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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá vlivem klimatických působení na změnu výšek 

stabilizovaných bodů. A to jak v různých klimatických podmínkách na více typů 

stabilizace. V úvodu seznamuje práce s výškovými základy a s metodami, používanými 

pro měření výšek bodů, zejména tedy metody, použité pro tuto práci, a to přesné 

geometrické nivelace. Další část je věnována stabilizaci bodů, jejich měření a zpracování 

výsledných naměřených hodnot. Z těchto hodnot se vyjádří závěr práce. 

Klíčová slova: Vliv klimatu, stabilizace 

 

Summary 

 Bachelor thesis deals with the influence of climate change effects on heights 

stabilized points. And how in different climatic conditions and in various soil of multiple 

types of stabilization. The introduction introduces the basics of working with high-rise and 

the methods used for height measurement points, in particular to the method used for this 

work and precise leveling. Another section is devoted to the interests of our measurements, 

the stabilization points of measurement and processing the resulting measured values. 

These values are expressed aim of the thesis. 

Keywords: Influence climate, stabilization 
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1. Úvod 

 Předmětem bakalářské práce jsou různé typy stabilizací výškových bodů a dále 

zkoumání vlivu klimatických podmínek na vertikální pohyb typů stabilizací. Stabilizace 

byla provedena v blízkosti Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Pro měření byla použitá 

metoda přesné geometrické nivelace ze středu. Pro potřebu zjištění působení klimatických 

změn byla potřeba několika měření, a to za různých klimatických podmínek.  

  

 Práce obsahuje nejdříve seznámení s lokalitou, v níž probíhalo měření, přesnější 

popis oblasti, včetně znázornění na mapě. Následuje seznámení se základními poznatky, 

důležitými pro zpracování projektu. Seznámení s geodetickými výškovými základy, 

používanými na území České republiky. Dále popis použité metody a princip metody 

zvolený pro měření výšek bodů. Vzorce a postup pro získání výsledné hodnoty. Použité 

nivelační pomůcky, přístroj. Chyby, vzniklé při měření, postupy a kontroly vhodné pro 

eliminaci těchto chyb.  

 V další části se práce věnuje důležité části a to stabilizaci bodů. Postup, použitý při 

stabilizaci, druhy stabilizace. Grafické znázornění stabilizovaných bodů formou zákresu i 

číselné vyjádření rozměrů. Normy, podle nichž byla práce provedena. Jsou zde také 

zpracovány jak graficky, tak formou tabulek teplotní výsledky během měření i v nejbližší 

době měření. Následuje další důležitá část, kterou je měření, výpočty naměřených hodnot a 

jejich zhodnocení, vyjádřené v závěru. 
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2. Lokalita měření 

 Naše zájmové území se nachází mezi obcemi Ostrava a Krásné Pole, náleží však do 

katastrálního území Krásné Pole. Místo bylo vybráno zejména pro různorodost území. 

Nachází se zde jak pevná půda, tak i půda, ovlivněna podzemními vodami, značně 

podmočena. V blízkosti zájmové oblasti se navíc nachází budova Hvězdárny a planetária 

Johanna Palisy, která je ve vlastnictví Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava a na níž jsou umístěny čepové nivelační značky, které slouží jako výchozí body 

pro měření.  

 Toto místo je pro naše měření naprosto vyhovující, jak pro polohu blízkých 

nivelačních bodů, tak i proto, že se body nachází v lese. Nehrozí tedy zničení bodů nebo 

manipulace s nimi. Nebyly a nejsou zde prováděny ani žádné stavební či jiné práce, 

nehrozí tedy ani pohyb bodů ve směru vodorovném a ani pro nás důležitém směru svislém, 

působením vnějších vlivů. 

 

Obrázek 1 - Oblast stabilizovaných bodů 
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3. Výškové základy 

 Pro výškopisná měření jsou stanoveny v České republice výškové základy. Na našem 

území je používána Československá jednotná nivelační síť (ČSJNS). Body jsou zaměřeny 

geometrickou nivelací v nivelačních pořadech a trvale stabilizovány.  

