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1. ÚVOD 

Během letního semestru v roce 2008 nabízel Ing. Miroslav Novosad 

v předmětu Inženýrská geodézie téma na bakalářskou práci pro dva studenty 

geodézie. Předmětem práce bylo sledování deformací nového typu zateplovací 

omítky. Výsledky měření poslouží panu Ing. Vojtěchu Václavíkovi, Ph.D 

k posouzení vlastností nové zateplovací omítky. 

 Sledování deformací bylo prováděno již dříve studenty geodézie během zimy 

2007/2008, kteří také toto sledování použili pro své bakalářské práce. Další 

sledování tedy navázalo na již proběhlá měření. Sledování pohybů a deformací 

probíhalo během roku 2008 a 2009, kdy se zejména přes léto a zimu měřilo za 

vysokých a nízkých teplot, které by mohly ovlivnit stav omítky. Sledování 

probíhalo na dvou zkušebních zdech z různého podkladového materiálu.  
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2. SLEDOVANÁ STĚNA 

2.1. Důvod nové technologie zateplení  

Účel stěny je vyzkoušení nové technologie zateplovací omítky na bázi 

polyuretanových odpadů pro vnější obvody stěn. [6] 

Jednou z nejefektivnějších cest snižování výdajů za energie je použití účinných 

tepelných izolací. Kvalitní tepelná izolace budovy může snížit spotřebu energie 

na vytápění až o 60 %, u nízkoenergetických domů až o 90 % oproti stávající 

výstavbě. Ekonomická návratnost investic se pohybuje od několika měsíců do 

několika let. V nových evropských předpisech se tak setkáváme s účinnými 

tepelnými izolacemi ve výrazně zvýšených tloušťkách (běžně 80 - 200 mm). 

V současné době nejpoužívanější zateplovací materiál pro vnější stěny je 

pěnový expandovaný polystyrén. S ním však souvisí četné nevýhody - např. 

malá schopnost odolávat působení ohně, vznik biologicky neodbouratelného 

odpadu, neumožnění průchodu vlhkosti nebo jeho vysoce rostoucí ceny. 

Dalšími nevýhodami pěnového expandovaného polystyrénu jsou jeho náročná 

montáž a uchycení na podkladové zdi, povrchové překrytí a jeho další úpravy. 

Všechny tyto nevýhody by mohla odstranit nová technologie zateplovací omítky 

na bázi polyuretanového odpadu, která lze využít k zateplení vnějších stěn 

budov v občanské i průmyslové výstavbě, přičemž vrstva silná 50 až 80 mm je 

dostačující. 
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2.2. Stavba sledované zdi 

Stavba zkušebních zdí se sledovanou omítkou probíhala v říjnu roku 2007. Pro 

přesnější sledování vlastností nové omítky byly postaveny dvě vzájemně kolmé 

zkušební zdi z různých materiálů. Výška zdí je 2 m a délka je 3 m. Mnou 

sledovaná zeď je z POROTHEMU, což jsou pálené cihlové bloky. Teprve na 

povrchu zdí je nanesena zkoumaná zateplovaní omítka o síle 50 mm. Jako 

finální vrstva byla zatírána ve dvou milimetrové tloušťce akrylátová omítka. Na 

obrázku je znázorněn postup stavby a konstrukce zkušební stěny.  

 
1. Postup a konstrukce zkušební zdi 
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2.3. Umíst ění zdi 

Zkušební stěna byla postavena v areálu Technického a zkušebního ústavu 

stavebního Praha, s.p. (pobočka Ostrava-Zábřeh), dále jen TZÚS. Pro účely 

měření bylo žádoucí, aby stěna nebyla ve volném přístupu veřejnosti, která by 

případně mohla poškodit stabilizované body. Mnou sledovaná omítka byla 

orientována zhruba směrem na jihovýchod. Druhá omítka byla orientována 

směrem na jihozápad. Zdi jsou umístěny mezi budovami, které brání většímu 

působení větru a vnějším. 

 
2. Poloha zkušební stěny 
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2.4. Úprava zdi  pro m ěření 

Aby bylo možné sledovat pohyby omítky byla vytvořena síť podrobných bodů 

na omítce. Body byly rozmístěny pravidelně po celé ploše omítky ve 

vzdálenosti 50 cm. Síť tvoří 24 bodů v šesti sloupcích a čtyřech vrstvách. 

Podrobné body bylo třeba trvale signalizovat na omítce. Jedním ze způsobů 

stabilizace mohlo být označení bodů přímo na omítce lihovým popisovačem, 

ale z důvodu rozpíjení se barvy po povrchu a velké tloušťce čáry se musela 

zvolit jiná varianta. Ani přilepení štítků se značkou nebylo vhodné řešení 

z důvodu trvanlivosti a stálosti signalizace. Nejlepším způsobem stabilizace 

byla signalizace kovovými vruty zavrtanými částečně do omítky. V pozdějších 

fázích měření byly přidány také další podrobné body, které byly mimo omítku, 

přímo na zdi. Tyto body byly kontrolní, pro porovnání posunů samotné 

podkladové zdi a sledované omítky.  

 
3. Rozmístění podrobných bodů 
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3. ZPŮSOB A POSTUP PŘI MĚŘENÍ 

3.1. Použité metody 

3.1.1. Měření polohy pevných bodů sítě 

Při protínání vpřed z úhlů je potřeba dvou stanovisek o známých souřadnicích. 

