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1. Úvod 

Ostravský region je známý svým nerostným bohatstvím a tedy i poměrně 

velkým množstvím uhelných či jiných dolů. Nejinak tomu je i v oblasti Prostřední 

Suchá, v jejíž blízkosti se nachází, dnes již nefunkční, důl František a hlubinný 

těžební komplex – důl Darkov. Tato oblast se proto potýká s vlivy poddolování, 

které jsou následkem těžeb těchto okolních dolů. 

Bakalářskou práci s názvem „Zaměření a vyhodnocení výškového měření 

části nivelačního pořadu Ge5“ jsem si vybral z témat, které byly vypsány na 

Institutu geodézie a důlního měřictví hornicko-geologické fakulty Vysoké školy 

Báňské – Technické Univerzity v Ostravě. 

Úkolem mé bakalářské práce bylo zaměření a vyhodnocení měření části 

nivelačního pořadu Ge5, který prochází přes obec Prostřední Suchá. S ohledem 

na využití nivelačních měření při hodnocení radarové interferometrie bylo 

požadováno, aby prováděná nivelační měření probíhala v době pořizování 

radarových obrazů na daném území. Dalším požadavkem byl způsob stabilizace 

podrobných bodů a to pomocí hřebů v asfaltovém povrchu vozovky. Tím je 

zajištěno, že pro účely radarové interferometrie jsou body přímo na povrchu  

a nejsou stíněny vegetací. Výsledkem měření jsou hodnoty výšek podrobných 

bodů z prvního a druhého měření. Přehled o výškových poměrech terénu ve 

směru kolmém na linii nivelačního pořadu poskytuje deset příčných profilů 

u vytipovaných podrobných bodů. 

Předložená práce je rozdělena na dvě části – na teoretickou a praktickou. 

V teoretické části je popsána metoda měření poklesů. Praktická je z velké části 

zaměřena na rozbor přesnosti vlastního měření. V přílohách potom doplňuji 

naměřené hodnoty s grafy příčných profilů. 
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2. Výškové základy v ČR 

Výškové základy České republiky tvoří výškové bodové pole. Výšky 

jednotlivých bodů jsou podkladem pro veškerá výšková měření. Každý výškový 

systém je vztažen k nulové střední hladině moře. U nás je platný Baltský výškový 

systém po vyrovnání (Bpv). 

Podle vyhlášky 31/1995 Sb. [6] výškové bodové pole obsahuje:  

• základní výškové bodové pole (ZVBP), které tvoří: 

� základní nivelační body 

� body České státní nivelační sítě I. až III.  

• podrobné výškové bodové pole (PVBP), které tvoří  

� nivelační sítě IV řádu 

� plošné nivelační sítě 

� stabilizované body technických nivelací 

Základní nivelační body se označují římskými číslicemi a názvem obce kde 

bod leží. Nivelační síť I. řádu je tvořena nivelačními pořady ohraničující nivelační 

oblasti  I. řádu označované písmeny velké abecedy. Síť II. řádu je tvořena pořady, 

které jsou vloženy do nivelační oblasti I. řádu a označují se písmeny malé 

abecedy. Nivelační síť III. řádu vzniká postupným zhušťováním niv. sítí I. a II. 

řádu. Tato síť se označuje arabskými čísly. Výškové body PVBP se zřizují tam, 

kde hustota ZVBP není dostačující pro podrobné výškové měření. V zastavěném 

území má být vzdálenost nivelačních bodů v průměru 300 metrů. V nezastavěném 

území pak menší než 1 kilometr. 
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2.1. Stabilizace nivelačních bodů 

Stabilizace nivelačních bodů se volí přednostně v místech, která 

nepodléhají vlivům poddolování. Jsou stabilizovány jedním z následujících 

způsobů [6]: 

• skalní značkou, kterou je vyhlazená vodorovná ploška. 

• hřebovou značkou, osazuje se shora nebo ze strany do vodorovné 

plochy skal, vybraných staveb či nivelačních kamenů. 

• hřebovou značkou, která je určena pro hloubkové stabilizace. 

• čepovou značkou, osazuje se do stěn vybraných budov ze strany, 

nejvýše 50 centimetrů nad zemí. Pokud se jedná o nivelační bod ZVBP, 

nese čepová značka označení  ¨Státní nivelace¨.  Výškový bod je dán 

vrcholem kulové plošky. 

 

 

Obr. č. 1: Čepová nivelační značka [2] 
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3. Geometrická nivelace 

Povrch terénu na poddolovaném území se neustále mění. Doba měření na 

pozorovací přímce má být proto co nejkratší. Pokud se rychlost pohybu terénu 

zpomalí, doba měření se může prodloužit. Vychází se z výchozích bodů, které 

jsou mimo poddolované území nebo z bodů, které jsou pravidelně kontrolovány. 

Tato kontrola výšek se provádí v delším časovém intervalu (3-5 let) než vlastní 

měření na pozorovací měření.  

3.1. Princip metody 

Při praktickém výškovém měření můžeme postupovat dvěma způsoby: 

• geometrickou nivelací vpřed 

• geometrickou nivelací ze středu 

Obě dvě metody mají stejný základní princip. Rozdíl je v postavení přístroje 

v nivelační sestavě. Geometrickou nivelací dosáhneme daleko větší přesnosti. Při 

dalším popisu se nadále budeme věnovat výhradně jí. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Obr. č. 2: Geometrická nivelace a) ze středu, b) vpřed [2] 

 

Nivelační sestava: nivelačním přístrojem se postavíme doprostřed mezi 

body A a B, vytyčí se vodorovná srovnávací rovina a poté se odečítají délky úseků 

na latích . Zacílení na lať, která je proti směru nivelování, nazýváme záměrou vzad 
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Z

Al . Zacílení na lať, která je ve směru nivelování, je záměra vpřed P

Bl . Latě jsou 

postaveny přímo na  bodech, či nivelačních podložkách a jsou ve svislé poloze. 