 Výškové bodové pole tvoří: 

 Základní výškové bodové pole  -    základní nivelační body 

- body České státní nivelační sítě (ČSNS) 

I. – III. řádu  

 Podrobné výškové bodové pole -    nivelační sítě IV. řádu 

- plošné nivelační sítě 

- stabilizované body technické nivelace 

 Základních nivelačních bodů je na našem území celkem 11 a jsou vhodně rozmístěny 

na území celé České republiky. Výšky těchto bodů byly určeny velmi přesnou nivelací. 

Body ČSNS I. řádu tvoří nivelační pořady, které následně utvářejí nivelační polygony, 

jejichž délka je 300 – 400 km. Tyto nivelační pořady uzavírají část území zvané nivelační 

oblast. Do nivelačních oblastí se vkládají nivelační pořady II. řádu. Na tyto pořady 

následně navazují pořady III. a IV. řádu. Nivelační pořady I. a II. řádu se určují velmi 

přesnou nivelací a pořady III. a IV. řádu se měří pomocí přesné nivelace.    

 Jako základní výškový systém se v České republice v současné době používá systém 

Baltský - po vyrovnání. Je určen [5]: 

 

a)  výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v 

     Kronštadtu (jeden z rajónu Petrohradu), 

 b) souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí.  

 Jako základní výškový systém je používán od roku 1957, do té doby byl používán 

zejména Jaderský výškový systém, poté ještě dočasné systémy jako Baltský – B68 nebo 

Baltský – B46.  
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4. Nivelace 

4.1. Geometrická nivelace ze středu 

 Geometrická nivelace je jednou z přímých metod určování převýšení. Princip 

geometrické nivelace je jednoduchý a rychlý jak je patrné z následujícího obrázku: 

 

 

 

 

 

  

 Stanovisko přístroje spolu s přidruženými představovými body se nazývá nivelační 

sestava. Počet nivelačních sestav je vždy během měření různý, výsledný soubor sestav se 

nazývá nivelační oddíl a několik nivelačních oddílů tvoří nivelační úsek. Větší počet 

nivelačních oddílů se nazývá nivelační pořad. Ten může začínat i končit na bodech o 

známé nadmořské výšce, takový pořád nazýváme vložený. V případě, že se začíná i končí 

na témže bodě, jedná se o nivelační pořad uzavřený. Pořad však může končit i na bodě 

neznámém (určovaném), v takovém případě se jedná o nivelační pořad volný, pro měření 

je však nejméně vhodný. 

 Vychází se vždy z nivelačního bodu o známé nadmořské výšce, přístroj se urovná do 

vodorovné polohy a postaví se doprostřed mezi dvě latě. Následně se odečte na první lati 

čtení vzad a na poté na druhé lati čtení vpřed, stejný postup se aplikuje na celé měření až 

ke konečnému bodu.  

Obrázek 2 - Geometrická nivelace 
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AV …   výška počátečního bodu 

BV …  výška koncového bodu 

z

Al …  čtení na lati na bodě A (čtení zpět) 

p

Bl …  čtení na lati na bodě B (čtení vpřed) 

ABV … rozdíl nadmořských výšek bodů A a B 
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4.2. Přesná nivelace 

 Přesná nivelace se použije při měření výšek ve výškovém bodovém poli, hlavně v 

pořadech III. a IV. řádu a v PNS, a při speciálních pracích vyšší přesnosti z oblasti 

inženýrské geodézie. Rozlišuje se přesná nivelace pro měření nivelačních pořadů IV. řádu 

a PNS, spadajících do PVBP a pro měření nivelačních pořadů III. řádu, spadajících do 

ZVBP [7]. 

 Nivelační soupravu tvoří nivelační přístroj s minimálně 24 násobným zvětšením, 

nivelační libelou o citlivosti alespoň 20,6´´/2mm (koincidenční libela 41´´/2 mm) nebo 

kompenzátorem odpovídající přesnosti (pro měření nivelačních pořadů III. řádu musí mít 

přístroj optický mikrometr a chrání se při měření slunečníkem), pevné stativy, nivelační 

latě se vyžadují celistvé latě z jednoho kusu, vybavené urovnávací libelou (pro měření 

nivelačních pořadů III. řádu musí mít latě invarovou stupnici a opěrky) a těžké litinové 

nivelační podložky [7]. 