Byly stabilizovány body s vhodnou prostorovou skladbou tak, aby bylo měření 

co nejpřesnější. Body jsou vzdáleny od sledované omítky zhruba 4 m, jsou od 

sebe vzdáleny 4 m a jejich spojnice je skoro rovnoběžná se sledovanou 

omítkou. Pro každou omítku jsou potřeba dvě stanoviště a tak byly 

stabilizovány dohromady 3 body pro stanoviště, z toho je jeden bod společný 

pro obě sledované omítky. Další pomocný bod byl stabilizován u rohu zdí. Na 

tomto pomocném bodě neprobíhala měření, ale byl využíván pro při měření 

horizontálních posunů (kap. 3.2.5.). Body byly stabilizovány geodetickými 

hřeby s průměrem hlavy 5 mm. Souřadnice bodů byly určeny polygonem a 

vyrovnány. 

3.1.2. Měření polohy podrobných bodů 

Poloha bodů byla určována prostorovým protínáním vpřed z úhlů. Pro kontrolu 

se měřily ještě vzdálenosti hlav vrutů od svislé roviny mezi stanoviskem a 

pomocným bodem sítě. Byl zvolen místní souřadnicový a výškový systém, 

který by nejlépe popisoval nastalé změny v souřadnicích podrobných bodů. 

3.2. Způsob m ěření 

3.2.1. Intervaly mezi měřeními 

Pro sledování pohybů omítky  stačí delší intervaly mezi jednotlivými měřeními, 

ale je potřeba aby měření probíhala v co nejvíce možných podmínkách, které 

mohou nastat a mohly by ovlivnit vlastnosti omítky. Moje etapa měření 
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navázala na měření, která prováděl Martin Topič [5] od 8. 11. 2007 do 3. 4. 

2008. Během tohoto období ale nenastaly žádné výraznější podmínky, které by 

mohly ovlivnit vlastnosti omítky. Při předešlé etapě byly měřeny teploty od -2°C 

do +8°C, které byly po celé období zhruba rovnoměrné bez větších výkyvů. 

V mé etapě měření byly od 23. 4 2008, kdy proběhlo první měření, zpočátku 

intervaly mezi měřeními  2 týdny, ale počasí bylo bez výrazných změn a teploty 

nedosahovaly význačných hodnot, proto jsem od července měřil pouze při 

výraznějších hodnotách teplot a stavu počasí. Teploty byly měřeny většinou 

dvakrát: ihned po příchodu k omítce a pokud byla výraznější změna teploty tak 

i po měření. Bylo v plánu skončit sledování během listopadu 2008 aby 

sledování probíhala po jeden celý rok, ale po začátku roku 2009 přišlo výrazné 

ochlazení. Rozhodl jsem se že ještě jedno měření za velmi nízkých teplot by 

bylo vhodné pro měření posunů omítky a proběhlo ještě jedno měření v lednu 

2009. Měřené teploty nejsou podstatné pro samotný průběh měření, ale 

vyjadřují stav za kterého byla omítka měřena. Teploměr byl umístěn přímo na 

zkušební zdi. 

1. Graf s teplotami během měření. 
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3.2.2. Měření výšky stroje 

Pro přesné určení polohy podrobného bodu v prostoru je potřeba aby byly vždy 

známé přesné výšky stroje od nulové hladiny, která má pro všechna měření 

stejnou výšku. Pro tento účel byl zvolen místní pomocný výškový bod, od 

něhož se určovalo převýšení stroje na každém stanovisku a při každém 

měření. Princip určení převýšení je obdoba nivelace. Na výškový bod, kterým 

byla zazděná matice ve zdi blízké budovy vzdálené od stanovišť 4 až 8 m, byl 

svisle přiložen  skládací metr a na stroji bylo nastaveno přesně vodorovné 

čtení. Z metru se odečetla hodnota převýšení s přesností na 0,5 mm. Pro 

kontrolu se odečtení provádělo ve dvou polohách dalekohledu a při větším 

rozdílů odečtených hodnot se provedla kontrola horizontace stroje a nové 

odečtení, případně se použila průměrná hodnota.  Při tomto způsobu je nutná 

přesná horizontace stroje a svislost přiloženého metru. K takto získaných 

převýšení jsem si určil nulovou hladinu tak aby všechny výškové hodnoty 

v místním výškovém systému byly kladné. Pomocnému výškovému bodu jsem 

stanovil výšku 2 m. Všechny výšky stroje jsou v rozmezí od 2,2 do 2,5 m a tedy 

i výšky podrobných bodů jsou kladné. Hned z počátku jsem zavrhl měření 

výšky stroje skládacím metrem od bodu sítě, či jeho blízkého okolí na 

zpevněném podkladu.  Při několika zkouškách jsem zjistil, že tento způsob je 

nevyhovující a neurčím z něj převýšení mezi stanovišti během jednoho měření. 

Při tomto způsobu byl rozdíl mezi měřenými výškami až 3 mm mezi měřením 

z jedné strany stroje a z druhé strany stroje. Tento rozdíl je dán nerovnostmi 

v podkladovém povrchu, nemožností přiložit metr vždy na stejné místo a 

stejným způsobem a prohnutím metru. 
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4. Pomocný výškový bod a přiložený skládací metr 

3.2.3. Orientace 

 Byla zvolena vzdálenější orientace, aby se chyba z dostředění přístroje 

projevila co nejméně. Jako orientace pro všechna měření byl zvolen bod na 

rohu blízké budovy, který jsem si pro zřetelnější zacílení nakreslil tužkou. 

Orientace byla vzdálena od stanovišť více jak 20 m.   

3.2.4. Měření pevných bodů sítě 

Síť pevných bodů byla měřena polygonem, pomocí trojpodstavcové soupravy. 

K měření byl použit elektronický tachymetr Topcon GTS 6A  a pro měření 

vzdáleností byl použit příslušející hranol. Pro měření na bodu v rohu mezi zdmi 

a měření vzdáleností k bodu orientace byl použit minihranol Leica. Body byly 

očíslovány  od 101 po 104, který byl v rohu zdí a bodu orientace s číslem 500. 

