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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá určením přesnosti naměřených hodnot a 

zjištěním poklesů a naklonění v dané oblasti. Dále se práce zabývá vybudováním 

liniové pozorovací stanice, výškovým měřením s vyhodnocením a porovnáním 

výsledků tří měření, v oblasti Albrechtice – Stonava. 

 

 

 

ANNOTATION 

This bachelor deals with determination accuracy of measured values and 

inquest declines and declination in given to areas. And work deal with building the 

line observation station, height measuring, whit resulting data evaluation and with 

comparison results of three measurement, in the area Albrechtice – Stonava. 
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ÚVOD 

Účelem měření vertikálních pohybů je vybudování liniové pozorovací stanice 

a zajistit potřebné hodnoty. Tyto hodnoty mají význam pro zjištění důlního vlivu v 

daném území. Pro získání potřebných hodnot, bylo nutné výškově zaměřit a 

vyhodnotit měření v oblasti Albrechtice – Stonava, na mnou vybudované liniové 

pozorovací stanici. Počátečním a tudíž výchozím bodem nivelačního měření byl 

bod ČSNS číslo Ge 1-6 v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína a 

koncovým bodem byl bod ČSNS číslo Ge 5-11.2 v katastrálním území Stonava.  

Mezi již zmíněným výchozím a koncovým bodem, byly předem stabilizované 

mezilehlé body. Každý mezilehlý bod byl ve vzdálenosti sto metrů. Stabilizované 

mezilehlé body, byly výškově určovány a tyto body tvořili liniovou pozorovací 

stanici. Počáteční a koncový bod spolu s mezilehlými body tvořili nivelační pořad, 

který vedl po místních komunikacích v členitém a zastavěném terénu. Celková 

délka nivelačního pořadu činila 3909 m. Byla použita metoda geometrické nivelace 

ze středu, s použitím nivelačního přístroje Zeiss KoNi 007.  

Měření probíhalo dle kritéria přesnosti pro měření v nivelační síti IV.řádu, 

pomocí přesné nivelace. Měření probíhalo ve třech etapách s určitými časovými 

rozdíly přibližně každých pět měsíců. Časový rozdíl měření byl určen podle doby 

průletu družic. V každé etapě měření nivelačního pořadu, proběhlo zaměření 

pořadu tam i zpět. Výška každého bodu pozorovací stanice byla určená ve všech 

etapách měřeních a z  rozdílu těchto výšek jsme schopni stanovit  změny výšek 

bodů. Dle změn výšek bodů zjistíme poklesy v poklesové kotlině. 
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1. VZNIK DEFORMACÍ POVRCHU 

Při hlubinném dobývání ložisek užitkových nerostů dochází k vytváření 

volných prostorů, které se po ukončení těžby nerostu zavalují. U dostatečně 

velkých prostorů dochází postupně k deformacím hornin především v nadloží 

vyrubaného prostoru. Pokud dosáhnou tyto volné prostory určité velikosti, dochází 

k postupnému zavalování nadložními horninami, nebo jejich pohybu. Následkem 

tohoto zavalování vznikají na povrchu nad dobývaným prostorem pohyby. Pohyby 

jsou nepravidelné a proto způsobují nad vyrubaným prostorem napětí, které se 

přenáší na povrch. Na povrchu může docházet k poškození nebo úplné devastaci 

objektů a pozemků. 

Pohyby dělíme na svislé – projevují se poklesy a na vodorovné pohyby – 

projevují se posuny. Z těchto pohybů se dají odvodit další druhy deformací 

povrchu.[7] 

  1.1 Důlní vlivy 

V oblastech postižených důlní činností dochází k nepříznivým povrchovým 

změnám, projevujícím se ve většině případů na stavebních objektech a liniových 

stavbách. Setkáváme se s tzv.poklesovou kotlinou, v níž terén každoročně klesá o 

určitou hodnotu, která se v určitých časových intervalech proměřuje pomocí 

přesné nivelace. [8] 

Pro zjištění těchto terénních změn v dané lokalitě vhodně stabilizujeme 

tzv.pozorovací stanice, tedy pomocné hřeby. Následným proměřováním 

sledujeme jejich polohu a  poklesy a srovnáváme tyto hodnoty oproti původním 

odchylkám. Tímto lze určit míru postižení dané lokality důlními vlivy. Pozorovací 

stanice se často stabilizují do zdí objektů, kde bývají pevně uložené ve zdivu a 

nemají tendenci se pohybovat. Často jsou to hřeby stabilizované v liniové stavbě, 

nikoliv jen na objektech.[9] 
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    1.1.1 Vlivy poddolování u silnic 

Silnice jsou naproti železnicím na nepříznivé vlivy poddolování méně citlivé 

z důvodu jiného charakteru provozu, vyznačujícím se odlišným způsobem 

dopravy, kdy jsou využity automobily a není zde nutnost dodržovat tak přísná 

kritéria v oblasti spádu anebo rovnoběžnosti a rozestupu drah. 

Díky tomu lze následně lépe zvládnout a odstranit případné deformace 

vozovky v důsledku poddolování daného území. I zde se však setkáváme 

s pravidlem, které se objevuje také při poddolování jiných objektů, že nepříznivé 

vlivy z dobývání jsou ve větších hloubkách menší. Zde má poklesová kotlina 

menší svahy a je celkově protáhlejší a stačí následně pravidelná zesílená údržba 

pro zachování provozu, kterou provádíme s nutnou běžnou údržbou komunikace. 

Případné změny spádu vozovky nejsou tudíž pro provoz tolik problematické, 

avšak s výjimkou, kdy se současně nepříznivě změní spády vodotečí a vzniká tak 

možnost zatopení silnice. Pak tedy vzniká nutnost trasu celé silnice vyrovnat a 

upravit spádové poměry povrchových vod. 

Pro zachování požadované kvality silnice, která je v dané poddolované 

lokalitě plánovaná, je zapotřebí již při navrhování trasy silnice dodržet stanovené 

podmínky, které uvádí Směrnice pro stavby v poddolovaném území. 

Je vhodné trasy silnic navrhovat rovnoběžně s vrstevnicemi dané poklesové 

kotliny, není-li to však možné, vedeme trasu tak, aby se úprava trasy provedla po 

skončení deformací s minimálními výlohami. Je důležité zachovat také podmínku, 

aby budoucí hladina spodní vody byla minimálně 1,5 m pod úrovní vozovky. V 

poddolovaném území je výhodnější stavět silnice v násypu. Výšku násypu 

stanovíme s ohledem na možné budoucí poklesy a deformace území.[9] 

  1.2   Naklonění (denivelace) 

Vytvořením poklesové kotliny se deformuje tvar povrchu, tím  působí 

nepříznivě na objekty i na přírodní podmínky krajiny. Nejvíce obtíží vzniká na 

svazích poklesové kotliny, nejméně (z hlediska stavebních objektů na dně 

uprostřed kotliny). 



Tomáš Šebesta: Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Stonava 
 

 

2009   
                                

 

4 

Charakteristickou hodnotou pro deformace je nejčastěji užívané naklonění 

nebo denivelace  D, která je vyjadřována místním  úklonem terénu v hodnotách 

mm/m nebo v %. Méně častěji se používá  úhlů naklonění ve stupních. Jsou-li 

známy naměřené hodnoty poklesů dvou sousedních bodů si, , si+1 a jejich 

vzdálenost li , i+1 pak naklonění je [8] 

       
1,

1,

1,

1
1,
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ii

ii

ii
ii l

s
l

ssD                                        (1) 

 

2. POZOROVACÍ STANICE 

Účelem pozorovací stanice je měření a pozorování v oblasti poklesové 

kotliny. S její pomocí lze zjistit údaje a také délku trvání deformací a poklesů. Tyto 

údaje mají veliký význam pro rozlišení důlních škod. Větší procento stanic se 

buduje pro sledování poklesů. Velikosti poklesů se určují pomocí výškových 

měření. Během pozorování jiných parametrů se užívají stanice smíšené. 