 Postup měření: každý pořad se niveluje dvakrát (tam a zpět). Při použití dvou latí 

musí být sudý počet sestav. Záměry se rozměřují pásmem s přesností na 1 dm. Délky 

záměr jsou maximálně 50 m, výška záměry nad terénem je minimálně 50 cm (v případě 

kratších záměr ve svažitém terénu 25 cm). Použijí-li se dvoustupnicové latě, nesmí rozdíl 

od konstanty překročit u záměry 1 mm a v sestavě 1,5 mm. Připojovací a kontrolní měření 

se provádí na dva nejbližší body. Komparace latí se provádí ve zkušebně či na nivelační 

základně. Při měření nivelačních pořadů III. řádu mají záměry délku maximálně 40 m a 

výška záměry nad terénem je minimálně 80 cm (v případě kratších záměr ve svažitém 

terénu 40 cm). U dvoustupnicových latí nesmí rozdíl od konstanty překročit u záměry 0,1 

mm a v sestavě 0,2 mm. Připojovací a kontrolní měření se provádí na dva nejbližší body, 

které však musí být vzdáleny minimálně 1 km. Komparace latí se provádí s využitím 

polního etalonu přímo v poli [7]. 
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Kritériem přesnosti je mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět. Ta se 

určí ze vzorce [7]: 

 

 

při měření nivelačních pořadů III. řádu: 

 mmR 3max , 

 

kde R je délka nivelačního oddílu v kilometrech. 

 

Pro nivelační úsek se používá pro výpočet mezní odchylka [7]: 

 mmL3 25max   

 

při měření nivelačních pořadů III. řádu: 

 mmL3 23max  , 

 

kde L je délka nivelačního úseku v kilometrech. 

 

Pro ověřovací měření mezi dvěma výškově známými body se k uvedeným hodnotám 

připočítávají 2 mm [7]. 

 mmR 5max
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4.3. Přesnost nivelačních přístrojů 

 Z hlediska použitelnosti nivelačních přístrojů v praxi je dělíme podle střední kilometrové 

chyby dvojité nivelace m0, která je rozhodujícím kritériem výkonnosti nivelačních přístrojů. 

Souvisí úzce se zvětšením dalekohledu, citlivostí nivelační libely nebo kompenzátoru a vybavením 

přístroje [4]. 

Podle střední kilometrové chyby dělíme nivelační přístroje na [4]: 

1) stavební   m0 > +5 mm 

2) technické + 5 mm < m0 < + 2,5 mm 

3) přesné  + 2,5 mm < m0 < + 1 mm 

4) velmi přesné  m0 < + 1mm 

 

4.4. Nivelační přístroje kompenzátorové 

 Nivelační přístroje dělíme na libelové, kompenzátorové a laserové. Jelikož jsme pro 

naše měření používali přístroj kompenzátorový, budeme se podrobněji zabývat pouze tímto 

přístrojem.  

Nivelační přístroje kompenzátorové se začaly vyrábět počátkem 50. let minulého století. 

Do přístrojů byl umístěn nový konstrukční prvek, kompenzátor, který umožňuje urovnání 

záměrné přímky do vodorovné polohy. Kompenzátor urovná záměrnou přímku jen 

v omezeném intervalu, obvykle 0.2 až 0.6 gon. Z těchto důvodů je nutné co nejpečlivěji 

urovnat krabicovou libelu [3].  

Základním principem těchto přístrojů je tedy kompenzátor, což je zařízení, které po 

urovnání přístroje pomocí krabicové libely automaticky nastaví záměrnou přímku do 

vodorovné hladiny.  

Činnost kompenzátoru využívá zemské tíže. Odpadá tedy nutnost urovnávat přístroj podle 

nivelační libely [7]. 
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4.4.1.  Zeiss Koni 007 

 Přístroj, použitý pro naše měření, je Zeiss Koni 007, jedná se o jeden z 

nejpoužívanějších přístrojů pro přesnou nivelaci. 