Výškový rozdíl ABV  je rozdíl obou laťových odečtení.  

Podle obr. 2 a) platí pro převýšení vztah: 

 

P Z P Z

AB B A B A AB A B AV l l V V V V l l= − ⇒ = + = + −  

 

V praxi se často vyskytuje případ, kdy je potřeba zaměřit bod poblíž 

nivelační soustavy. Tento bod se zaměří bočně. Postup měření je obdobný s tím 

rozdílem, že po přečtení záměry vzad se zaměří nejdřív na boční bod nebo body 

a měření se zakončí záměrou vpřed. 

Při značné vzdálenosti obou bodů, nebo pokud je jejich výškový rozdíl příliš 

velký, si nevystačíme s jednou nivelační sestavou. Tento úkon musíme provést 

několikrát za sebou. Mluvíme tak o nivelačním pořadu. Celkové výškové převýšení 

je dáno algebraickým součtem převýšení v jednotlivých sestavách. 

Podle obr. 3 platí vztahy: 

 

 1 12 1,...AB A n n nBV V V V V−= + + + +  

 

po dosazení: ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1...Z P Z P Z P Z P

AB A n n n BV l l l l l l l l−= − + − + + − + −  

 

a po úpravě: 
1

n B
Z P

AB A
V l l   = −     
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Obr. č. 3: Pořadová nivelace [2] 

Spojené seskupení sestav mezi dvěma nivelačními body se nazývá oddíl. 

V jednom oddílu nemá být více než 20 sestav. Z oddílu se sestavují úseky. 

Několik úseků tvoří nivelační pořady. Délky oddílů se volí podle členitosti terénu. 

Z jednoho nebo více nivelačních pořadů stejného nebo vyššího řádu je vytvářen 

nivelační polygon. Nivelační oblast je potom část území uzavřená nivelačním 

polygonem. [5] 

Tvary nivelačních pořadů jsou různé. Do značné míry to závisí  

na připojovacích bodech, na začátku a na konci pořadu. 

 

 

               a)            b)                      c)                                   d) 

Obr.č. 4: Tvary nivelačních pořadů [4] 

 

a) vložený: pořad začíná a končí na známých a ověřených bodech. Určují se 

výšky ostatních bodů. 

b) volný: začíná na známém bodě a končí na bodě určovaném. Pořad se musí 

měřit dvakrát nezávisle na sobě. 
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c) uzavřený (nivelační polygon): začíná a končí na stejném známém bodě. 

d) nivelační síť: zahrnuje alespoň dva známé nivelační body a řadu 

určovaných bodů. 

3.2. Přesnost nivelace a její chyby 

3.2.1. Klasifikace nivelace podle požadavků na přesnost 

Díky různorodosti uplatnění nivelace v praxi, jsou požadavky na přesnost 

velmi rozdílné. Podle použitých nivelačních přístrojů a pomůcek a podle měřických 

úkonech lze druhy geometrické nivelace rozdělit na: 

• Stavební nivelace: používá se především při stavebních pracích, přesnost 

je velmi nízká, spíše orientační. [4] 

• Technická nivelace (TN): nejčastěji používaná nivelace. Používají se 

technické nivelační přístroje se zvětšením dalekohledu nejméně 16-ti 

násobném a s citlivostí nivelační libely alespoň 60“. Latě jsou 

s centimetrovým dělením s pevnou patkou. Mohou být i skládací či 

zasouvací. Každý oddíl se musí zaměřit tam a zpět. Délky záměr se volí  

50-60 metrů a pouze se odhadují krokováním. Výšky záměr mají být 

alespoň 0,3 metry nad úrovní terénu či jinou překážkou. 

• Přesná nivelace (PN): provádí se především při měření výšek v nivelačních 

pořadech III. a IV. řádu a  při speciálních pracích v inženýrské geodézii jako 

například měření deformací stavebních objektů [4]. Používají se přesnější 

přístroje (zvětšení dalekohledu minimálně 24-ti násobné). Nivelační přístroj 

musí být vybaven optickým mikrometrem. Latě mají invarovou stupnici. 

Povolená odchylka v rozdílu čtení od laťové konstanty je 0,2 mm. Nivelační 

pořady se měří dvakrát (tam a zpět) a to s časovým odstupem (alespoň 

v jinou denní dobu). Délky záměr se měří pásmem a nesmějí přesáhnout 

hranici 40–50 metrů. 

• Velmi přesná nivelace (VPN): používá se při určování výšek nivelačních 

pořadů I. a II. řádu. Měří se rektifikovanými přístroji a komparovanými 
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latěmi. Opět se měří dvěma směry. Každý směr v jiný den. Pokud se 

nivelační oddíl nezměří celý naráz, může se přerušit jen na nivelačním 

bodě. Měření tam a zpět nesmí být přerušeno na stejném bodě. [5] 

• Zvlášť přesná nivelace (ZPN): je používaná jen při zvláštních speciálních 

případech, kde je požadovaná vysoká přesnost. Je to v podstatě metoda 

VPN, s určitými úpravami, které zvyšují přesnost a omezují vliv 

systematických chyb. [5] 

3.2.2. Chyby nivelace 

Jako i u jiných geodetických měření mohou se i při nivelačním měření 

vyskytnout chyby. Jsou zatíženy možným výskytem hrubých chyb a omylů. Další 

kategorií chyb jsou chyby nevyhnutelné (chyby systematické a náhodné), kterým 

se nelze v praxi vyhnout.  