Stabilizace bodů pozorovací stanice se provádí podle velikosti a účelu. 

Obvykle pro zjištění svislých poklesů jsou body, čepové značky na zdech objektu. 

Stabilizace bodu musí probíhat tak, aby byla zajištěna jejich stabilita. Pozorovací 

stanici navrhujeme a její pevné body stabilizujeme před začátkem měření, bychom 

mohli provést počáteční měření a stanovily výšky a polohové určení bodů 

pozorovací stanice, které ještě nejsou ovlivněné dobýváním.  

Pozorovací stanice zakládáme především na místech, kde je třeba sledovat 

pohyby citlivých objektů (vysokých staveb, liniových objektů, mostů aj.) také tam, 

kde přírodní podmínky spolu s vhodnými poměry v dobývacím prostoru umožňují 

získání měřických podkladů pro určení zákonitosti pohybů za daných podmínek.[9]  

Na pozorovací stanici zpravidla měříme přímo tyto veličiny [10]:  

-  poklesy (goniometrickou nivelaci, trigonometrickým měřením 

výšek,fotogrammetricky, GPS)  

-  posuny (metodami polohopisného měření, fotogrammetricky, GPS).   
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 Z těchto přímo měřených veličin můžeme nepřímo určit hodnoty deformací, 

kterými jsou :  

- naklonění (z rozdílu poklesů dvou sousedních bodů)  

- křivost (určujeme pomocí poloměru zakřivení vypočteného z rozdílů naklonění 

dvou sousedních úseků nebo z poklesů tří bobů)  

- vodorovné přetvoření (z rozdílů posunů dvou sousedních bodů) 

  2.1 Tvary pozorovacích stanic 

Tvar pozorovací stanice je závislý na velikosti a tvaru poklesové kotliny a 

také na konfiguraci terénu na povrchu . Pro dobývání ložisek malého rozsahu v 

relativně malých hloubkách je pozorovací stanice zřizována tak, aby její body 

zachytily střed, svahy a okraj poklesové kotliny. Polohu krajních bodů pozorovací 

stanice navrhujeme tak, aby byly tyto body mimo vlivy poddolování.   

Pozorovací stanice můžeme rozdělit na [7]   

-  liniové ve tvaru měřické přímky, osového kříže, několika profilů, zalomených 

přímek a trojúhelníkových řetězců  

-  plošné ve tvaru čtvercové nebo trojúhelníkové sítě  

- síť roztroušených bodů 

    2.2.1 Liniová pozorovací stanice 

V našem případě byla použita liniová pozorovací stanice (přímková). Poloha 

počátečního bodu byla zvolena mimo vliv poddolování.  

Body liniové pozorovací stanice byly stabilizovány v předstihu před 

samotným měřením. Byly stabilizovány kovovými hřeby přímo do asfaltu. Způsob 

stabilizace byl součástí zadání. Vzdálenost stabilizovaných bodů liniové 

pozorovací stanice, je každých sto metrů ( viz. kapitola 8.1 průběh měření). 

Poloha bodů na mapě je jenom přibližná, protože nebyly polohově zaměřeny.  
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Mapa 1: Trasa liniové pozorovací stanice [14] 

3. VÝŠKOVÉ ZÁKLADY V ČESKÉ REPUBLICE 

Výškové základy slouží pro výškové měření. V ČR je tvoří bývalá 

Československá jednotná nivelační síť (ČSJNS). Body této sítě jsou zaměřeny 

geometrickou nivelací a trvale stabilizovány. Tyto body pak vytvářejí výšková 

bodová pole. [11] 

Výškové bodové pole tvoří: 

a) Základní výškové bodové pole, které je tvořeno 

 – základními nivelačními body (ZNB) 

- body České státní nivelační sítě I. až III. řádu (ČSNS) 

b) Podrobné výškové bodové pole, které je tvořeno 

 – nivelační sítí IV. řádu 
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 - plošné nivelační sítě (PNS) 

- stabilizované body technických nivelací 

  3.1 Výškové bodové pole 

Základních nivelačních bodů je 11, jsou vhodně rozmístěny po území ČR, 

nejznámějším je bod Lišov (výchozí bod pro ČR), který se nachází u Českých 

Budějovic. Body ČSNS I. řádu (ZNB a nivelační body vložené mezi ZNB) tvoří 

nivelační pořady, které se spojují do nivelačních polygonů.  

Nivelační polygony jsou uzavřené obrazce, které uzavírají část území zvanou 

nivelační oblast. Nivelační polygony I. řádu uzavírají nivelační oblasti I. řádu. Body 

ČSNS I. řádu jsou měřeny pomocí VPN. Do obrazců sítě I. řádu se vkládají 

nivelační pořady II. řádu. Tyto pořady tvoří spolu s částmi pořadů I. řádu uzavřené 

polygony a ohraničují oblasti II. řádu. Měření sítě II. řádu se provádí pomocí VPN. 

Do této sítě se umísťují nivelační pořady III. a IV. řádu, které se měří pomocí 

přesné nivelace (PN).  

Nivelační síť se buduje tak, aby vzdálenost nivelačních bodů v nivelačních 

pořadech v nezastavěném území byla menší než 1,0 km a v zastavěném území 

byla v průměru 0,3 km. 

V ČR se v současnosti používá výškový systém baltský – po vyrovnání 

(Bpv). Tento systém byl zaveden roku 1957. Výškové bodové pole tvoří ČSJNS 

(viz výše), normální (Moloděnského) výšky jsou vztaženy k střední hladině 

Baltského moře (nulový výškový bod v Kronštadtu), síť byla vyrovnána 

mezinárodně. Vb = vj -460 mm. 

 

Obrázek 1:  Srovnání výškového systému jadranského a baltského [4) 
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3.2  STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ 

Bod výškového bodového pole je stabilizován jedním z následujících nejčastějších 

způsobů:[11] 

a) skalní značkou, kterou tvoří vyhlazená ploška nebo vodorovná ploška s 

polokulovým vrchlíkem uprostřed, 

b) hřebovou značkou, která se osazuje shora do vodorovné plochy skal, balvanů, 

vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene, 

 

Obrázek 2: Hřebová značka 

c) hřebovou značkou, která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze strany 

do svislé plochy skal a vybraných staveb, 

d) hřebovou značkou pro hloubkové stabilizace hřebovou značkou pro tyčové 

stabilizace, 

e) čepovou značkou pro nivelační body základního výškového bodového pole 

nebo bez označení pro nivelační body podrobného výškového pole, která se 

osazuje do stěn vybraných staveb, ze strany do líce nivelačního kamene nebo do 

svislých ploch skal. 
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Obrázek 3: Čepová značka 

  3.3 ÚDAJE VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE  

K bodům výškového bodového pole se zhotovují nivelační údaje. Údaje obsahují 

u bodů ČSNS: 

- označení nivelačního pořadu, 

- číslo nivelačního bodu, 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), 

označení listu Státní mapy odvozené v měřítku 1:5 000, 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,údaje o zřízení 

nivelačního bodu, 

Nadmořské výšky jsou udávány v metrech na 3 desetinná místa pro pořady I. 

- IV. řádu a plošné nivelační sítě.  A na 2 desetinná místa u ostatních nivelačních 

bodů.Nivelační body se označují v evidenčních jednotkách, kterými jsou nivelační 

pořad nebo plošná nivelační síť. Nivelační sítě, pořady a body jsou zobrazeny v 

dokumentačních mapách a v přehledech. 
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Údaje o výškových bodových polí jsou v příloze 2. místopisy bodů. 