Střední kilometrová chyba je u něj při dvojité nivelaci ± 2 mm a s mikrometrem a 

invarovými latěmi ± 0,4 – 0,5 mm [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.  Zkouška kompenzátorového nivelačního přístroje 

 U kompenzátorových nivelačních přístrojů musí být splněny tyto osové 

podmínky [3]: 

1) Osa pomocné krabicové libely L' musí být kolmá k ose alhidády V ( VL  ) 

Obrázek 3 - Princip působení kompenzátoru [2] 

1 – Objektiv, 2 – Nitkový kříž, 3 – Okulár 

 

Obrázek 4 - Zeiss Koni 007 
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2) Vodorovná ryska záměrného obrazce R musí být kolmá k ose alhidády V                  

( VR  ( 

3) Zkouška – případná rektifikace kompenzátoru. Kontroluje se, zda vodorovná 

přímka prochází přesně středem záměrného obrazce (zkouška se vykoná stejně 

jako L II Z u nivelačních přístrojů libelových) 

 Zkouška osových podmínek [7]: 

1) Zkouška se provádí lehkým poklepáním na dalekohled a sledováním nitkového 

kříže. Pokud nitkový kříž nereaguje na poklep kýváním, sklon záměrné přímky v 

důsledku nesplnění VL   přesáhl kompenzační interval a kompenzátor zůstává 

neúčinným. Pak je třeba provést rektifikaci pomocné krabicové libely. 

2) Pro ověření, zda přístroj splňuje tuto podmínku, zaměříme levým okrajem 

nivelační rysky dalekohledu na zřetelný bod. Jemnou vodorovnou ustanovkou 

posunujeme dalekohled směrem k pravému okraji nivelační rysky. Pokud se 

ryska odchýlí od zvoleného bodu, je třeba provést rektifikaci. Rektifikace se 

provede pootočením clonky nitkového kříže. 

3) V mírně svažitém terénu se ve vzdálenosti 40 až 60 m zvolí dva dobře výškově 

zajištěné (nivelačními podložkami) body A a B, jejichž převýšení nepřesahuje 

2m. Na tyto body se postaví nivelační latě. Doprostřed mezi oba body se postaví 

nivelační přístroj, kterým se po provedení jeho přípravy k měření odečtou na 

nivelačních latích hodnoty 
1
z

t
 a 

1
p

t
 . Z těchto hodnot získáme správný výškový 

rozdíl Δ
1
HAB , i když osa Z bude svírat s vodorovnou přímkou úhel φ. Přístroj je 

umístěn uprostřed mezi latěmi a čtení jsou pochybena o stejnou hodnotu 
1
Δ . 

Platí:  Δ
1
HAB = 

1
z - 

1
p = 

1
z

t 
- 

1
Δ - (

1
p

t 
- 

1
Δ) = 

1
z

t 
- 

1
p

t
 

Poté nivelační přístroj přemístíme na stanovisko 2 co nejblíže k lati na bodě B, 

abychom mohli ještě zaostřit dalekohled na tuto lať. Po provedení přípravy 

přístroje k měření odečteme na bližší lati hodnotu: 

2
p

t
 = 

2
p, 
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kterou lze vzhledem k malé vzdálenosti považovat za správnou. Pro čtení na 

vzdálenější lati platí: 

2
z = 

2
p

t
 + Δ

1
HAB 

Rektifikace se provede buď svislým posunem nitkového kříže rektifikačními 

šroubky, nebo pootočením rektifikačního zařízení (závisí na typu přístroje). 

 

4.5. Nivelační pomůcky 

 Hlavními nivelačními pomůckami jsou nivelační lať a nivelační podložka. Nivelační 

podložka je těžká ocelová a vždy před položením latě musí být pořádně zašlápnuta tak, aby 

nedocházelo k pozdějšímu zapadání latě.  

 Pro přesnou nivelaci se používají latě zejména třímetrové. Musí být v jednom kuse. 

Na čelbě těchto latí jsou umístěny dvě stupnice na invarových pásech. Tyto stupnice jsou 

proti sobě posunuty o konstantní hodnotu,  při našem měření jsme použili latě, jenž jsou 

oproti sobě posunuty o hodnotu 60650. Stupnice je tvořena invarovým páskem proto, aby 

se zamezilo teplotní roztažnosti stupnice. 