Vodorovné úhly byly měřeny ze stanovišť 101, 102 a 103 ve dvou polohách 

dalekohledu. Postupně byly měřeny všechny body sítě. Vodorovné délky byly 

měřeny zároveň s úhly tam i zpět. Pouze na bodě 104 neproběhla žádná 

měření z důvodu nemožnosti postavení stativu a tak byla jeho poloha měřena 

pouze z bodů 101, 102 a 103. Na obrázku č. 5 je znázorněna poloha bodů sítě. 
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5. Poloha bodů sítě 

3.2.5. Měření podrobných bodů 

Podrobné body byly zaměřeny nejprve ze stanoviště 102 a poté ze stanoviště 

103. Byly měřeny jak horizontální, tak zenitové úhly. Při měření podrobných 

bodů byla nutné znát výšku stroje pro pozdější výpočet výšky podrobného 

bodu. V tomto případě bylo měřeno pouze převýšení. Každé měření bylo 

orientováno na bod 500 a poté byly postupně měřeny v první poloze 

dalekohledu jednotlivé podrobné body od bodu 11 po jednotlivých vrstvách až 

po bod 46. Řada měření byla ukončena opětovným měřením bodu 500. 

V druhé poloze dalekohledu byl postup shodný.   

Další částí měření bylo určení posunů kolmých k rovině omítky. Měření se 

provádělo na obdobném principu jako geometrická nivelace. Byly odečítány 

délky na skládacím metru přiloženému vodorovně k hlavám vrutů. Odečítání se 

provádělo pomocí stroje, který stál na stanovišti 101. Zacílilo se na bod 104 a 

zajistila se hrubá vertikální ustanovka. Bylo tedy možné pohybovat strojem 

pouze ve vertikálním směru. Tímto způsobem se pomocí nitkového kříže 
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odečítaly délky na metru s přesností na 0,5 mm. Po změření všech bodů se 

ještě zkontrolovalo zacílení zpět na bod 104 zda nebylo pohnuto se strojem. 

 
6. Schéma měření posunů kolmých k omítce 

V příloze č. 1 je zápisník z 8. měření tímto způsobem.  
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4. VÝPOČTY SOUŘADNIC 

4.1. Místní polohový a výškový sou řadnicový systém 

Byl zvolen polohový souřadnicový sytém tak aby souřadnice podrobných bodů i 

bodů sítě byly vždy kladné. Za vhodné body, které by určovaly orientaci os 

souřadného systému byly zvoleny 101 a 104. Tyto body jsou nejblíže ke 

sledované omítce a jejich spojnice je skoro rovnoběžná s omítkou.  Jako 

počátek souřadnicového systému byl zvolen bod 104, ale byl proveden posun, 

aby byly všechny souřadnice kladné. Bode 101 je proložen kladný směr osy Y. 

Ze změřených vzdáleností mezi body 101 a 104 byla určena Y souřadnice 

bodu 101. Souřadnice obou bodů jsou uvedeny v tabulce č. 2.  Osa X je v 

kladném směru ode zdi, osa Z je kladná směrem vzhůru, jak je znázorněno na 

obrázku č. 7.  

2.Souřadnice bodů 101 a 104. 
 Y (m) X (m) 

101 14,2041 10,1000 
104 10,000 10,1000 

 

7. Souřadnicový systém 
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Místní výškový systém má takovou výšku, aby byly Z-ové souřadnice všech 

bodů kladné. Výšky všech bodů jsou vztaženy k pomocnému výškovému bodu. 

Pomocnému výškovému bodu byla přiřazena výška 2 m. 

3.Výšky stroje při měření a čtení na metru v I. a II. poloze dalekohledu (m). 
Stanoviště 102 103 

Nastavená 
výška 

Nastavená 
výška Měření I. II. 

2,0000 
I. II. 

2,0000 
1 0,4360 0,4360 2,4360 0,4440 0,4440 2,4440 
2 0,3210 0,3210 2,3210 0,4120 0,4120 2,4120 
3 0,4030 0,4040 2,4035 0,4370 0,4380 2,4375 
4 0,3715 0,3720 2,3718 0,4430 0,4440 2,4435 
5 0,3765 0,3765 2,3765 0,4190 0,4195 2,4193 
6 0,4510 0,4520 2,4515 0,4140 0,4160 2,4150 
7       
8 0,4475 0,4480 2,4478 0,4145 0,4150 2,4148 
9 0,3020 0,3030 2,3025 0,4430 0,4430 2,4430 
10 0,3900 0,3890 2,3895 0,4230 0,4220 2,4225 
11 0,3960 0,3960 2,3960 0,4960 0,4960 2,4960 
12 0,4050 0,4060 2,4055 0,4710 0,4710 2,4710 
13   2,0000   2,0000 

 

4.2. Pevné body m ěřické sít ě 

4.2.1. Výpočet přibližných souřadnic 

4.2.1.1 Přibližné sou řadnice bod ů sítě 

Z naměřených hodnot byly vypočteny přibližné souřadnice bodů 102, 103 

a 500. Souřadnice bodů 101 a 104 jsou známé a jsou považovány za pevné. 

Výpočty byly provedeny v programu Kokeš 8.53 jako polygonový pořad. 

Polygonový pořad je jednostranně připojený a jednostranně orientovaný. 

Vrcholové úhly a délky byly vypočteny z vypočteného zápisníku měření. 

Souřadnice byly vyrovnány metodou nejmenších čtverců, která přiřazuje 

minimální hodnotu sumě druhých mocnin odchylek. Na obrázku č. 8. je okno 

s vypočteným polygonem a jeho vlastnostmi. 
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8. Výpočet polygonového pořadu bodů sítě 

4.Tabulka přibližných souřadnic bodů 102 a 103. 