4. METODA URČENÍ VÝŠEK BODŮ 

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

daného časového úseku. Přesnost určení poklesu je závislá na přesnosti určení 

výšky bodu na začátku a na konci časového úseku.  

Nejběžnější metodou určování výšek bodů je geometrická nivelace. Přesnost 

nivelačního pořadu zvolíme tak, aby nejvyšší hodnoty poklesů výrazně 

převyšovaly hodnotu stanovené přesnosti nivelačního měření. Z důvodu 

neustálého pohybu povrchu na poddolovaném území, je nutné, aby se nivelační 

měření uskutečnilo v co nejkratší době.   

  4.1 Rozdělení nivelačních metod 

Nivelační metody dělíme podle druhu záměry na trigonometrickou (šikmá záměra) 

a geometrickou (vodorovná záměra) 

Geometrická nivelace:  

a) Podle přesnosti: - technická 

                               - přesná (PN) 

                               - velmi přesná (VPN) 

                               - zvlášť přesná (ZPN) 

b) Podle použitého postupu:  - tahová 

                                               - plošná 

Pro geometrickou nivelaci pro zjištění převýšení existují dvě metody a to 

metoda ze středu nebo metoda vpřed, která se v současnosti nepoužívá. 

Z důvodu výhodnější a přesnější metody ze středu. 

Geometrická nivelace je metoda výškového měření, při kterém se určuje 

převýšení mezi dvěma body pomocí nivelačních přístrojů a pomůcek.  
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Nivelačním přístrojem vytyčujeme během měření vodorovné záměrné přímky 

k bodům, na kterých jsou svislé stupnice (latě), na nichž odečteme svislé úseky a 

z nich vypočteme příslušné převýšení. [4] 

  4.2 Geometrická nivelace ze středu 

Na bodech, mezi nimiž určujeme převýšení, jsou postaveny nivelační latě. 

Nivelační přístroj se staví přibližně doprostřed mezi body A a B. Svislá poloha je 

zajištěna pomocí libely na lati. Na každé lati provedeme čtení lA (vzad) a lB (vpřed). 

Z těchto hodnot určíme převýšení vAB mezi body A a B i výšku bodu B. Při větší 

vzdálenosti, nebo větším převýšení se úsek rozdělí na menší části pomocí 

mezibodů, tzv. sestavy [4].   

 

Obrázek 4: Princip geometrické nivelace ze středu 

Výška bodu  B  se vypočte ze známé výšky bodu  A [4]: 

p
B

z
AAABAB llvvvv                                                                           (2)  

Je-li vzdálenost  AB značná, rozdělí se úsek na menší pomocí mezibodů  l….n 

vAB = vAl + v1,2 ….. + vn-1,n +  vnB (3) 

rozepsáním dostaneme  

     pBz
n

pzpz
AAB llllllv  ....211  

Sečtením hodnot dostaneme: (4)  



Tomáš Šebesta: Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Stonava 
 

 

2009   
                                

 

12 

   Bpn
A

z
AB llv 1   (5)                                                      

výška určovaného bodu : 

ABAB vvv    (6) 

                                                                                                      

5. NIVELAČNÍ POMŮCKY A PŘÍSTROJE 

  5.1 Nivelační pomůcky 

Mezi nivelační pomůcky patří nivelační latě a nivelační podložky. Nivelační 

latě se vyrábí ze dřeva, plastu, z lehkého kovu nebo z kombinace dřeva a 

invarového pásku. Délka latí bývá 1,7; 2; 3; 5 m, šířka kolem 12 cm. Latě jsou buď 

celistvé (z jednoho kusu), sklápěcí nebo se teleskopicky vysouvají. Jsou opatřeny 

držadly, někdy opěrkami pro lepší stabilitu ve svislé poloze, do svislé polohy se 

umísťují pomocí kruhové libely, umístěné na lati. Na latích jsou zobrazeny délkové 

stupnice určitého dělení. Dělení stupnice je nejčastěji centimetrové, pro přesnější 

práce se používá půlcentimetrové u elektronických přístrojů je čárkový kód. Na 

stupnicích se číslují decimetrové dílky, taktéž centimetrové dílky. Úprava dělení 

stupnic je různá, dílky jsou zobrazeny silnějšími čárkami (stupnice čárkové), nebo 

černými (červenými) a bílými políčky šachovnicového tvaru (šachovnicové 

stupnice).  

Měření probíhalo pomocí speciální latě i podložky pro přesnou nivelaci. Latě 

byly celistvé se srovnávací krabicovou libelou a invarovým kovovým pásem 

obsahující dvě stupnice, které jsou proti sobě posunuté o konstantní hodnotu. Tato 

hodnota byla po každé dvojici čtení zkontrolována v terénu a po zkontrolování 

správnosti této hodnoty se přešlo k dalšímu čtení. Latě byly dlouhé 3 m, ze dřeva 

s dělením stupnice v intervalu po 1cm. 

Další nivelační pomůckou jsou již zmíněné nivelační podložky. Ty jsou 

plochého nebo hřebového tvaru. Ploché podložky mají trojúhelníkový nebo 

kruhový tvar, jsou ze silného plechu nebo litiny, na svém povrchu obsahují jeden 

zakulacený hrot a jsou opatřeny držadlem (žabky). Spodní část podložky obsahuje 
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tři hroty, které se sešlápnutím zatlačí do země. Pro přesnou a technickou nivelaci. 

U velmi přesné nivelace se užívají ocelové klíny. 

Přímo na bodech se kladly latě na speciální podložky (viz obr. č. 2), protože 

přímo na body nebylo možné postavit latě, jelikož se body nacházeli těsně pod 

úrovní výšky okolního terénu.  

 

Obrázek 5: Speciální nivelační podložka 

  5.2 Nivelační přístroje 

Nivelační přístroje pracují na společném principu. Ustavují záměrnou přímku do 

vodorovné roviny. Lze je dělit podle různých hledisek: 

Podle urovnání vodorovné roviny: libelové, kompenzátorové. 

Podle zdroje světla: optické, laserové. 

Podle způsobu odečítání: vizuální, automatické. 

Podle přesnosti přesnosti měření: Podle střední kilometrové chyby m0 

velmi přesné nivelační přístroje (VPN)                     mmm 10   

přesné nivelační přístroje (PN)                                 mmažm )5,21(0   

technické nivelační přístroje (TN)                             mmažm )55,2(0   

nivelační přístroje s nižší přesností (NP) stavební   mmm 50   

Přesnost nivelačních přístrojů je ovlivněna jejich konstrukcí, citlivostí libely nebo 

kompenzátoru a výbavou.[4] 
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     5.2.1 Nivelační přístroje libelové 

Princip je v tom, že před každým odčítáním musíme provézt urovnání libely 

pomocí elevačního šroubu. 

     5.2.2 Nivelační přístroje kompenzátorové 

Kompenzátorové nivelační přístroje jsou vybaveny kompenzátorem, který po 

hrubém ustavení přístroje podle krabicové libely nastaví automaticky záměrnou 

přímku do vodorovné polohy. Urovnáním  krabicové libely zajistíme, aby byl sklon 

dalekohledu v kompenzátorovým rozsahu. Kompenzátor plní úlohu pouze 

v malých sklonech dalekohledu. Činnost kompenzátoru využívá zemské tíže. Je to 

opticko mechanický prvek. Odpadá tedy nutnost urovnávat přístroj podle nivelační 

libely. Výhodou kompenzátorových přístrojů je zejména úspora času, ale aby 

přístroj správně fungoval, musí být kompenzátor plně funkční. 