• hrubé chyby: vznikají především nepozorností u méně zkušených 

měřičů. Jde o opomenutí urovnání nivelační libely, posunutí nivelační 

podložky nebo například nesprávné čtení na lati. Hrubé chyby lze 

odstranit kontrolním měřením. Je nepravděpodobné, že při druhém 

měření se měřič dopustí stejného omylu nebo hrubé chyby. [7] 

• chyby systematické: nelze je odstranit přímo výpočtem jako u délkového 

měření, protože neměříme všechny potřebné veličiny, ale lze je potlačit 

vhodným měřickým postupem [4]. Do této skupiny chyb zařazujeme: 

� chyba ze sklonu záměrné přímky: jde o nerovnoběžnost záměrné 

přímky a osy nivelační libely. Může to být způsobeno špatnou 

rektifikací přístroje, nebo nepřesnou horizontací (nesplněna 

podmínka L�Z). Jde o chybu, která je závislá na délce záměry. Tuto 

chybu lze u geometrické nivelace vyloučit stejně dlouhými záměrami 

zpět a vpřed (obr. č.5). Chybu odstraníme rektifikací přístroje. 
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Obr. č. 5: Chyba ze sklonu záměrné přímky [4] 

� chyba ze zakřivení horizontu: horizontální rovina přístroje není úplně 

totožná se skutečným horizontem. Odchylka těchto dvou horizontů 

postupně narůstá vzdáleností od přístroje. Chyba tedy opět závisí na 

délce záměry a vyloučí se důslednou nivelací ze středu. [7] 

� chyba z refrakce: vzniká v důsledku ohybu záměrného paprsku 

průchodem vrstvami atmosféry. Vlivem teploty se mění hustota 

vzduchu a tím i index lomu. Paprsek se proto bude při průchodu 

atmosférou postupně zalomovat a vytvoří se tak refrakční křivka. 

Není vhodně měřit při velké intenzitě slunečního svitu a nejmenší 

záměry nesmí klesnout 0,5 m nad terénem. Nevhodné podmínky se 

projevují chvěním obrazu v dalekohledu. Chybu lze eliminovat stejně 

dlouhými záměrami. [4] 

� chyba z nesprávné délky latě: je způsobena nesprávným dělením 

nivelační latě. Zjišťuje se komparací, zvlášť u invarovových latí. [2] 

� chyba z nesvislé polohy latě: jestliže lať ve směru záměry není 

svislá, vzniká chyba ve čtení na lati, která bude závislá na odklonu 

latě od svislé polohy a velikosti čtení. Při ručním držení latě, která 

není vybavená libelou, lze chybu odstranit mírným kýváním latě ve 

směru záměry. Odečte se nejmenší hodnota na lati. [7] 
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� Mezi systematické chyby lze zařadit i chybu ze zapadání stroje a 

latě, která je způsobena zapadáním noh stativu v méně únosném 

terénu. Může se projevit i opačně tedy vytlačováním. 

• chyby náhodné (nevyhnutelné): na rozdíl od chyb systematických, kde 

jsou chyby stálého znaménka mají znaménka střídavé. Nelze je proto 

tolik eliminovat metodou měření. Patří zde chyba z nepřesného 

urovnání nivelační libely, chyba ve čtení na lati či chyba 

z nepravidelnosti refrakce. 

4. Nivelační přístroje a pomůcky 

Nivelační přístroje pracují na stejném principu. Slouží k vytyčení záměrné 

přímky do vodorovné roviny. Zařízení, podle kterého se přístroje takto ustanovují, 

má podstatný vliv na konstrukci nivelačních přístrojů. 

4.1. Nivelační přístroje 

4.1.1. Nivelační přístroje libelové 

Neoddělitelnou součástí přístroje je dalekohled, vodorovně uložený, který je 

spojen nivelační libelou. Osa libely musí být rovnoběžná se záměrnou přímkou 

dalekohledu. K dalekohledu je obvykle připojen ještě elevační šroub, kterým lze 

dalekohled jemně posunovat ve svislé rovině. 

4.1.2. Nivelační přístroje kompenzátorové  

K urovnání záměrné přímky slouží takzvaný kompenzátor. Kompenzátor je 

opticko - mechanický prvek, který působí pod vlivem zemské tíže a pracuje na 

principu kyvadla. Je to zařízení, které samočinně urovnává dalekohled do 

vodorovné polohy při jeho malém vychýlení [4]. Přístroj je potřeba nejdříve zhruba 

urovnat podle krabicové libely. Měření kompenzátorovým nivelačním přístrojem je 

tak snazší a rychlejší než u běžných nivelačních přístrojů libelových. 
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a)    

Obr. č. 6: a) Kompenzátorový nivelační přístroj Ko-Ni 007, b) Optické schéma kompenzátoru [2] 

4.2. Osové podmínky nivelačních přístrojů 

Pro správné nivelační měření a pro dosažení co nejpřesnějších výsledků, 

musí přístroje splňovat základní osové podmínky. Jsou to: 

• L ⊥V : osa nivelační libely je kolmá na vertikální kolmou osu. 

• L �  Z : osa nivelační libely je rovnoběžná se záměrnou přímkou 

dalekohledu. 

• H⊥V : vodorovné vlákno nitkového kříže je kolmé k ose alhidády. 

Nesplnění těchto podmínek vede k rektifikaci přístroje. 

4.3. Rozdělení nivelačních přístrojů podle přesnosti 

Hlavním a rozhodujícím kritériem, kterým jsou nivelační přístroje rozděleny 

podle přesnosti, je střední kilometrová chyba dvojité nivelace m0. Na přesnost má 

vliv velikost zvětšení dalekohledu, citlivost nivelační libely nebo kompenzátoru a 

další výbavy přístroje. [4] 

• stavební   + 5 mm < m0, 

• technické   + 5 mm < m0 < + 2,5 mm, 

• přesné   + 2 mm < m0 < + 1 mm, 

• velmi přesné        m0 < + 1 mm. 
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4.4. Nivelační latě 

Spolu s nivelačním přístrojem určují přesnost nivelace. Latě mají vhodné 

stupnicové dělení. Pro technickou nivelaci je nejběžnější dělení centimetrové. Při 

čtení na lati se milimetry odhadují. Latě jsou 4-metrové složené, nebo zásuvné 

různé délky. Na konci latě je kovová patka, která prezentuje nulu stupnice. 