 Y (m) X (m) 
102 14,2332 14,4533 
103 9,9921 14,4103 

 

4.2.1.2. Přibližné sou řadnice orientace 

Přibližná poloha orientace byla vypočtena kombinací protínání vpřed z délek a 

ze směrů a polární metody. Výpočet proběhl v programu Groma 7.0 jako 

metoda „polární metoda dávkou“.  Při dávkovém výpočtu program počítá 

polární metodu, volné stanovisko (i protínání zpět) a protínání ze směrů. 

Dávkový výpočet umožňuje zpracování seznamů měření ve více průchodech. 

Tento způsob zpracování umožňuje výpočet i v případě, že data nejsou v 

souboru seřazena v takové posloupnosti, aby mohla být zpracována při jednom 

průchodu.  

5.Tabulka přibližných souřadnic bodu 500 
 Y (m) X (m) 

500 30,3919 -8,5261 

4.2.2. Vyrovnání souřadnic bodů sítě 

Vyrovnání souřadnic sítě se provedlo jednou z aplikací programu Groma 7.0. 

Aplikace se přímo jmenuje „Vyrovnání sítí“ a slouží k polohovému a výškovému 

vyrovnání geodetických sítí. Vyrovnání probíhá podle metody nejmenších 
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čtverců vyrovnáním měření zprostředkujících s podmínkami. Polohové a 

výškové vyrovnání je prováděno odděleně. Kromě vyrovnaných souřadnic určí 

program charakteristiky přesnosti a kontrolní údajů jak pro kontrolu výpočtu, tak 

pro vyhledávání hrubých chyb v měřených údajích [2]. V tomto případě se 

použilo vyrovnání pouze polohové.  

Měřené veličiny 
Bod Y (m) X (m) Charakteristika 

Délky Směry 

101 14,2041 10,1000 Pevný bod 4 4 
102 14,2327 14,4534 Volný bod 3 4 
103 9,9925 14,4103 Volný bod 2 4 
104 10,0000 10,1000 Pevný bod 0 0 
500 30,3921 -8,5374 Volný bod 0 0 

6.Tabulka vstupních hodnot do vyrovnání. 

Z nabízených variant se použila „Vázaná síť“, kde byly potřeba dva pevné body 

o známých souřadnicích, ke kterým by byla síť vztažena. Ostatní body sítě byly 

definovány jako „Volný“. Program si vyžádá přibližné souřadnice bodů (viz 

tabulka č. 4) a načte si měřené hodnoty z otevřeného zápisníku. V dalších 

záložkách programu se přidávají směry a dálky ze zápisníku. Délky jsou 

zadávány pouze jednou, takže z obousměrně měřené vzdálenosti musí být 

jedno měření vyloučeno. Program si také načte váhy jednotlivých veličin, které 

byly získány při zpracování zápisníku. Pro správné a přesné vyrovnání sítě je 

nutné zadat dostatečný počet nadbytečných měření, aby program mohl 

správně určit charakteristiky přesnosti.  
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Linearizovaný model vyrovnání je dán vztahem 

LAhDv −=
 

D ..........matice lineárního operátoru transformace měřených veličin  

v ...........vektor oprav geometrických veličin, 

h...........vektor hledaných neznámých 

A ..........matice lineárního operátoru designu sítě h je vektor oprav konfigurace, 

L...........vektor pravých stran linearizovaného modelu sítě. 

Tento model platí pokud podmínka vyrovnání metodou nejmenších čtverců je 

minimální. 

min=
∗

PvvT

 v ...........opravy vypočítány z rozdílu vyrovnané hodnoty x a měřené hodnoty 

P ..........matice vah 

Program provádí další kontroly, které jsou uvedeny v protokolu příloha č. 9. 

Součástí programu Groma 7.0 je také aplikace „Kontrolní kresba“, která 

graficky znázorňuje polohy bodů, měřené směry, délky a při vyrovnání také 

střední elipsy chyb polohy bodů. Kresba je zobrazena v souřadnicovém 

systému Y-X a pro elipsy chyb je znázorněno i měřítko.  

7.Tabulka výstupních hodnot vyrovnání. 

Odchylky (mm) 
Bod Y (m) X (m) 

dY dX 

101 14,2041 10,1000 0,00 0,00 
102 14,2331 14,4535 0,43 0,08 
103 9,9918 14,4103 -0,69 0,00 
104 10,0000 10,1000 0,00 0,00 
500 30,3936 -8,5364 1,46 1,05 
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9. Kresba sítě bodů s elipsami chyb 

Vypočtená střední souřadnicová chyba mxy=0,91 mm. Protokol z vyrovnání je 

v příloze č. 9.  
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4.3. Výpočet sou řadnic podrobných bod ů 

4.3.1. Výpočet polohy podrobných bodů (Y,X) 

Protínáním vpřed ze směrů je určena poloha všech podrobných bodů.  Pro 

výpočet souřadnic podrobných bodů je potřeba znát souřadnice stanovisek 

(tabulka č. 7) a úhly měřené na stanovištích.  

 
10. Protínání vpřed z úhlů. 

Ze souřadnic stanovisek 102 a 103 se vypočte jejich vzdálenost s12 

( ) ( )2
103102

2
103102103,102 YYXXs −+−=

 
a směrníky mezi body 102 – 103 a 103 – 104   

103102

103102
103,102 XX

YY
arctg

−
−

=σ
,  

g200103,102102,103 += σσ
. 
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Délky zbývajících stran v trojúhelníku se vypočtou pomocí sinovy věty 

( )
( )103102

103103,102
104,103

200sin

sin

ωω
ω

−−
⋅

=
g

s
s

, 

( )
( )103102

102103,102
104,102

200sin

sin

ωω
ω

−−
⋅

=
g

s
s

. 