Sem patří i přístroj Zeiss Ni 007, který je na obrázku. Tímto přístrojem bylo 

prováděno měření. Záměrná přímka přístroje je zvednuta, čím je snížený vliv 

refrakce. Přístroj obsahuje mikrometr pro přesné odčítání ze stupnice. Jeho 

součástí je i vodorovný kruh.  

Tabulka 1: Parametry přístroje Zeiss NI 007 [1] 

Střední kilometrová chyba (mm) 0,5 

Zvětšení 31,5x 

Citlivost kompenzátora (cc) 0,45 

Nejmenší vzdálenost zaostření (m) 2,2 

Hmotnost (kg) 3,9 
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Obrázek 6: Přístroj Zeiss NI 007 

 

Obrázek 7: Znázornění kompenzátoru nivelačního přístroje NI 007 [3] 

6. CHYBY NIVELACE  

Při nivelačních měření se vyskytují hrubé chyby a nevyhnutelné chyby. 

Nevyhnutelné chyby se dále dělí na systematické a nahodilé. Hrubých chyb je 

velice nutné se vyvarovat. U nevyhnutelných chyb je třeba z měření vyloučit nebo 

je omezit co nejvíce. Proto je potřeba  znát příčinu jejich vzniku i vliv na výsledek 

měření.[5] 

  6.1 Hrubé chyby 

Eliminovat hrubé chyby lze především zvýšením pečlivosti, soustředěnosti a 

souhry skupiny měřičů. Nejčastější hrubé chyby jsou: 
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- záměna směru číslování laťové stupnice 

- zapomenutí urovnání nivelační libely u libelových nivelačních přístrojů nebo 

krabicové libely u kompenzátorových nivelačních přístrojů 

- záměna výstupku na podložce 

- posun podložky 

- obrácená lať  nebo odečítání podle dálkoměrné rysky 

- posun stroje nebo stativu 

- omyl při zápise 

  6.2 Systematické chyby 

Systematické chyby lze odstranit výpočtem, ale neměříme potřebné veličiny, 

potlačíme je vhodným měřickým postupem. 

Systematické chyby jsou dnes, při používání moderních přístrojů, limitujícím 

faktorem přesnosti nivelace.  

    6.2.1 Chyba ze zakřivení horizontu 

Chyba vzniká tím, že strojem se vytyčuje zdánlivý horizont (horizontální 

rovinu) namísto skutečného horizontu. Zdánlivý horizont není totožný s hladinovou 

plochou. Čím je záměra větší, tím je i chyba větší.[2] 

Rozdíl mezi zdánlivým a skutečným horizontem je chyba c1, pro níž platí:[1] 

R
sc
2

2

1                                                                                  (7) 

,kde s je délka záměry a R  je poloměr Země. 

Chyba se při správném dodržení geometrické nivelace ze středu vyloučí. Musí být 

stejně dlouhé záměry. 

V našem případě je tato chyba zanedbatelná, protože naše záměry byly krátké, 

nepřesáhly 50 m  
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Obrázek 8: Princip chyby ze zakřivení horizontu [11] 

    6.2.2 Chyba ze sklonu záměrné přímky 

 

U libelových nivelačních přístrojů je způsobena nesplněním osové podmínky 

L || Z. Vliv chyby se vyloučí při geometrické nivelaci ze středu (a stejně dlouhých 

záměrách).[1] 

U kompenzátorových nivelačních přístrojů je chyba způsobena nedokonalou 

funkcí kompenzátoru, nebo nepřesnou horizontací. Výsledkem je nevodorovnost 

záměrné přímky Z. Tato chyba se nedá vyloučit stejnou délkou záměr, její vliv lze 

zmenšit důsledným urovnáváním krabicové libely v každé sestavě vždy na záměru 

vzad. 

 

                         (8) 

 

    6.2.3 Chyba z refrakce 

 

Chyba vzniká vlivem ohybu paprsku průchodem vrstvami atmosféry. 

Atmosféra nemá stejnou hustotu, proto není stejný index lomu světla. Velikost 

chyby závisí především na změně teploty a výškou nad terénem. Chyba se tedy 

vyloučí geometrickou nivelací ze středu, za předpokladu, že je terén vodorovný. 

Různými druhy nivelace se vyhýbáme této chybě stanovením minimální 

výšky záměry nad terénem. Dalším řešením je mít  dobré podmínky, zatažená 

obloha a mírný vítr.[1] 

     3333 ccpzcpczpz pzpz   

333, ccckde pz                                                      (9)           

"
"

22 
 

dtgd
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    6.2.4 Chyba z nepřesného dělení stupnice latě 

 

Chyba je rozdíl mezi vyznačenou hodnotou na lati a skutečnou hodnotou 

délky úseku zjištěnou komparací. Chybu způsobují: nestejné dělení stupnice, 

délkové změny stupnice způsobené vlivem teploty, vlhkosti, ohybem latě a 

posunutí nuly stupnice (odstraníme při dvou latích sudý počet sestav a při jedné 

lati se cyba neprojeví). Pro svou malou  velikost se chyba uplatňuje u přesných 

nivelačních měřeních, převážně během velkých převýšeních. Velikost chyby se 

zjišťuje laboratorní komparací. 

 

    6.2.5 Chyba z nesvislé polohy latě 

 

Chyba vzniká během nesvislosti latě v okamžiku odečítání. Nebezpečné je 

hlavně vybočení ve směru záměry, které měřič prakticky nemá možnost poznat. 

Je proto důležité lať vždy urovnávat podle rektifikované krabicové libely, pomocí 

olovnice, rohů budov či kýváním ve směru záměry s odečtením nejmenší hodnoty 

ve svislé poloze latě. Chyba se neprojevila, protože jsme měly latě vybaveny 

srovnávacími libelami. 

  6.3 Nahodilé chyby 

Mají různé znaménko a nedají se vyloučit měřičským postupem, často se samy  

vyruší. 

 

    6.3.1 Chyba z nepřesného urovnání nivelační libely 

 

Urovnání nivelační libely jde s maximální přesností 1/10 její citlivosti. Použijeme-li 

kompenzátorový přístroj, tak chyba nedosáhne těchto hodnot. 

 

    6.3.2 Chyba ze změny výšky přístroje a latě 
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Vzniká nestejnou výškou noh stativu přístroje a nivelační podložky, závisí na 

terénu. Při měření je nutné stativ i podložky řádně zašlápnout. Lze použít 

kompezátorový nivelační přístroj, který urychluje měření, je možné i upravit 

měřický postup na zppz 2211 ,,, . Kde z znamená zpět a číslo první měření a p 

znamená vpřed. 

 

    6.3.3 Chyba ze čtení laťové stupnice 

 

Chyba závisí na délce záměry, zvětšení dalekohledu, velikosti a tvaru 

laťového dílku, paralaxe nitkového kříže, parametrech optického mikrometru v 

případě jeho použití, vibraci atd. Chybu lze zmírnit vhodnou volbou délky záměry, 

technologie a observačních podmínek. 

 

    6.3.4 Chyba z nestejnoměrného dělení laťové stupnice a nekolmosti 

 

Chyby mají charakter obdobný chybě ze čtení laťové stupnice. Lze ji eliminovat 

urovnávací libelou na lati. 

 

    6.3.5 Chyba z přeostření dalekohledu 

 

Chyba se vyskytuje při nepřesném rozměření sestav a při záměrách v blízkosti 

terénu v nevhodných observačních podmínkách. 