Pro přesnou nebo velmi přesnou nivelaci takové latě s centimetrovým 

dělením nepostačují. Používají se invarové latě, kde je centimetrové nebo 

půlcentimetrové dělení vyneseno na invarovém pásu. Mají dvě stupnice navzájem 

posunuté o laťovou konstantu. Jsou vybaveny krabicovou libelou. Latě jsou 

z jednoho kusu a zpravidla 3-metrové.  

 

Obr. č. 7: Typy nivelačních latí: a), b) invarové latě, c), d) centimetrové [5] 
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4.5. Nivelační podložky 

U přechodné stabilizace výškových bodů stavíme při měření latě na 

nivelační podložky nebo též žabky. Podložka má zaoblený výčnělek, který 

představuje hladinovou plochu. 

 

Obr. č. 8: Typy nivelačních podložek [7] 

5. Zaměřování příčných profilů 

Profil je řez svislé roviny s terénem a zobrazuje tvar terénu podél určité 

čáry. Podle směru vedení profilu rozeznáváme [4]  : 

• Podélný profil 

• Příčný profil 

Příčné řezy (profily) se měří či vytyčují z podrobných bodů podélného profilu 

podle potřeby do vzdálenosti 10 – 50 metrů na obě strany od osy, v závislosti na 

tvaru a přístupnosti terénu. 

Kolmý směr příčného řezu se vytyčuje, u kratších vzdáleností od oka, při 

delších řezech dvojitým pentagonem nebo teodolitem. Staničení podrobných bodů 

profilu se zaměřuje pásmem. Podél napnutého pásma se staví lať na body, kde 

dochází ke sklonu terénu. Při záměře na lať se současně zapisuje převýšení a 

staničení. [4] 
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6. Přesnost nivelačního pořadu 

Přesnost nivelačních pořadů je vyjádřena střední kilometrovou chybou m0. 

Lze ji odvodit z dvojího měření tam a zpět. Protože délky oddílů či úseků jsou 

různé, mají měřické dvojice nestejnou přesnost. 

Podle [8] je střední kilometrová chyba dána výrazem: 






±=
s

dd

n
m

2

1
0 , kde 

n…počet oddílů 

d…rozdíl měření tam a zpět 

s…délka jednotlivých oddílů 

Pro střední kilometrovou chybu aritmetického průměru libovolné dvojice 

měření platí vztah: 

1 1

2xo

dd
m

n s

 = ±   
 

Podle zákona hromadění středních chyb roste střední chyba s odmocninou 

délky úseku. Pro střední chybu aritmetického průměru celé trati platí: 

.
xs om m s=  ,kde 

s…celková délka tratě [km]. 
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Mezní velikost základní střední kilometrové odchylka nivelačního převýšení 

je stanovena hodnotou podle [6] takto:  

Tab.č.1 

nivelační síť 
mezní základní střední kilometrová 

odchylka [mm] 

I. řádu 
0,71

0, 40
Rn

+  

II. řádu 
0,80

0, 45
Rn

+  

III. řádu 
1,06

0,60
Rn

+  

IV. řádu a plošné nivelační sítě 
1,77

1,00
Rn

+  

, kde Rn  je počet nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení. 
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7. Mezní odchylky obousměrné nivelace 

• Mezní rozdíl mezi dvakrát měřeným převýšením (tam a zpět) nesmí 

překročit výrazy uvedené v tab.č.2 podle [5]: 

Tab.č.2 

nivelační síť pro oddíl [mm] pro úsek (do 50km) [mm] 

I. řádu 1,50. R  3 21,50. L  

II. řádu 2, 25. R  3 22, 25. L  

III. řádu 3,00. R  3 23,00. L  

IV. řádu a plošné nivelační sítě 5,00. R  3 25,00. L  

,kde R je délka oddílu v kilometrech, a L je délka úseku v kilometrech. 

• Mezní rozdíl při připojovacím a kontrolním měřením nesmí překročit 

výrazy uvedené v tab.č.3 podle [5]: 

Tab.č.3 

nivelační síť pro oddíl [mm] pro úsek  [mm] 

I. řádu 2 1,50. R+  3 22 1,50. L+  

II. řádu 2 2,25. R+  3 22 2,25. L+  

III. řádu 2 3,00. R+  3 22 3,00. L+  

IV. řádu a plošné nivelační sítě 2 5,00. R+  3 22 5,00. L+  

,kde R je délka oddílu v kilometrech, a L je délka úseku v kilometrech. 
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8. Metody určování poklesů 

Obecně se dá říci, že pokles bodu je rozdíl výšek, které byly na bodě 

zaměřeny na začátku a na konci daného období. 

is ∆ t j,k  
=  iV tk  -  

iV tj  , 

kde is ∆ t j,k 
 …pokles bodu i za období ∆t j,k   

iV tj …je výška bodu i na začátku časového období. 

iV tk 
… je výška bodu i  na konci časového období. 

 

Podle použitých přístrojů lze výškové měření (tedy i určování poklesů) 

rozdělit na nivelační, trigonometrické, hydrostatické a barometrické. Nejběžnější 

metodou je geometrická nivelace. Je to nejpřesnější metoda a její výhodou je i její 

jednoduchost a rychlost. Jednou z metod je i radarová interferometrie. Principem 

této metody je zpracování párů družicových (radarových) snímků daného území. 

Na jejich základě pak vyhodnocuje digitální model terénu nebo model deformací. 

Měří se zde ovšem jen posuny relativní, tj. vůči nějakému stabilnímu území. [1]   

8.1. Stabilizace bodů pozorovací stanice 

Pro periodické sledování poklesů se zřizují tzv. pozorovací stanice. 

Pozorovací stanice lze rozdělit kromě účelu i podle tvaru.  

• liniová pozorovací stanice – přímková, ve tvaru osového kříže, profilů, 

lomených přímek nebo ve tvaru trojúhelníkového řetězce. 