 

 

Obrázek 5 - Nivelační podložka [2] 

Obrázek 6 – Ukázka 

číslování  nivelační latě  
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4.6. Chyby, vzniklé při  nivelaci 

 Chyby, které nám mohou ovlivňovat měření dělíme na chyby systematické a  

nahodilé. 

 Systematické chyby [4]: 

 Chyba ze sklonu záměrné přímky vzniká u libelových přístrojů po urovnání nivelační 

libely nezaujme vodorovnou polohu (osa libely není rovnoběžná se záměrnou přímkou) 

nebo u kompenzátorových přístrojů chybnou funkcí kompenzátoru. 

 Chyba ze zakřivení Země vzniká tím, že na stanovišti nivelačního přístroje 

vytyčujeme horizontální rovinu (zdánlivý horizont), která není totožná s příslušnou 

hladinou (kulovou) plochou. Čím je záměra delší, tím je chyba větší, ale dá se opět 

vyloučit stejnou délkou záměr. 

 Chyba z refrakce vzniká v důsledku ohybu záměrného paprsku průchodem vrstvami 

atmosféry o nestejné hustotě a tím o nestejném indexu lomu světla. Hustota vzduchu je 

závislá na teplotě, atmosférickém tlaku a jeho vlhkostí. Pozorováním bylo zjištěno, že 

jednotlivé vrstvy kopírují povrch Země a k největším rozdílům dochází především 

v přízemní vrstvě vzduchu o tloušťce asi 0,5 m, takže ve svažitém terénu musí být záměry 

alespoň 0,5 m (VPN) nebo 0,2 m (TN) nad terénem. Dále je nevhodné měřit v době, kdy 

vlivem především intenzivního slunečního svitu dochází k prudké změně teploty vzduchu. 

Nevhodné podmínky měření se projeví chvěním obrazu latě v dalekohledu. Protože při 

dodržování zásady, že záměra neměla být nižší než 0,5 / 0,2 m, se dá předpokládat 

rovnoměrná hustota vzduchu, a tím bude vliv refrakce v obou směrech stejný, a tak stejně 

dlouhými záměrami se dá její vliv potlačit.  

 Chyba z nesprávné délky latě vznikne buď její nesprávnou délkou nebo posunutím 

počátku dělení z dotykové plochy botky latě. Dnešní latě s centimetrovým dělením jsou 

natolik přesně dělené, že chyby nepřesáhnou chybu ve vlastním odhadu milimetrů. U 

invarových latí pak určujeme délku laťového metru komparací. Posunutí nuly stupnice 
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odstraníme tím, že v oddíle volíme při dvou latích sudý počet sestav a při jedné lati se 

neprojeví. 

 Chyba z nesvislé polohy latě vzniká tím, že v době odečtení latě nestojí tato, 

především při ručním držení latě, ve svislé poloze. Tím odečítáme větší úsek na lati než 

bychom odečetli při její svislé poloze. Tuto chybu odstraníme urovnáváním latě do svislice 

pomocí krabicové libely, upevněné na lati nebo u technické nivelace pomalým 

vychylováním latě kolem svislé polohy ve směru k přístroji a odečtením nejmenší hodnoty 

na lati. 

 

 Nahodilé chyby [7]: 

 Chyba z nepřesného urovnání nivelační libely - i když použijeme koincidenční 

způsob urovnání nivelační libely, lze ji urovnat maximálně s přesností odpovídající 1/10 

její citlivosti. Použijeme-li kompenzátorový přístroj, chyba nedosahuje ani takovýchto 

hodnot. 

 Chyba ze změny výšky přístroje a latě - chyba vzniká zapadáním či vytlačováním 

noh stativu přístroje a nivelační podložky v závislosti na terénu. 

 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. 

Chyba z nestejnoměrného dělení laťové stupnice a nekolmosti - chyby mají charakter 

obdobný chybě ze čtení laťové stupnice. 

 Chyba z přeostření dalekohledu - chyba se vyskytuje při nepřesném rozměření sestav 

a při záměrách v blízkosti terénu v nevhodných observačních podmínkách. 
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Obrázek 7 - 1.typ stabilizace 

5. Stabilizace měřických značek 

 Podkladem pro stabilizaci byla Česká technická norma ČSN ISO 4463-2 Měřící 

metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřické značky. Celkem bylo 

provedeno pět různých druhů stabilizace bodů, aby bylo zjištěno působení klimatických 

změn na více typů stabilizací.  