 

7. KRITERIA PŘESNOSTI NIVELAČNÍHO MĚŘENÍ  

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

kterou udávají výrazy uvedené v tabulce 2 [6] 
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Tabulka 2: Odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením 

Nivelační síť řádu Pro oddíl v mm 

I. R5,12   

II. R25,22   

III. R32   

IV. R52   

, kde R je délka oddílu v kilometrech 

Mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro oddíl v tabulce 3 

Tabulka 3: Odchylky mezi nivelovaným převýšením 

Nivelační síť řádu Pro oddíl v mm 

I. R5,1  

II. R25,2  

III. R3  

IV. R5  

, kde R je délka oddílu v kilometrech 

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

které jsou uvedené v tabulce 4 

Tabulka 4: Odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením 

Nivelační síť řádu Pro úsek v mm 

I. 3 25,12 L  

II. 3 225,22 L  

III. 3 232 L  

IV. 3 252 L  

, kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech 

Mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro úsek uvedena v  

tabulce 5 
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Tabulka 5: Odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět 

Nivelační síť řádu Pro úsek v mm 

I. 3 25,1 L  

II. 3 225,2 L  

III. 3 23 L  

IV. 3 25 L  

, kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech 

8. VLASTNÍ MĚŘENÍ 

Měření musí splňovat parametry přesné nivelace, sloužící k měření v III. a IV. 

řádu výškového bodového pole a v plošných nivelačních sítích. Technologie 

přesné nivelace je stanovena "Nivelační instrukcí" pro práce v ČSJNS. Zde je také 

viditelný kvalitativní rozdíl mezi III. a IV. řádem výškového bodového pole. 

 

Pořad přesné nivelace musel být vždy zaměřen tam a zpět. Stativ přístroje 

musel být pevný. Byly použity nivelační latě z jednoho kusu, s invarovým pásem 

se dvěma stupnicemi. Latě měly  půlcentimetrové dělení a obsahovaly 

připevněnou srovnávací libelu. Nutné bylo mít opěrky na latích. Používal se 

kompenzátorový přístroj Zeiss Ni 007 se střední kilometrovou chybou 0,5 mm, 

jehož mikrometr se chrání při měření slunečníkem. Bylo nutné, aby přístroj byl 

vybaven optickým mikrometrem (mohou být nasazovacím nebo jako součást 

přístroje). Tento přístroj již obsahoval optický mikrometr. Dále byly užívány dvě 

těžké litinové nivelační podložky. 

 

Rozměřování délek záměr se provádělo pásmem respektive tkaninovým 

pásmem, je povolen i provázek (z důvodu stejných záměr). V našem případě byly 

záměry rozměřeny pásmem délky 50 m s přesností na 1 dm. Při používání dvou 

latí musel být sudý počet stanovisek. Lomení pořadu se provádí pouze v podložce 

nikoli v přístroji. Z této podmínky plyne nutnost přímých sestav.  
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Připojovací a kontrolní měření se provádí na body minimálně 1km vzdálené,  

tedy na nejbližší body při měření nižší přesnosti. Připojovací body mají být 

minimálně téhož řádu jako body výchozí. Maximální délka záměry je 50m., která 

během měření nebyla překročena. Minimální výška záměry nad terénem je 50cm, 

u svažitého terénu je povoleno v případě kratších záměr 25 cm nad terénem. 

Při dvojím čtení je dovolen rozdíl od konstanty 0,1mm (±2 jednotky) 

respektive 1mm. Povolený rozdíl od konstanty v sestavě je 0,2mm respektive 

1,5mm. Naměřené výšky se uvádí na desetiny milimetru, tedy na mm při nižší 

přesnosti.  

U našeho měření nesměl rozdíl čtení na stupnicích překročit 0,2 mm, pokud 

by rozdíl nebyl splněn, musí být dvojice čtení zopakována (rozdíl stupnic činil 

60650).  

  8.1 Průběh měření 

    Naše měření proběhlo celkem třikrát, pokaždé bylo zaměřeno tam i zpět. 

Mezi měřením je časová prodleva přibližně 3 měsíce. Časová prodleva je z 

důvodu posouzení, zda-li se důlní činnost v dané oblasti projevuje. Projevem jsou 

poklesy na povrchu. Dále byla časová prodleva ve shodě s datem průletu družic , 

které pořizovaly radarové snímky. Byla vytvořena měřická skupina tvořená 

měřičem, zapisovatelem a dvou figurantů. Průběh byl volen podle podmínek pro 

přesnou nivelaci (stroj a latě na jedné přímce).      

Měření začínalo výchozím bodem ČSNS číslo Ge 1.6 a postupovalo se 

nivelačním pořadem, s použitím metody geometrické nivelace ze středu. Konec 

pořadu určoval koncový bod číslo Ge 5-11.2. Během měření byly pro kontrolu 

zaměřené i body číslo Ge 036-4;  Ge 036-3; Ge 036-2; Ge 036-1; Ge 5-9.1; Ge 5-

9.2; Ge 5-10 (v příloze 2: místopisy bodů), nacházející se na trase pořadu. 

Po rekognoskaci terénu, byly pomocí hřebů stabilizované mezilehlé body, 

měřické liniové pozorovací stanice. Byly stabilizovány přibližně každých sto metrů 

od sebe. Tyto body byly součástí pořadu a zaměřovaly se. Body měřické liniové 
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pozorovací stanice byly voleny tak, aby byl dobře zachycen výškový průběh celé 

měřické trasy. Pořad vedl z části Albrechtice do Stonavy po místních asfaltových 

komunikacích, celková délka pořadu činila zhruba 3900 m (viz mapa 1). Terén byl 

členitý. Působily zde vlivy prostředí, které měli vliv i na průběh měření. Jednalo se 

o nebezpečný automobilový provoz a špatné povětrnostní podmínky (déšť, silný 

vítr, vysoké teploty). Tyto neblahé podmínky prodlužovaly měření. Výsledkem 

měření bylo určení výšek bodů stanice a zjištění převýšení mezi počátečním a 

koncovým bodem. A také určení střední kilometrové chyby  m0, střední kilometrové 

chyby aritmetického průměru m0x a střední chybu celého pořadu ms. 

9. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

  9.1 Ověření totožnosti a neměnnosti počátečního bodu 

Kriteria pro ověření přesnosti výšek jsou uvedeny v kapitole 4 a musí 

splňovat kriteria pro IV. řád. Výchozím bodem byl bod Ge1-6 a pro ověření byl 

použit bod Ge1-5.1 (viz. příloha 2 místopisy bodů). Odchylka mezi daným a nově 

naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené 

v tabulce 2. 

    9.1.1 Ověření totožnosti a neměnnosti počátečního bodu z první etapy měření 

A) Z  výšek bodů uvedených v místopisech (viz. příloha 2) stanovíme převýšení 

označováno písmenem h. 

mh 784,2881,260665,263                                                          (10) 

Z místopisů zjistíme délku oddílu R v kilometrech. 

R = 0,060 km  (11) 

Hodnotu maximální povolené odchylky se vypočítá ze vzorce,  

mmRd 22,352max                                                        (12) 
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z naměřených hodnot se vypočítá průměrná hodnota převýšení h´ z převýšení 

vpřed a zpět. 

h´= hv+hz = 2,784+2,783 

h´= 2,783 m,  

a po odečtení hodnot h a h´ zjistíme odchylku d 

d = h – h´= 1,0 mm  (13) 

V našem případě maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

B) Zde vycházíme z naměřených hodnot tam a zpět. Mezi nivelovaným (měřeným) 

převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro oddíl stanovena v tabulce 3. 

Z naměřených výšek bodů při měření tam a zpět se stanoví převýšení h, které 

nesmí překročit mezní odchylku. 