• plošná pozorovací stanice – ve tvaru čtvercové sítě, trojúhelníkové sítě 

či ve tvaru roztroušených bodů. 
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9. Vlastní měření 

V bakalářské práci jsou vyhodnocena dvě výšková měření a to v dobách 

přeletu družic pořizujících radarové obrazy nad daným územím. Měření probíhalo 

ve dnech 31.11. – 1.12. 2007 a 13.3. – 14.3. 2008. Součástí zadání bakalářské 

práce byla stabilizace liniové pozorovací přímky. Ta vedla podél nivelačního 

pořadu Ge5 státní nivelace. Výchozím bodem je nivelační bod 26, jehož poloha je 

mimo poddolované území a koncovým bodem je nivelační bod 19.2, který již leží 

na poddolovaném území a má tak nejistou výšku. Jedná se tedy o volný nivelační 

pořad. Výška počátečního bodu 26 se ověřila kontrolním ověřovacím měřením 

z bodů 29.1 a 27.1. Celý pořad byl rozdělen na 9 oddílů, které byly od sebe 

odděleny buď nivelačními body z pořadu Ge5 nebo z bodů podrobných tak, aby 

vzdálenosti jednotlivých oddílů, které leží v intravilánu, byly přibližně 300 metrů  

viz tab. č.4. V průběhu měření pořadu se nivelační body zaměřovaly bočně 

(stranou). Nivelační bod 23 byl mezi měřeními zničen zateplením objektu. Celková 

vzdálenost nivelačního pořadu je přibližně 2,8 kilometrů.  

 

a)  b)  
Obr. č. 9: a) koncový nivelační bod 19.2, b) zničený nivelační bod 23. 
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Tab.č.4 

oddíl z bodu na bod přibližná vzdálenost [km]
1 NB 26 12 0,32
2 12 16 0,30
3 16 NB 24 0,26
4 NB 24 22 0,31
5 22 25 0,34
6 25 28 0,31
7 28 31 0,30
8 31 34 0,30
9 34 NB 19.2 0,33  

Měřilo se přesnou nivelací metodou geometrické nivelace ze středu. Během 

prvního měření nepanovaly optimální klimatické podmínky. Měřilo se ve 

sněhových či dešťových srážkách. To mělo podstatný vliv na přesnost zaměření. 

Vlastní zaměření příčných profilů: 

Ve vytipovaných podrobných bodech (body č. 1,3,10,12,16,18,22,24,26  

a 31) byly zaměřeny příčné profily. V příloze č.1 jsou zpracovány jednotlivé grafy 

profilů. Náčrt profilů je též znázorněn v přiložené mapové příloze č.4.  

Zaměření profilů se provedlo přesnou nivelací, kde se přístroj postavil 

poblíž osového bodu profilu a vytyčil srovnávací rovinu. Kolmý směr profilu  

na směr pozorovací stanice byl určen od oka, jelikož ramena profilu nebyla delší 

než 20 metrů. Do kolmého směru se přiložilo pásmo a figurant s latí  přikládal lať  

na lomové body terénu. Nivelačním přístrojem se postupně zaměřovaly laťové 

úseky spolu se vzdálenostmi staničení. 

Čtení laťového úseku na dvou-stupnicové invarové lati: 

V zorném poli dalekohledu se promítne nitkový kříž, který posuneme 

jemnou horizontální ustanovkou na levou stupnici na lati. Vodorovnou rysku 

posuneme koincidenčním šroubem na nejbližší dílek stupnice a přečte se hrubé 

čtení. Jemné čtení přečteme na bubínku u koincidenčního šroubu. Obdobný 

postup čtení je i u pravé stupnici. Rozdíl v těchto dvou čtení nesmí překročit 

laťovou konstantu 60650 o více než dva dílky. 
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Příklad z obr. č.10: hrubé čtení: 908 

• jemné čtení: 30 

• celkové čtení: 90830 

a)               b)  

Obr. č 10: Způsob čtení: a) hrubé čtení, b) jemné čtení 

 

Při nivelačním měření byly použity tyto pomůcky: 

• Kompenzátorový nivelační přístroj Ko-Ni 007 

• 1 stativ 

• 2 třímetrové invarové latě s 0,5 cm dělením 

• 2 nivelační podložky 

• 1 měřické 20 -ti metrové pásmo 

 

a)  b)  
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c)  d)  

Obr. č. 11: Použité pomůcky - a) Ko-Ni 007 se stativem, b) invarová nivelační lať, 

c) nivelační podložka, d) pásmo 
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10. Ověření totožnosti a neměnnosti připojovacích 

nivelačních bodů 

Totožnost a neměnnost připojovacích nivelačních bodů se ověřuje 

kontrolním měřením. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí 

překročit hodnoty uvedené v tab.č.3. Ověření totožnosti a neměnnosti se týká 

počátečního nivelačního bodu 26. Pro určení totožnosti a neměnnosti se 

vycházelo z nivelačních bodů 29.1 a 27.1. 

1. měření: 

Tab.č.5 

směrem 
TAM           

l'

směrem 
ZPĚT           

l"

[km] [m] [m] [m]

29.1 27.1 0,5 -1,5965 1,6014 -1,5950

Převýšení 
podle 

nivelačních 
místopisů 

Oddíl mezi nivelačními 
body

Délka 
oddílu R

převýšení

 

• rozdíl z měření tam a zpět: l‘ – l“ = 4,9mm  

• mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením: 5,00. R  = 3,5mm 

� rozdíl z měření tam a zpět nesplnil podmínku pro mezní odchylku, 

což se dá přičíst špatným klimatickým podmínkám v době zaměření 

(29.11.2007 viz příloha č.3). 

• aritmetický průměr z měření tam a zpět: -1,5990m 

• rozdíl mezi daným a měřeným převýšením (aritmetický průměr): 

-1,5950m - (-1,5990m) = 4,0mm 

• mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením: 2 5,00. R+ = 5,5mm 

� rozdíl mezi daným a měřeným převýšením je v toleranci přípustné 

mezní odchylky. 
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Tab.č.6 

směrem 
TAM           

l'

směrem 
ZPĚT           

l"

[km] [m] [m] [m]

27.1 26 0,4 -6,6168 6,6171 -6,6160

Převýšení 
podle 

nivelačních 
místopisů 

Oddíl mezi nivelačními 
body

Délka 
oddílu R

převýšení

 

• rozdíl z měření tam a zpět: l‘ – l“ = 0,3mm 

• mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením: 5,00. R  = 3,2mm 

� rozdíl z měření tam a zpět splnil podmínku pro mezní odchylku. 

