001 3 0,003 

4 -0,001 4 -0,001 

5 -0,002 5 -0,001 

6 -0,001 6 0,001 

7 -0,002 7 -0,002 

8 -0,002 8 -0,002 

9 -0,003 9 -0,032 

10 -0,003 10 0,000 

11 -0,003 11 -0,001 

12 -0,002 12 0,000 

 Ge5-22  -0,003  Ge5-22  0,002 

14 -0,002 14 0,001 

15 -0,001 15 0,001 

16 -0,001 16 0,000 

 Ge5-23  nepřístupný  Ge5-23  nepřístupný 

18 -0,001 18 0,005 

19 0,001 19 0,003 

20 -0,001 20 -0,002 

21 -0,001 21 0,000 

22 -0,001 22 0,000 

 Ge5-24 -0,001  Ge5-24 0,003 

24 0,000 24 -0,001 

25 -0,001 25 -0,002 

26 -0,002 26 -0,001 

27 0,000 27 0,004 

 Ge5-25 -0,001  Ge5-25 0,003 

29 -0,002 29 0,002 

30 -0,002 30 0,001 
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31 0,000 31 0,000 

32 0,001 32 0,002 

Ge5-26 0,000 Ge5-26 0,003 

34 0,000 34 0,004 

35 0,000 35 0,001 

36 0,000 36 0,005 

37 0,002 37 0,007 

Ge5-27.1 0,002 Ge5-27.1 0,008 

39 0,000 39 0,005 

40 0,001 40 0,005 

41 0,000 41 0,007 

42 0,001 42 0,006 

43 0,000 43 0,012 

44 -0,002 44 0,012 

Ge5-29.1 -0,001 Ge5-29.1 0,009 

Tabulka  č.9 Rozdíly nadmořských výšek všech bodů liniové pozorovací stanice v různých obdobích 
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ZÁVĚR 

Měření probíhalo ve třech etapách v různých ročních obdobích při nejrůznějších 

teplotách a počasí. Stabilita výchozího bodu byla vždy ověřena kontrolním tahem tam a 

zpět a porovnána s příslušnou mezní odchylkou, kterou nikdy nepřekročila.  

Vlastní měření bodů liniové pozorovací stanice začalo vždy následně po kontrolním 

měřením. Hodnoty ve všech měřeních nepřekročily žádnou z mezních odchylek a tudíž 

mohly být použity pro výpočet nadmořských výšek liniové pozorovací stanice. 

Z tohoto výpočtu se provedlo vzájemné porovnání prvního a druhého měření a poté 

druhého a třetího měření. Tyto výsledky se výrazně nelišily, tudíž je zřejmé, že v tomto 

území již poklesy neprobíhají a tudíž ani daná liniová stavba nezažívá poklesy, avšak 

v této lokalitě byla těžba dlouho provozována takže je možné, že poklesy se mohou 

navrátit. 
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