∆dmax = ± 5 R  = ± 1,22 mm (14) 

jednotlivá převýšení jsou pro měření tam 2,783 m a pro měření zpět 2,784 m, při  

odečtení jednotlivých převýšení tam a zpět, vznikne rozdíl 1,1 mm, tím splňujeme  

podmínku pro mezní odchylku. 

    9.1.2 Ověření totožnosti a neměnnosti počátečního bodu z druhé etapy měření 

A) Z  výšek bodů uvedených v místopisech (viz. příloha 2) stanovíme převýšení 

označováno písmenem h. 

mh 784,2881,260665,263                                                         (15) 

Z místopisů zjistíme délku oddílu R v kilometrech. 

R = 0,060 km      (16) 

Hodnotu maximální povolené odchylky se vypočítá ze vzorce,  

mmRd 22,352max                                                        (17) 

z naměřených hodnot se vypočítá průměrná hodnota převýšení h´ z převýšení 

vpřed a zpět. 
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h´= hv+hz = 2,783+2,782 

h´= 2,785 m,  

a po odečtení hodnot h a h´ zjistíme odchylku d 

d = h – h´= 1,0 mm  (18) 

V našem případě maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

B) Zde vycházíme z naměřených hodnot tam a zpět. Mezi nivelovaným (měřeným) 

převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro oddíl stanovena v tabulce 3. 

Z naměřených výšek bodů při měření tam a zpět se stanoví převýšení h, které 

nesmí překročit mezní odchylku. 

∆dmax = ± 5 R = ± 1,22 mm (19) 

jednotlivá převýšení jsou pro měření tam 2,783 m a pro měření zpět 2,782 m, při  

odečtení jednotlivých převýšení tam a zpět, vznikne rozdíl 1,0 mm, tím splňujeme  

podmínku pro mezní odchylku. 

    9.1.3 Ověření totožnosti a neměnnosti počátečního bodu z třetí etapy měření 

A) Z  výšek bodů uvedených v místopisech (viz. příloha 2) stanovíme převýšení 

označováno písmenem h. 

mh 784,2881,260665,263                                                         (20) 

Z místopisů zjistíme délku oddílu R v kilometrech. 

R = 0,060 km    (21) 

Hodnotu maximální povolené odchylky se vypočítá ze vzorce,  

mmRd 22,352max                                                        (22) 

z naměřených hodnot se vypočítá průměrná hodnota převýšení h´ z převýšení 

vpřed a zpět. 

h´= hv+hz = 2,786+2,787 

h´= 2,787 m,  
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a po odečtení hodnot h a h´ zjistíme odchylku d 

d = h – h´= 2,5 mm  (23) 

V našem případě maximální povolená odchylka ∆dmax nebyla překročena. 

B) Zde vycházíme z naměřených hodnot tam a zpět. Mezi nivelovaným (měřeným) 

převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro oddíl stanovena v tabulce 3. 

Z naměřených výšek bodů při měření tam a zpět se stanoví převýšení h, které 

nesmí překročit mezní odchylku. 

∆dmax = R5  = ± 1,22 mm (24) 

jednotlivá převýšení jsou pro měření tam 2,783 m a pro měření zpět 2,782 m, při  

odečtení jednotlivých převýšení tam a zpět, vznikne rozdíl 1,0 mm, tím splňujeme  

podmínku pro mezní odchylku. 

  9.2  Stanovení kriterii přesnosti pro měření ve IV. řádě 

    9.2.1 Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce 4 

Maximální mezní odchylka se stanoví ze vzorce[5] 

mmLd 41,1452 3 2
max                                                                    (25) 

kde L je délka oddílů, která byla 3,909 km. 

 

Z daných hodnot se stanoví převýšení h 

h = 260,881 – 244,826 = 16,055 m  

 

Námi zjistená průměrná hodnota převýšení činila v:  

1. měření 16,0595 m, takže odchylka byla 4,5mm 

2. měření 16,0565 m, takže odchylka byla 1,5 mm 

         3.                          měření 16,0535 m, takže odchylka byla 1,5 mm 

Maximální mezní odchylka nebyla překročena. 
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    9.2.2 Odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro 

úsek uvedena v tabulce 5 

Maximální mezní odchylka se stanoví ze vzorce [5]  

mmLd 40,125 3 2
max                                                                        (26) 

Hodnoty h1 a h2 se stanoví z naměřenych hodnot převýšení při měření tam a zpět, 

přičemž h1 je hodnota z prvního měření, hodnota h2 z druhého měření a h3 

hodnota třetího měření (viz. Příloha 1 nivelační zápisníky). 

h1 = 0,001 m 

h2 = 0,007 m 

h3 = 0,001 m 

Takže mezní odchylka nebyla překročena 

10. SAMOTNÉ MĚŘENÍ 

  10.1 První měření bodů liniové pozorovací stanice 

Měření probíhalo od 7. 8. 2008 do 10. 8. 2008. Celý pořad byl zaměřen tam i 

zpět. Byly použité zde zmiňované měřické pomůcky (viz. kapitola 7). Klimatické 

podmínky v dané době byly příznivé. Teplota 28°C, vál mírný vítr. Při 

vyhodnocování byla trasa rozdělena na osm oddílů. 

    10.1.1 Stanovení středních chyb převýšení v prvním měření uvádí tabulka 6 

Tabulka 6: Stanovené střední chyby prvního měření 

n  l´        
[m] 

l´´         
[m] 

S     
[km] 

X       
[m] p d    

[mm] 
pdd 

[mm] 
dd/s 
[mm] 

1 -10,462 10,463 1,148 -10,4625 0,87108 1 0,87108 0,87108 

2 0,639 -0,640 0,608 0,6395 1,644737 -1 1,644737 1,644737 

3 5,875 -5,874 0,328 5,8745 3,04878 1 3,04878 3,04878 

4 3,656 -3,655 0,386 3,6555 2,590674 1 2,590674 2,590674 

5 -20,426 20,425 0,552 -20,4255 1,811594 -1 1,811594 1,811594 

6 -3,115 3,113 0,226 -3,114 4,424779 -2 17,69912 17,69912 

7 0,074 -0,073 0,300 0,0735 3,337784 1 3,337784 3,337784 

8 7,699 -7,700 0,362 7,6995 2,762431 -1 2,762431 2,762431 

Σ -16,060 16,059 3,9096 -16,0595   -1 33,76619 33,76619 
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V prvním sloupci označovaným písmenem n je uváděno číslo oddílu. Ve 

sloupci l´ jsou obsaženy hodnoty převýšení v daném oddílu vpřed a sloupec l´´ 

obsahuje hodnoty převýšení v daném oddílu zpět. Sloupec s je délka oddílu. 

Sloupec x je aritmetickým průměrem hodnot ve sloupcích l´ a l´´. Suma hodnot x je 

naše hledaná střední hodnota převýšení…                                       

2
llx


                                                                            (27) 

Hodnota p ve je váha měření jednotlivých úseků a je přímo závislá na délce 

úseku, stanovíme ji ze vzorce …  

s
p 1
       (28)  

Hodnotu d získáme součtem hodnot převýšení vpřed a zpět, tím získáme jejich 

rozdíl …    

lld     (29)                                                                                                        

Ostatní výpočty jako zde,  pro příklad uváděný vzorec slouží pro kontrolu výpočtu: 

       ndddd  21 2       (30)                                                                           

Z hodnot uváděných v tabulce 6 stanovujeme jednotlivé střední chyby měření. 