• aritmetický průměr z měření tam a zpět: -6,6170m 

• rozdíl mezi daným a měřeným převýšením (aritmetický průměr): 

-6,6160 - (-6,6170) = 1,0mm 

• mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením: 2 5,00. R+ = 5,2mm 

� rozdíl mezi daným a měřeným převýšením je v toleranci přípustné 

mezní odchylky. 

 

 

2. měření: 

Tab.č.7 

směrem 
TAM           

l'

směrem 
ZPĚT           

l"

[km] [m] [m] [m]

29.1 27.1 0,5 -1,5968 1,5981 -1,5950

Převýšení 
podle 

nivelačních 
místopisů 

Oddíl mezi nivelačními 
body

Délka 
oddílu R

převýšení

 

• rozdíl z měření tam a zpět: l‘ – l“ = 1,3mm  

• mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením: 5,00. R  = 3,5mm 

� rozdíl z měření tam a zpět splnil podmínku pro mezní odchylku. 
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• aritmetický průměr z měření tam a zpět: -1,5974m 

• rozdíl mezi daným a měřeným převýšením (aritmetický průměr): 

-1,5950 - (-1,5974) = 2,4mm 

• mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením: 2 5,00. R+ = 5,5mm 

� rozdíl mezi daným a měřeným převýšením je v toleranci přípustné 

mezní odchylky. 

Tab.č.8 

směrem 
TAM           

l'

směrem 
ZPĚT           

l"

[km] [m] [m] [m]

27.1 26 0,4 -6,6167 6,6172 -6,6160

Převýšení 
podle 

nivelačních 
místopisů 

Oddíl mezi nivelačními 
body

Délka 
oddílu R

převýšení z obou 
měření

 

• rozdíl z měření tam a zpět: l‘ – l“ = 0,5mm  

• mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením: 5,00. R  = 3,2mm 

� rozdíl z měření tam a zpět splnil podmínku pro mezní odchylku. 

• aritmetický průměr z měření tam a zpět: -6,6170m 

• rozdíl mezi daným a měřeným převýšením (aritmetický průměr): 

-6,6160 - (-6,6170) = 1,0mm 

• mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením: 2 5,00. R+ = 5,2mm 

� rozdíl mezi daným a měřeným převýšením je v toleranci přípustné 

mezní odchylky. 
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11. Zhodnocení dosažené přesnosti vlastního 

měření 

Pro ověření přesnosti měření volného nivelačního pořadu jsem vypočetl 

rozdíl mezi naměřeným převýšením tam a zpět. Tento rozdíl jsem porovnal 

s mezní odchylkou mezi dvakrát měřeným převýšením.  

11.1. Ověření přesnosti 1. měření pro volný nivelační pořad IV. 

řádu. 

Mezní rozdíl převýšení (tam a zpět) pro volný nivelační pořad je vypočten 

vzorcem z tab.č.2. Výchozím bodem volného nivelačního pořadu je bod č. 26, u 

kterého jsem provedl ověření totožnosti a neměnnosti jeho výšky viz kapitola č.10. 

Volný nivelační pořad byl rozdělen na 9 oddílů. Uvedené hodnoty naměřeného 

převýšení jsou spočteny ze zápisníků viz. příloha č.3. 

Tab.č.9 

Délka 
úseku L

Převýšení 
TAM

Převýšení 
ZPĚT

Rozdíl 
převýšení 

TAM a 
ZPĚT

Mezní 
rozdíl 

převýšení 
TAM a 
ZPĚT

[km] [m] [m] [mm] [mm]

26 19.2 2,77 -2,9002 2,9084 8,2 9,9

Nivelační body

 

Mezní rozdíl převýšení tam a zpět je vypočten podle vzorce 3 25,00. L  

, kde L je délka celého nivelačního úseku. 
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11.2. Ověření přesnosti 2. měření pro volný nivelační pořad IV. 

řádu. 

Mezní rozdíl převýšení (tam a zpět) pro volný nivelační pořad je vypočten 

vzorcem z tab.č.3. Výchozím bodem volného nivelačního pořadu je bod č. 26, u 

kterého jsem provedl ověření totožnosti a neměnnosti jeho výšky viz kapitola č.10. 

Volný nivelační pořad byl rozdělen na 9 oddílů. Uvedené hodnoty naměřeného 

převýšení jsou spočteny ze zápisníků viz. příloha č.3. 

Tab.č.10 

Délka 
oddílu R

Převýšení 
TAM

Převýšení 
ZPĚT

Rozdíl 
převýšení 

TAM a 
ZPĚT

Mezní 
rozdíl 

převýšení 
TAM a 
ZPĚT

[km] [m] [m] [mm] [mm]

26 19.2 2,77 -2,8966 2,9070 10,4 9,9

Koncové body 
oddílu

 

Mezní rozdíl převýšení tam a zpět je vypočten podle vzorce 3 25,00. L  

, kde L je délka celého nivelačního úseku. 
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12. Vyrovnání otevřeného nivelačního pořadu a 

stanovení charakteristiky přesností 

Výpočetní tabulka byla počítána pro volný nivelační pořad, u kterého se 

vychází ze známého bodu a končí na bodě s nejistou výškou. 

Vyrovnanou hodnotou volného nivelačního pořadu je výškový rozdíl ∆h. 

Jedná se o soubor měřických dvojic nestejné přesnosti, kdy se měří v nivelaci 

převýšení v nestejně dlouhých oddílech. V každé dvojici mají obě měření zpravidla 

stejnou přesnost a tedy stejnou váhu, která je vypočtena jako reciproční hodnota 

délky měřické dvojice.  