Souřadnice podrobných bodů se poté určí rajónem 

( ) ( )103102,103104,103103102103,102104,102102104 sinsin ωσωσ +⋅+=−⋅+= sYsYY

 ( ) ( )103102,103104,103103102103,102104,102102104 coscos ωσωσ +⋅+=−⋅+= sXsXX

 
4.3.1.1. Přesnost polohy podrobných bod ů 

Střední chyby polohy podrobných bodů určených protínáním vpřed z úhlů [5] 

jsou závislé na přesnosti určení úhlů, délce ramen úhlů a velikosti úhlu který 

ramena svírají. Střední polohová chyba při protínání vpřed je dána vztahem: 

22
yxP mmm +±=

 
Pro jednotlivé střední chyby ve směru os platí 

( )104,102
22

104,103104,103
22

104,102
104

2

2
2 sinsin

sin
σσ

ω
ω ss

m
m y +=

 

( )104,102
22

104,103104,103
22

104,102
104

2

2
2 coscos

sin
σσ

ω
ω ss

m
mx +=

 

Po sečtení rovnic platí  

104
2

2
104,103

2
104,10222

sin ωω

ss
mmP

+
=

 

Pro bod 104 byly vypočteny tyto hodnoty 

( )1096,249sin3100,48833,199sin074,6
2263,49sin

0004,0

2222
2

2

2 += ρ
ym

 
mmmy 25,02 ±=
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( )1096,249cos3100,48833,199cos074,6
2263,49sin

0004,0

2222
2

2

2 += ρ
xm

 
mmmx 31,02 ±=

 

2263,49sin

3100,40724,60004,0
2

222
2 +⋅=

ρPm

 
mmmP 37,0±=

 
Směrodatná souřadnicová odchylka protínání vpřed pro bod 104 je 

tedy ±0,37 mm a lze ji považovat pro všechny body za stejnou, či menší. 



 Jan Lička: Sledování deformací omítky  

2009  22 

4.3.2.Výpočet výšek podrobných bodů (Z) 

Relativní výšky byly vypočteny trigonometrickou nivelací z měřených 

zenitových úhlů a vypočtených vzdáleností.  

 
11. Trigonometrické měření výšek 

102, 103.......stanoviska 

33.................určovaný bod 

β102, β103 ......... výškové úhly 

z102, z103 .......zenitové úhly 

H102, H103......výšky horizontu přístroje ve výškovém systému 

HP.................výška pomocného bodu 

h102, h103.......převýšení mezi výškou stroje a pomocným výškovým bodem 

h33-102, h33-103 převýšení mezi horizontem přístroje a podrobného bodu 33 

H33 ...............výška podrobného bodu 33 ve výškovém systému 

Výšky byly vypočteny pro každé stanoviště a byla z nich vypočtena průměrná 

hodnota. 

( ) ( )
2

cotcot 10333,10310233,102103102
33

zgszgsHH
H

⋅+⋅++
=

 

U takto malých vzdáleností se neprojeví chyby z refrakce a zakřivení Země.  
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4.3.2.1. Přesnost ur čení výšek podrobných bod ů 

Rovnice pro výpočet střední chyby převýšení bodu určené trigonometrickou 
nivelací m∆V

2 za předpokladu, že byla výška ve všech měřeních určována se 
stejnou přesností [3]. 

222222 cos iszV mzmmsm +⋅+⋅=∆  

mi .........střední chyba výšky horizontu přístroje na bodech základny  

mz.........střední chyba zenitového úhlu 

s ...........vzdálenost 

ωA .............vodorovný úhel 

z ...........zenitový úhel 

Střední chyba výšky horizontu stroje byla odvozena od pomocného výškového 

bodu. Odhadnutá střední chyba mi=±5,0 mm.  Zde vypočtená chyba je pro 

bod 104, na kterém byly přímo měřeny vzdálenosti a nachází se na okraji 

sledované omítky, takže má nejméně výhodnou polohu pro určení jeho výšky. 

222

2

22 0005,07205,122cos001,0
0004,0

0722,6 +⋅+






⋅=∆ ρVm

 

mm V
72 1074,3 −

∆ ⋅=
 
 

Střední chyba aritmetického průměru z měření na dvou stanovištích, 

2
V

V

m
m ∆

∆ =′
 

2

06,1=′∆Vm

 
mmm V 5,1=′∆

 

mmm V 61,0±=∆
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4.3.3. Souřadnicové chyby (X,Y,Z) 

Přesnost cílení byla daná tvarem a rozměrem nitkového kříže přístroje a 

velikostí hlav vrutů zastupujících body. Odhadnutá směrodatná odchylka ze 

zacílení je tedy mz = 0,2 mm. Chyba z centrace stroje je podle [1] mc=±0,7mm. 

Přesnosti ve všech etapách byly shodné, a proto lze určit celkové odchylky 

v osách pro všechna měření. 