Střední kilometrová chyba jednoho měření m0 ...             

mm
s
dd

n
m 45,1

2
1

0 



  (31)                                           

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru m0x…  

mm
s
dd

n
mox 03,11

2
1





              (32)                                 

Střední chyba celého pořadu ms …     

  mmsmm oxs 04,2   (33)                                              

Nakonec stanovíme střední hodnotu převýšení s dosaženou střední chybou 

počátečního a koncového bodu.[5] 
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x1 = 16,0595m ± 0,002m                                                                                   

  10.2 Druhé měření bodů liniové pozorovací stanice 

Měření probíhalo od 7. 11. 2008 do 10. 11. 2008. Byl zaměřen celý pořad 

tam i zpět. Klimatické podmínky nebyly příznivé vál silný vítr, déšť, teplota 15°C 

Pořad byl taktéž rozdělen na stejných osm oddílů. Během měření bylo zjištěno 

zničení bodů S36 a S38,  z důvodu údržby silnice. 

    10.2.1 Stanovení středních chyb převýšení druhého měření uvádí tabulka 7  

Tabulka 7: Stanovené střední chyby druhého měření 

 

V prvním sloupci označovaným písmenem n je uváděno číslo oddílu. Ve 

sloupci l´ jsou obsaženy hodnoty převýšení v daném oddílu vpřed a sloupec l´´ 

obsahuje hodnoty převýšení v daném oddílu zpět. Sloupec s je délka oddílu. 

Sloupec x je aritmetickým průměrem hodnot ve sloupcích l´ a l´´. Suma hodnot x je 

naše hledaná střední hodnota převýšení…                                       

2
llx


                                                                            (34) 

Hodnota p ve je váha měření jednotlivých úseků a je přímo závislá na délce 

úseku, stanovíme ji ze vzorce …  

s
p 1
       (35)  

n  l´          
[m] 

l´´         
[m] 

S     
[km] X       [m] p d    

[mm] 
pdd 

[mm] 
dd/s 
[mm] 

1 -10,466 10,464 1,148 -10,465 0,87108 -2 3,484321 3,484321 

2 0,641 -0,641 0,608 0,641 1,644737 0 0 0 

3 5,875 -5,876 0,328 5,8755 3,04878 -1 3,04878 3,04878 

4 3,658 -3,658 0,386 3,658 2,590674 0 0 0 

5 -20,426 20,426 0,552 -20,426 1,811594 0 0 0 

6 -3,114 3,112 0,226 -3,113 4,424779 -2 17,69912 17,69912 

7 0,074 -0,075 0,300 0,0745 3,337784 -1 3,337784 3,337784 

8 7,698 -7,699 0,362 7,6985 2,762431 -1 2,762431 2,762431 

Σ -16,060 16,053 3,910 -16,0565  -7 30,33243 30,33243 
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Hodnotu d získáme součtem hodnot převýšení vpřed a zpět, tím získáme jejich 

rozdíl …    

lld     (36)                                                                                                        

Ostatní výpočty jako zde,  pro příklad uváděný vzorec slouží pro kontrolu výpočtu: 

       ndddd  21 2       (37)                                                                           

Z hodnot uváděných v tabulce 6 stanovujeme jednotlivé střední chyby měření. 

Střední kilometrová chyba jednoho měření m0 ...             

mm
s
dd

n
m 38,1

2
1

0 



  (38)                                                                   

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru m0x…  

mm
s
dd

n
mox 97,01

2
1





            (39)                                                 

Střední chyba celého pořadu ms …     

  mmsmm oxs 92,1  (40)                                                                          

Nakonec stanovíme střední hodnotu převýšení s dosaženou střední chybou 

počátečního a koncového bodu. 

x1 = 16,0565m ± 0,002m                                                                                   

  10.3 Třetí měření bodů liniové pozorovací stanice 

Měření probíhalo od 7. 11. 2008 do 10. 11. 2008. Byl zaměřen celý pořad 

tam i zpět. Klimatické podmínky byly příznivé. Během třetího měření bylo zjištěno, 

že vlivem rekonstrukce místní komunikace, došlo k odstranění čtyř bodů. Jednalo 

se o body číslo S6,S7,S11 a S12, z pochopitelných důvodů, nebyly podruhé 

zaměřeny. Pořad byl taktéž jako v prvním měření rozdělen na 8 oddílů. 

    10.3.1 Stanovení středních chyb převýšení třetího měření uvádí tabulka  
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Tabulka 8: Stanovené střední chby třetího měření 

 

V prvním sloupci označovaným písmenem n je uváděno číslo oddílu. Ve 

sloupci l´ jsou obsaženy hodnoty převýšení v daném oddílu vpřed a sloupec l´´ 

obsahuje hodnoty převýšení v daném oddílu zpět. Sloupec s je délka oddílu. 

Sloupec x je aritmetickým průměrem hodnot ve sloupcích l´ a l´´. Suma hodnot x je 

naše hledaná střední hodnota převýšení…                                       

2
llx


                                                                            (41) 

Hodnota p ve je váha měření jednotlivých úseků a je přímo závislá na délce 

úseku, stanovíme ji ze vzorce …  

s
p 1
       (42)  

Hodnotu d získáme součtem hodnot převýšení vpřed a zpět, tím získáme jejich 

rozdíl …    

lld     (43)                                                                                                        

Ostatní výpočty jako zde,  pro příklad uváděný vzorec slouží pro kontrolu výpočtu: 

       ndddd  21 2       (44)                                                 

Z hodnot uváděných v tabulce 6 stanovujeme jednotlivé střední chyby měření. 

Střední kilometrová chyba jednoho měření m0 ...             

n  l´          
[m] 

l´´         
[m] 

S     
[km] 

X       
[m] p d    

[mm] 
pdd 

[mm] 
dd/s 
[mm] 

1 -10,463 10,466 1,148 -10,4645 0,87108 3 7,839721 7,839721 

2 0,640 -0,642 0,608 0,641 1,644737 -2 6,578947 6,578947 

3 5,876 -5,878 0,328 5,877 3,04878 -2 12,19512 12,19512 

4 3,657 -3,655 0,386 3,656 2,590674 2 10,36269 10,36269 

5 -20,425 20,422 0,552 -20,4235 1,811594 -3 16,30435 16,30435 

6 -3,110 3,114 0,226 -3,112 4,424779 4 70,79646 70,79646 

7 0,074 -0,074 0,300 0,074 3,337784 0 0 0 

8 7,697 -7,700 0,362 7,6985 2,762431 -3 24,86188 24,86188 

Σ -16,054 16,053 3,910 -16,0535  -1 148,9392 148,9392 
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mm
s
dd

n
m 05,3

2
1

0 



  (45)                                                                 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru m0x…  

mm
s
dd

n
mox 16,21

2
1





            (46)                                                                

Střední chyba celého pořadu ms …     

  mmsmm oxs 27,4  (47)                               

Nakonec stanovíme střední hodnotu převýšení s dosaženou střední chybou 

počátečního a koncového bodu. 

x1 = 16,0535m ± 0,004m                                                                                   

 10.4 Tabulka výsledných hodnot výšek bodů 
V tabulce 9 jsou uvedeny výšky jednotlivých bodů z každého měření a 

v dalších sloupcích je hodnota, o kterou se výšky bodů liší. Hodnoty jsou uvedeny 

v metrech. První měření bylo použito jako srovnávací rovina, která se odečítala od 

druhého a třetího měření. Tím vznikly rozdíly, poklesy. Tyto poklesy byly vyneseny 

do grafu uvedeného v příloze 3 Graf poklesů na pozorovací stanici. 