Charakteristikou přesnosti nivelačního pořadu je střední kilometrová chyba 

jednoho měření m0, střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné 

dvojice měření m0X a střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu 

celé trati o délce s m∆h.  

12.1. Rozbor přesnosti 1. měření: 

Tab.č.11 

1 NB 26 12 -8,1032 8,1006 0,32 -8,10190 3,13 -2,6 6,76 -1,6 2,56 21,1588 21,1250

2 12 16 1,2270 -1,2259 0,30 1,22645 3,33 1,1 1,21 2,1 4,41 4,0293 4,0333

3 16 NB 24 8,4744 -8,4717 0,26 8,47305 3,85 2,7 7,29 3,7 13,69 28,0665 28,0384

4 NB 24 22 -0,2181 0,2197 0,31 -0,21890 3,23 1,6 2,56 2,6 6,76 8,2688 8,2581

5 22 25 -4,7770 4,7764 0,34 -4,77670 2,94 -0,6 0,36 0,4 0,16 1,0584 1,0588

6 25 28 5,3264 -5,3262 0,31 5,32630 3,23 0,2 0,04 1,2 1,44 0,1292 0,1290

7 28 31 -4,7907 4,7936 0,30 -4,79215 3,33 2,9 8,41 3,9 15,21 28,0053 28,0333

8 31 34 -3,2151 3,2150 0,30 -3,21505 3,33 -0,1 0,01 0,9 0,81 0,0333 0,0333

9 34 19.2 3,1760 -3,1731 0,33 3,17455 3,03 2,9 8,41 3,9 15,21 25,4823 25,4848

-2,9003 2,9084 2,77 -2,90435 8,1 35,05 17,1 60,25 116,2319 116,1940

dd/s

Σ

dd         
[ mm]

d+1              
[ mm ]

(d+1)2       

[ mm ]
pdd

s            
[ km ]

x                
[ m ]

p         
[km ]

d                 
[ mm ]

oddíl
koncové body 

oddílů
TAM            
[ m ]

ZPĚT          
[ m ]

 

Postup výpočtu: 

1. Vypočteme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu ∆h ze vztahu: 

 
' "

2

l l
h

+ ∆ =   
, a kontrolně: 

[ ] [ ]' "

2

l l
h

+
∆ =   
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2,9003 2,9084

2,90435
2

h m
 − + 

∆ = = − 
 

 

 
2,9003 2,9084

2,90435
2

h m
 −  +     ∆ = = −  

2. Vypočteme rozdíly d jednotlivých dvojic a [d] ze vztahu: 

' "d l l= −  

[ ] [ ]' "d l l= − , a kontrolně: [ ] [ ] [ ]' "d l l= +  

[ ] 2,9003 2,9084 8,1d m m mm= − + =  

3. Provedeme volbu vah p: 
1

p
s

=  

4. Vypočteme [dd] z jednotlivých dvojic a kontrolně ze vzorce: 

[ ] ( ) [ ]2
1 2.dd d d n = + − −   

35,05 60, 25 2.8,1 9= − −  

35,05 35,05=  

5. Vypočteme výrazy [ ]pdd  a 
dd

s

 
  

,kontrolou je jejich přibližná rovnost. 

 116,2319 116,1940=  

6. Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu jednoho měření m0 : 

0

1
2,54

2

dd
m mm

n s

 = ± =  
 

7. Vypočteme střední kilometrovou chybu aritmetického průměru m0x: 

1 1
1,80

2xo

dd
m mm

n s

 = ± =  
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8. Vypočteme střední kilometrovou chybu vyrovnaného výškového rozdílu 

celé trati o délce s: 

. 2,99
xh om m s mm∆ = =  

9. Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby: 

hh m∆∆ ±  

52,9043 0,00299m− ±  

12.2.  Rozbor přesnosti 2. měření: 

Tab.č.12 

1 NB 26 12 -8,0997 8,1024 0,32 -8,10105 3,13 2,7 7,29 3,7 13,69 22,8177 22,7812

2 12 16 1,2258 -1,2247 0,30 1,22525 3,33 1,1 1,21 2,1 4,41 4,0293 4,0333

3 16 NB 24 8,4765 -8,4754 0,26 8,47595 3,85 1,1 1,21 2,1 4,41 4,6585 4,6538

4 NB 24 22 -0,2181 0,2202 0,31 -0,21915 3,23 2,1 4,41 3,1 9,61 14,2443 14,2258

5 22 25 -4,7775 4,7784 0,34 -4,77795 2,94 0,9 0,81 1,9 3,61 2,3814 2,3824

6 25 28 5,3256 -5,3240 0,31 5,32480 3,23 1,6 2,56 2,6 6,76 8,3980 8,2581

7 28 31 -4,7938 4,7942 0,30 -4,79400 3,33 0,4 0,16 1,4 1,96 0,5328 0,5333

8 31 34 -3,2108 3,2119 0,30 -3,21135 3,33 1,1 1,21 2,1 4,41 4,0293 4,0333

9 34 19.2 3,1754 -3,1760 0,33 3,17570 3,03 -0,6 0,36 0,4 0,16 1,0908 1,0909

-2,8966 2,9070 2,77 -2,90180 10,4 19,22 19,4 49,02 62,1821 61,9921

dd/s

Σ

dd         
[ mm]

d+1              
[ mm ]

(d+1)2            

[ mm ]
pdd

s            
[ km ]

x                
[ m ]

p         
[km ]

d            
[ mm ]

oddíl
koncové body 

oddílů
TAM            
[ m ]

ZPĚT          
[ m ]

 

Postup výpočtu: 

1) Vypočteme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu ∆h ze vztahu: 

 
' "

2

l l
h

+ ∆ =   
, a kontrolně: 

[ ] [ ]' "

2

l l
h

+
∆ =   

 
2,8966 2,9070

2,90180
2

h m
 − + 

∆ = = − 
 

 

 
2,8966 2,9070

2,90180
2

h m
 −  +     ∆ = = −  

2) Vypočteme rozdíly d jednotlivých dvojic a [d] ze vztahu: 

' "d l l= −  
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 [ ] [ ]' "d l l= − , a kontrolně: [ ] [ ] [ ]' "d l l= +  

 [ ] 2,8966 2,9070 10,4d m m mm= − + = ,   

3) Provedeme volbu vah p: 
1

p
s

=  

4) Vypočteme [dd] z jednotlivých dvojic a kontrolně ze vzorce: 

 [ ] ( ) [ ]2
1 2.dd d d n = + − −   

 19,22 49,02 2.10, 4 9= − −  

 19,22 19, 22=  

5) Vypočteme výrazy [ ]pdd  a 
dd

s

 
  

 ,kontrolou je jejich přibližná rovnost. 