Celková střední chyba v ose y: 

mm 77,0

7,00,225,0

Cy

222
Cy

22
z

2
yCy

±=

++=

++=

m

m

mmmm c

 

Celková střední chyba v ose x: 

mm 79,0

7,00,231,0

Cx

222
Cx

22
z

2
xCx

±=
++=

++=

m

m

mmmm c

 

Celková střední chyba v ose z: 

22
z

2
Cz iV mmmm ++′= ∆

 

mm 95,0

0,10,261,0

Cz

222
Cz

±=
++=

σ
m

 

4.3.4. Výsledná přesnost určení posunů (X,Y,Z) 

Přesnost určení posunů je závislá na přesnosti určení bodů v jednotlivých 

etapách měření. 
222
PjPkB mmm +=

 
kde mPk je přesnost určení polohy bodu v poslední měřené etapě a mPj je 

přesnost určení polohy bodu v první měřené etapě. Přesnost každé etapy je 
2

Cy
2

Cx
2

p mmm +=
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kde mCx  a mCy  je přesnost určení souřadnic x a y a mP je celková střední 

chyba v poloze bodu. Za předpokladu, že ve všech etapách měření je přesnost 

v určení polohy bodů stejná, platí ±mPk= ±mPj= ±mP, potom přesnost v určení 

vodorovného posunu pro rozdíl dvou měření je: [1] 

2pB ⋅= mm

 
Protože není důležitá prostorová přesnost v určení vodorovného posunu, ale 

přesnost určení posunu v souřadnicových osách y, x a z, upraví se vztah takto: 

2Cyy ⋅= mm

  
2Cxx ⋅= mm

  
2Czz ⋅= mm

 
Dosazením hodnot vypočítaných ze vztahů za mCy, mCx a mCz se dostanou 

hodnoty výsledných přesností určení posunů v osách y, x a z: 

Výsledná přesnost určení posunů v ose y: 

mm 09,1

20,77

y

y

±=

⋅=

m

m

 

Výsledná přesnost určení posunů v ose x: 

mm1,12

20,79

x

x

±=
⋅=

m

m

 

Výsledná přesnost určení posunů v ose z: 

mm 34,1

20,95

z

z

±=
⋅=

m

m

 

Stanovené přesnosti platí pro všechna měření, ve kterých se neprojevily 

některé nepředpokládané a náhodné jevy, které ovlivní měření. Pokud se 

výsledky jednotlivých etap pohybují v odchylkách přesností nelze přezně určit 

zda se sledované body pohybují či nikoliv. Jedním z největších faktorů, který 
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má vliv na přesnost je lidská chyba, která může zcela znehodnotit i přesné 

měření. 

Výpočty všech měření se provedly v programu Groma 7.0 jako polární metoda 

dávkou. Byla vypočtena jak poloha podrobných bodů, tak i výška. 
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5. VÝSLEDNÉ POSUNY 

Vypočtené souřadnice ze všech měření jsou porovnány jako rozdíly proti 

prvnímu měření. Pouze body 1, 2, 3 a 4, které byly přidány až v při 6. měření 

mají jako výchozí měření č. 6. Rozdíly, které mají větší hodnotu než vypočtené 

přesnosti jsou podbarveny žlutě. Měření č. 2 vykazuje změnu oproti měření č. 

1, ale z tabulky č.8 je patrné, že měření č. 2 bylo ovlivněno chybou, která byla 

větší něž určené přesnosti. Následující měření vykazují rozdíly menší, a 

s kladnými i zápornými hodnotami.  

8. Rozdíly vzdáleností od 1. měření měřené metrem v ose +Y 
Rozdíly od 1. měření ve směru osy  +Y (mm) mY=±1,1 mm 

Měření 
Bod 

13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 

11 0,8 0 -0,5 -0,5 0,9 -0,2 -1 -0,1 0,7 -0,3 1,7 0,0 
12 0,8 -0,3 -0,2 -0,2 0,8 0,0 -0,9 0,1 0,3 -0,7 2,3 0,0 
13 0,5 0,1 0,6 0,0 0,7 0,4 -0,6 0,0 0,5 -0,5 2,5 0,0 
14 0,7 0,2 0,6 0,0 0,5 0,6 -0,4 -0,1 0,3 0,3 1,3 0,0 
15 0,6 0,1 0,3 0,1 0,3 0,8 -0,4 -0,5 0,0 0,0 2,0 0,0 
16 0,1 -0,1 1,0 -0,4 -0,4 0,0 -1,4 -0,1 -0,9 0,1 2,1 0,0 
21 -0,1 -1,1 -0,9 -0,5 0,6 -0,5 -1,3 0,2 0,6 -1,4 1,6 0,0 
22 0,4 -0,6 0,2 0,0 0,9 0,3 -0,6 -0,1 -0,1 -1,1 1,9 0,0 
23 0,3 -0,5 0,2 -0,2 0,1 -0,2 -1,1 0,3 -0,7 -0,7 1,3 0,0 
24 0,7 0,2 0,7 0,1 0,6 0,8 -0,3 -0,1 -0,1 -1,1 1,9 0,0 
25 0,5 0,1 0,8 0,3 -0,9 0,9 -0,3 0,8 0,3 -0,7 2,3 0,0 
26 0,8 0,3 0,7 0,0 -0,8 0,9 -0,5 1,1 -0,6 0,4 2,4 0,0 
31 0,7 -0,5 0,3 0,7 0,5 0,3 -0,5 1,1 1,4 -0,6 1,4 0,0 
32 0,6 -0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,6 0,6 0,0 -1,0 1,0 0,0 
33 0,7 -0,4 0,7 0,1 -0,4 0,1 -0,9 0,6 -0,4 -0,4 1,6 0,0 
34 0,7 0,0 1,0 -0,1 -0,5 0,4 -0,7 0,7 0,3 -0,7 1,3 0,0 
35 0,5 0,0 0,9 0,2 -0,9 0,1 -1,1 0,3 -0,6 -0,6 1,4 0,0 
36 0,1 -0,3 0,5 -0,1 -1,3 0,5 -0,9 0,7 -0,8 -0,8 2,2 0,0 
41 0,3 -0,5 0,0 0,0 0,3 0,4 -0,4 1,3 1,4 -0,6 2,4 0,0 
42 0,2 -0,9 -0,3 -0,6 -0,5 -0,2 -1,0 0,4 0,1 -0,9 1,1 0,0 
43 0,3 -0,7 0,6 -0,5 -0,6 -0,2 -1,1 0,2 0,2 -1,8 0,2 0,0 
44 0,6 -0,3 0,7 -0,3 -0,3 0,2 -0,9 0,2 -0,3 -1,3 0,7 0,0 
45 0,3 -0,3 0,5 -0,4 -0,7 1,0 -0,2 0,1 -0,8 -0,8 1,2 0,0 
46 0,1 1,0 0,6 -0,3 -0,8 0,3 -1,1 0,5 -0,7 0,3 2,3 0,0 
1 1,7 1,0 0,2 0,9   0,8 0,0           
2 1,7 0,8 1,1 0,0   0,8 0,0        
3 0,6 0,2 0,3 -0,3   0,8 0,0        
4 1,2 0,2 -0,2 0,1   0,8 0,0           
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Rozdíly souřadnic ve směru osy +X proti prvnímu měření také většinou 