Pro naklonění, místní úklon terénu, byl spočten dle vzorce (1) uvedeného 

v kapitole 1.2 Naklonění (denivelace). Hodnoty naklonění byly vyneseny do grafu 

uvedeného v příloze 4 Graf naklonění podélné pozorovací stanice. 
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Tabulka 9 Výsledné Hodnoty Výšek Bodů 

Výsledné hodnoty výšek bodů 

číslo 
bodu 

1. 
měření 

2. 
měření 

3. 
měření 

Rozdíl 
2.měření a 1 
měření (m) 

Rozdíl 3. měření 
a 1 měření (m) 

S1 260,881 260,882 260,879 0,0010 -0,0016 
S2 258,934 258,599 258,578 -0,3349 -0,3558 
S3 256,821 256,473 256,469 -0,3481 -0,3519 
S4 247,976 247,666 247,658 -0,3108 -0,3187 
S5 249,826 249,479 249,188 -0,3469 -0,6385 
S6 253,949 253,668 * -0,2812 * 
S7 249,476 249,021 * -0,4544 * 
S8 247,898 247,704 247,635 -0,1942 -0,2635 
S9 250,417 250,416 250,4150 -0,0015 -0,0025 

S10 249,167 249,163 248,944 -0,0038 -0,2233 
S11 251,323 251,325 * 0,0014 * 
S12 251,549 251,530 * -0,0193 * 
S13 247,819 247,036 246,546 -0,7828 -1,2729 
S14 251,057 250,417 250,416 -0,6402 -0,6412 
S15 252,065 252,046 252,043 -0,0192 -0,0221 
S16 253,466 253,266 253,005 -0,1993 -0,4604 
S17 256,212 255,632 255,251 -0,5795 -0,9608 
S18 256,964 256,934 256,934 -0,0300 -0,0299 
S19 257,915 257,913 257,650 -0,0019 -0,2642 
S20 259,399 258,693 258,416 -0,7069 -0,9830 
S21 260,809 260,809 260,808 0,0005 -0,0011 
S22 260,591 260,592 260,591 0,0009 0,0002 
S23 258,889 258,389 258,387 -0,4998 -0,5019 
S24 254,193 254,020 254,023 -0,1724 -0,1697 
S25 244,289 244,036 244,282 -0,2537 -0,0071 
S26 240,165 240,165 240,166 0,0001 0,0008 
S27 239,701 239,157 238,776 -0,5442 -0,9250 
S28 237,821 237,430 237,001 -0,3903 -0,8194 
S29 237,051 237,051 237,054 0,0000 0,0024 
S30 237,158 237,151 237,145 -0,0070 -0,0131 
S31 237,363 237,238 237,235 -0,1241 -0,1274 
S32 237,127 237,127 237,127 -0,0003 0,0001 
S33 237,237 237,237 237,068 0,0001 -0,1688 
S34 238,087 238,072 237,982 -0,0154 -0,1054 
S35 243,653 242,704 242,549 -0,9491 -1,1043 
S36 242,089 x x x x 
S37 244,187 244,138 244,062 -0,0491 -0,1252 
S38 244,182 x x x x 
S39 244,826 244,826 244,825 -0,0005 -0,0011 

x  Tyto body  nebyly zaměřeny z důvodu zničení bodu. 
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ZÁVĚR 
Předmětem měření bylo výškové zaměření a vybudování liniové pozorovací 

stanice. To zahrnovalo určení výšky bodů stanice ve třech nezávislých měřeních, 

mezi kterými byl časový rozdíl třech měsíců. Následně se po vyhodnocení 

výsledků stanovily změny ve výškách bodů. 

Po zjištění výsledků je nutné říci, že na daném území dochází v tomhle 

období k velkým a nepravidelným  změnám výšek bodů liniové pozorovací stanice, 

takže lze mluvit o poklesech na daném území. Poklesy jsou způsobeny probíhající 

důlní činností. Z výpočtů vychází, že body uvedené v příloze 2 místopisy bodů 

mají nižší poklesy, z důvodu stabilizace na objektech, které vlivům v malé míře 

odolávají. Taktéž velice členitý terén způsobuje různé sedání a deformace. 

Podmínky pro měření nebyly příznivé, z důvodu neustálých rekonstrukcích 

vozovky a tím i zničení bodů liniové pozorovací stanice. Mezní odchylky pro 

nivelační měření ve IV. řádě nebyly překročeny. 

Vybudována liniová pozorovací stanice může a také by měla sloužit 

k pozdějším kontrolním měřením. Pro získávání dalších hodnot a 

dlouhodobějšímu sledování poklesů. Tím získáme přesnější hodnoty a názornější 

grafy poklesů a naklonění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Šebesta: Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Stonava 
 

 

2009   
                                

 

35 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] Kubečka, E. Geodézie a důlní měřictví. Ostrava: VŠB, 1992. ISBN 80 – 7078 – 

139 – 4  

[2] Blažek, R. – Skořepa, Z. Geodézie 30: Výškopis. Dotisk 1. vydání. Praha: 

ČVUT, 1999. ISBN 80 – 01 – 01598 – X 

[3] Staněk, V. Geodézia a kartografia. 2. vydanie. Bratislava: STU, 1992. 119. str. 

ISBN 80 – 227 – 0463 – 6  

[4] Sládková, D. Výškové měření. 1. vydání. Ostrava: VŠB, 2002 

[5] Nevosád, Z. – Vitásek, J. Geodézie III. 1. vydání. Brno: VUT, 2000. 

[6] Vyhláška č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze 

dne 1. února 1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá 

ze změn provedených vyhláškou č. 212/1995 Sb.,  365/2001 Sb., 92/2005 Sb. 

[7] Shenk J. – Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině. 1. vydání. 

Ostrava:VŠB, 2006 

[8] Vitásek K. – Neset K., Vlivy poddolování. Ostrava: VŠB, 1963 

[9] NESET,K. Vlivy poddolování. Nakladatelství technické literatury, n.p. Praha 

1984 

[10] NOVÁK,J. Vlivy poddolování a ekologie hornické krajiny 

[11] Shenk J. – Geodézie, Ostrava: VŠB, 2005 

[12]  www.cuzk.cz 

 

 

 

 

 



Tomáš Šebesta: Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Stonava 
 

 

2009   
                                

 

36 

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK 

Tabulka 1: Parametry přístroje Zeiss NI 007 [1] ....................................................14 

Tabulka 2: Odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením ......................20 

Tabulka 3: Odchylky mezi nivelovaným převýšením.............................................20 

Tabulka 4: Odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením ......................20 

Tabulka 5: Odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět ...........................21 

Tabulka 6: Stanovené střední chyby prvního měření ............................................27 

Tabulka 7: Stanovené střední chyby druhého měření...........................................29 

Tabulka 8: Stanovené střední chby třetího měření................................................31 

Tabulka 9: Výsledné Hodnoty Výšek bodů…………………………………………...33 

 



Tomáš Šebesta: Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Stonava 
 

 

2009   
                                

 

37 

SEZNAM OBRÁZKŮ : 

Obrázek 1:  Srovnání výškového systému jadranského a baltského [4) .................7 

Obrázek 2: Hřebová značka....................................................................................8 

Obrázek 3: Čepová značka.....................................................................................9 

Obrázek 4: Princip geometrické nivelace ze středu ..............................................11 

Obrázek 5: Speciální nivelační podložka ..............................................................13 

Obrázek 6: Přístroj Zeiss NI 007 ...........................................................................15 

Obrázek 7: Znázornění kompenzátoru nivelačního přístroje NI 007 [3] ................15 

Obrázek 8: Princip chyby ze zakřivení horizontu [11]............................................17 

 

 

 

 



Tomáš Šebesta: Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Stonava 
 

 

2009   
                                

 

38 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Nivelační zápisníky 

2. Místopisy bodů 

3. Graf poklesů na pozorovací stanici 

4. Graf naklonění podél pozorovací stanice 