 62,1821 61,9921=  

6) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu jednoho měření m0 : 

 0

1
1,99

2

dd
m mm

n s

 = ± =  
 

7) Vypočteme střední kilometrovou chybu aritmetického průměru m0x: 

 
1 1

1, 41
2xo

dd
m mm

n s

 = ± =  
 

8) Vypočteme střední kilometrovou chybu vyrovnaného výškového rozdílu 

celé trati o délce s: 

 . 2,70
xh om m s mm∆ = =  

9) Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby: 

 hh m∆∆ ±  

02,9018 0,00270m− ±  
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13. Naměřené výšky bodů na pozorovací přímce 

V tabulce jsou uvedeny průměry výšek bodů z měření tam a zpět u obou 

měření. Polohové souřadnice byly určeny GPS. 

Tab.č.13 

Měřeno ve dne :
Měřil :
Přístroj :
Latě : 

y x

NB 29.1 285,467 285,467 0,0000
1 284,3654 458783,796 1108283,840 284,3634 -0,0020
2 284,2700 458754,908 1108169,123 284,2621 -0,0079
3 283,9508 458716,089 1108089,664 283,9491 -0,0017
4 283,9144 458677,790 1108019,296 283,9141 -0,0003
5 283,6750 - - 283,6738 -0,0012
6 282,4692 - - 282,4665 -0,0027
7 281,1058 458447,321 1107850,653 281,1047 -0,0011
8 279,5799 458367,627 1107798,122 279,5805 0,0006
9 277,8539 - - 277,8510 -0,0029
10 275,0153 458175,909 1107733,829 275,0127 -0,0026
11 272,7175 458071,073 1107718,402 272,7172 -0,0003
12 269,1503 457931,733 1107655,599 269,1518 0,0015
13 270,0953 - - 270,0951 -0,0002
14 270,2580 - - 270,2582 0,0002
16 270,3768 - - 270,3770 0,0002
17 272,9930 - - 272,9956 0,0026
18 276,5974 457728,428 1107289,288 276,5951 -0,0023
19 278,2445 457629,684 1107288,523 278,2473 0,0028
20 280,0208 457543,999 1107267,454 280,0239 0,0031
21 281,1659 457531,460 1107165,721 281,1687 0,0028
22 278,6315 457533,069 1107059,726 278,6337 0,0022
23 277,7905 457434,328 1107043,271 277,7909 0,0004
24 274,0993 457299,233 1107005,442 274,1002 0,0009
25 273,8549 457199,343 1106979,412 273,8557 0,0008
26 277,5123 457132,357 1106966,078 277,5140 0,0017
27 279,6705 457017,370 1106961,653 279,6716 0,0011
28 279,1813 456887,056 1106965,510 279,1804 -0,0009
29 273,1181 456897,771 1106857,691 273,1224 0,0043
30 271,7940 456898,383 1106770,299 271,7941 0,0001
31 274,3892 456893,722 1106681,241 274,3863 -0,0029
32 271,9789 456796,923 1106629,165 271,9776 -0,0013
33 271,2518 456749,566 1106526,952 271,2520 0,0002
34 271,1741 456752,537 1106439,439 271,1749 0,0008
35 271,1000 456752,524 1106346,657 271,1004 0,0004
36 273,3354 456752,223 1106262,455 273,3356 0,0002
37 275,6494 456750,892 1106174,211 275,6490 -0,0004

NB 19.2 274,3486 274,3505 0,0019

∆ 2-1Bod 1
souřadnice [m]

2

 Koni 007  Koni 007
 3m invarové  3m invarové

 29.11.-1.12. 2007  13.3.-14.3. 2008
 Pavel Zona  Pavel Zona
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14. Závěr 

Úkolem mé bakalářské práce byla stabilizace bodů liniové pozorovací 

přímky, jejich následné periodické výškové zaměření a zaměření deseti příčných 

profilů v daném úseku.  

 Jelikož náplní mé práce byla nivelace, teoretickou část jsem zaměřil na toto 

měřické odvětví. Uvádím zde základy výškového měření a princip nivelace, který 

byl přímo v terénu použit. Z naměřených hodnot jsem vypočetl převýšení mezi 

jednotlivými body pozorovací přímky. Provedl jsem ověření totožnosti a 

neměnnosti počátečního bodu a vyrovnání volného nivelačního pořadu. 

Z výsledků tab.č 13 vyplývá, že na celé zaměřované délce pořadu povrch 

terénu nevykazuje žádné nebo jen minimální známky poklesu. Rozdíl výšek 

z obou měření se pohyboval u jednotlivých bodů v rámci milimetrů. Přičemž 

největší pokles byl určen u bodu č. 2 a činil -7,9 mm. Z tohoto důvodu nebyl 

vyhotoven graf poklesu podélného profilu. Tyto milimetrové rozdíly lze přičíst mimo 

jiné i chybám v měření. Poloha podrobných i nivelačních bodů a poloha příčných 

profilů je zobrazena v orientační mapě – příloha č. 4. Jednotlivé grafy příčných 

profilů jsou v příloze č.1. 

Přestože na zaměřované pozorovací stanici nedošlo k výrazným svislým 

poklesům, doporučil bych v periodickém zaměřování pokračovat. 
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