nepřesahují přesnosti měření. Výsledek 4. měření nelze považovat za posun, 

ale za náhodnou chybu. Tato náhodná chyba se projevila pouze v ose X a 

ovlivnila výsledky celého měření.  

9. Rozdíly vzdáleností od 1. měření měřené metrem v ose +X 
Posuny ve směru osy  +X (mm) mX=±1,12 mm 

Měření 
Bod 

13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 

11 0,1 0,6 0,9 0,7 -0,3 0,4 0,8 -0,1 -0,8 0,2 0,2 0,0 
12 0,2 0,3 0,5 0,7 -0,1 0,1 0,5 -0,4 -0,5 -0,5 0,5 0,0 
13 0,6 0,5 0,8 0,8 0,0 0,1 0,4 -0,4 -1,0 -1,0 0,0 0,0 
14 0,9 1,0 0,9 0,8 0,1 0,4 0,6 -0,6 -1,2 -0,2 -0,2 0,0 
15 1,1 1,2 0,9 0,8 0,1 0,4 0,5 -1,0 -1,2 -0,2 0,8 0,0 
16 1,0 1,2 0,6 0,7 -0,1 0,1 0,2 -0,8 -1,0 -1,0 0,0 0,0 
21 0,3 0,3 1,0 0,5 -0,5 0,2 0,6 -0,1 -1,6 -0,6 0,4 0,0 
22 0,6 0,3 0,7 0,5 -0,5 0,1 0,5 -0,4 -0,7 -0,7 0,3 0,0 
23 0,7 0,7 0,8 0,5 -0,2 0,1 0,4 0,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 
24 0,9 0,7 0,8 0,6 -0,1 0,1 0,4 -0,5 -0,6 -0,6 0,4 0,0 
25 0,9 0,9 0,6 0,7 0,2 0,2 0,4 0,0 -1,5 -0,5 0,5 0,0 
26 1,2 1,3 0,8 0,7 0,1 0,2 0,3 0,2 -1,0 -1,0 0,0 0,0 
31 0,4 0,4 0,8 0,7 0,1 0,0 0,4 0,2 -0,9 -0,9 0,1 0,0 
32 0,4 0,3 0,4 0,4 0,0 -0,1 0,3 0,0 -1,5 -0,5 0,5 0,0 
33 0,9 0,8 0,7 0,7 0,3 0,2 0,5 0,1 -0,5 -0,5 0,5 0,0 
34 0,9 1,0 0,6 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 -1,5 -0,5 0,5 0,0 
35 1,0 1,2 0,5 0,6 0,1 0,3 0,4 0,0 -1,5 -0,5 0,5 0,0 
36 1,0 1,1 0,4 0,4 -0,2 0,3 0,3 0,0 -1,3 -0,3 0,7 0,0 
41 0,4 0,4 0,7 0,3 -0,2 0,0 0,4 0,1 -1,6 -0,6 0,4 0,0 
42 0,6 0,5 0,8 0,4 -0,1 -0,2 0,2 -0,1 -1,1 -1,1 -0,1 0,0 
43 0,7 0,5 0,7 0,3 0,0 -0,2 0,1 -0,2 -1,5 -0,5 0,5 0,0 
44 0,8 0,7 0,7 0,5 0,2 -0,2 0,1 -0,1 -1,0 -1,0 0,0 0,0 
45 1,2 1,0 0,6 0,7 0,2 0,1 0,3 -0,3 -1,1 -1,1 0,9 0,0 
46 1,2 1,1 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 -0,2 -1,6 -0,6 0,4 0,0 
1 -0,5 -0,3 0,3 -0,1   -0,5 0,0           
2 -0,4 -0,4 0,3 0,2   -0,5 0,0        
3 -0,1 -0,2 0,5 0,3   -0,5 0,0        
4 -0,1 -0,2 0,3 0,1   -0,5 0,0           

Dalším způsobem byly měřeny rozdíly vzdáleností hlav vrutů ve směru osy +X. 

Při porovnání výsledků těchto dvou měření vyplývá, že rozdíly se projevují 

zcela náhodně a není mezi nimi žádná závislost.  
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10. Rozdíly vzdáleností od 1. měření měřené metrem v ose +X  
Posuny ve směru osy  +X měřeno metrem (mm) 

Měření 
Bod 

13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 
11 0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 -1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 
12 0,5 0,0 0,0 -1,0 -0,5 0,0 -1,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
13 1,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 
14 1,5 1,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,0 
15 1,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 
16 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,5 0,5 0,5 0,0 
21 0,5 0,5 0,0 -0,5 0,5 0,5 -1,5 1,5 1,0 0,5 1,0 0,0 
22 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 -0,5 -2,5 1,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 
23 0,5 0,5 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0 
24 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,0 0,0 
25 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 
26 1,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 
31 0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1,0 0,0 
32 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -1,0 -2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
33 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 -2,0 1,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 
34 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,0 
35 1,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 -2,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 
36 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 -2,0 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 
41 0,0 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 -2,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
42 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -2,0 1,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 
43 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 -2,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 -2,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 -2,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
46 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 -2,0 1,5 1,0 0,5 1,0 0,0 
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Rozdíly souřadnic ve směru osy +Z proti prvnímu měření většinou nepřesahují 

přesnosti měření. Výsledek 2. měření nelze považovat za posun, protože 

v dalších měřeních hodnoty rozdílů kolísají kolem nižších hodnot. 

11. Rozdíly vzdáleností od 1. měření měřené metrem v ose +Z 
Posuny ve směru osy  +Z (mm) 

Měření 
Bod 

13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 
11 -0,8 -0,3 0,5 -0,8 -0,8 -1,1 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -1,1 0,0 
12 -0,8 -0,2 0,3 -0,8 -0,8 -0,5 -0,5 -0,2 -0,5 0,5 -1,5 0,0 
13 -0,9 -0,4 0,5 -0,8 -0,7 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -1,1 0,0 
14 -0,8 -0,2 0,5 -0,7 -0,6 -0,9 -0,5 -0,1 0,1 0,1 -0,9 0,0 
15 -0,9 -0,2 0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 0,0 -0,7 0,3 -0,7 0,0 
16 -0,8 -0,1 0,6 -0,7 -0,5 -0,8 -0,4 0,0 0,2 0,2 -0,8 0,0 
21 -0,6 -0,2 0,2 -0,9 -0,6 -0,8 -0,8 -0,3 -0,8 0,2 -0,8 0,0 
22 -0,6 -0,1 0,6 -0,7 -0,5 0,1 -0,4 -0,2 0,1 0,1 -0,9 0,0 
23 -0,8 -0,1 0,3 -0,9 -0,7 -0,9 -0,8 -0,3 0,1 0,1 -0,9 0,0 
24 -0,8 -0,1 0,3 -0,7 -0,6 -1,0 -0,6 -0,2 0,0 0,0 -1,0 0,0 
25 -0,8 0,0 0,4 -0,7 -0,6 -1,0 -0,6 -0,1 0,0 0,0 -1,0 0,0 
26 -1,0 -0,1 0,5 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 -0,3 -0,5 0,5 -1,5 0,0 
31 -0,4 -0,1 0,3 -0,8 -0,5 -0,4 -0,7 -0,3 -0,4 -0,4 -1,4 0,0 
32 -0,6 -0,1 0,2 -0,9 -0,8 -1,0 -0,9 -0,4 0,0 0,0 -1,0 0,0 
33 -0,6 -0,1 0,3 -0,8 -0,7 -0,5 -0,7 -0,2 -0,5 -0,5 -1,5 0,0 
34 -0,5 0,2 0,4 -0,7 -0,5 -0,1 -0,6 -0,2 -0,1 -0,1 -1,1 0,0 
35 -0,6 0,1 0,5 -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 -0,2 -0,5 -0,5 -1,5 0,0 
36 -0,9 -0,1 0,4 -0,8 -0,8 -0,2 -0,7 -0,2 -0,2 -0,2 -1,2 0,0 
41 0,0 0,2 0,3 -0,7 -0,4 -0,7 -0,8 -0,3 0,3 -0,7 -0,7 0,0 
42 -0,3 -0,1 0,2 -0,8 -0,5 -0,4 -0,8 -0,3 -0,4 -0,4 -1,4 0,0 
43 -0,4 0,2 0,4 -0,9 -0,6 -0,7 -0,9 -0,4 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 
44 -0,4 0,1 0,5 -0,8 -0,6 -0,4 -0,6 -0,3 -0,4 -0,4 -1,4 0,0 
45 -0,6 0,2 0,3 -0,8 -0,8 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -1,3 0,0 
46 -0,7 0,4 0,3 -0,9 -0,7 -0,8 -0,8 -0,3 -0,8 0,2 -0,8 0,0 
1 0,0 0,4 0,9 -0,3   -0,3 0,0           
2 0,4 0,5 0,9 -0,1   0,4 0,0        
3 0,3 0,5 0,8 -0,4   -0,1 0,0        
4 0,9 0,9 0,9 0,0   0,6 0,0           
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ZÁVĚR 

Cílem bylo určit zda sledovaná omítka měnila v průběhu času svůj tvar a 

polohu. Proběhlo celkem 13 měření, ale při 7 měření nebylo možné měřit na 

dalším stanovišti vlivem nepříznivého počasí. Ze 7. měření tedy nejsou 

použitelné výsledky, tedy použitých měření pro sledování bylo 12. Sledování 

probíhalo za od +30°C do -10°C.  

Ze zpracovaných výsledků měření nebylo v možnostech přesnosti zvolené 

geodetické metody určit a jednoznačně prokázat jakékoliv posuny či 

deformace. Objevilo se několik hodnot, které jsou větší než spočítaná přesnost 

metody a mohlo by se jednat o posuny. Výsledky jednoznačně neprokázaly že 

se jedná posun. 

Pro měření byla použita geodetická metoda, jejíž přesnost mohla určit  

a prokázat případné posuny nebo deformace. Mohla být použita jiná metoda, 

přesnější, ale jak již je uvedeno v počáteční části této práce nevyhovovala by 

stabilizace bodů, či jiné technické možnosti (nucená centrace). Určené 

přesnosti metody zajišťují aby nemohly být náhodné chyby považovány za 

posuny. 
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