  

5.1. Druhy stabilizace měřických značek 

1. typ:  

 Prvním typem stabilizace je ocelová trubka s betonovým obložením.  

Postup stabilizace: 

 Prvním krokem je vyhloubení jámy o hloubce a šířce přibližně 500 mm, poté se 

zatluče trubka o průměru 25 mm do takové hloubky, aby vyčnívala 50 mm nad terénem. 

Po zatlučení trubky se jáma vyplní betonovým obložením.  
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2. typ:  

 Druhým typem stabilizace je ocelová trubka, umístěna v plastovém sloupku, 

vyplněném štěrkem.   

Postup stabilizace: 

  Postup je podobný jako u předchozí stabilizace, tudíž nejdříve vyhloubení jámy o 

hloubce a šířce přibližně 500 mm, poté zatlučení trubky o průměru 25 mm do takové 

hloubky, aby vyčnívala 50 mm nad terénem. Poté se ovšem umístí plastový sloupek o 

průměru 200 mm a délce 500 mm do hloubky tak, aby vyčníval přibližně do poloviny 

vyčnívající trubky, tedy zhruba 25 mm nad terénem. Následně se prostor uvnitř sloupku 

vyplní štěrkem o frakci . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - 2.typ stabilizace 
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3. typ: 

 Třetí typ stabilizace představuje dřevěný kolík. 

Postup stabilizace: 

 Dřevěný kolík o délce 500 mm se zatluče do země tak, aby vyčníval 50 mm nad 

okolní terén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. typ: 

 Plastový mezník Plastmark.  

Postup stabilizace: 

 Plastový mezník o délce 300 mm se zatluče do země tak, aby příliš nevyčníval nad 

terén. 

 

Obrázek 9 - 3.typ stabilizace 

Obrázek 10 - 4.typ 

stabilizace 
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5. typ: 

 Železná tyč.  

Postup stabilizace: 

Železná tyč o průměru 20 mm a délce 100 mm se zatluče do země tak, aby vyčnívala 

nad terén 50 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - 5.typ stabilizace 
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6. Vliv počasí na změnu výšek stabilizovaných bodů 

 Jelikož má počasí na výsledky měření zásadní vliv, je důležité sledovat stav počasí, 

zejména teploty. Důležitý je však vývoj počasí během celého období, v němž bylo měření 

prováděno. Teplota byla zjišťována jednak každou hodinu přímo v terénu a zároveň je 

pomocí grafu dlouhodoběji zachycen průběh počasí během každého měření. 

 Větší vliv teploty na výšku se očekává u bodů, stabilizovaných v zemině, s větším 

obsahem vody. Voda jako kapalina je složena z molekul, jenž vykonávají pohyb, při 

kterém se uvolňuje energie ve formě tepla. Molekuly neustále mění svou polohu po velmi 

krátkých, zhruba 1 nanosekundu trvajících cyklech. S rostoucí teplotou roste i rychlost 

pohybu těchto molekul, což má za následek menší vnitřní tření kapaliny, a tudíž lepší 

kapalnost.  

6.1 Počasí v době měření 

 1.měření:  První měření proběhlo dne 21. ledna.  

 

 

 

 

 

Graf 2 - Průběh teploty 21.1.2010 

v Ostravě [8] 

Graf 1 – Teplota v Ostravě od 18.1. do 

25.1.2010 [8] 
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2.měření:  Druhé měření proběhlo dne 25. února.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.měření:  Třetí měření proběhlo dne 11. března.  

 

 

 

 

 

  

 
         

 

Graf 1 –Průběh teploty v 

Ostravě od 22.2. do 1.3.2010 [8] 
Graf 2 - Průběh teploty 25.2.2010 

v Ostravě [8] 

 

Graf 5 - Průběh teploty v Ostravě 

od 8.3. do 15.3.2010 [8] 

Graf 6 - Průběh teploty 11.3.2010 

v Ostravě [8] 
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4.měření:  Čtvrté měření proběhlo dne 25. března.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z grafu je patrné, že při prvním a třetím měření byla teplota několik dní  neustále pod 

bodem mrazu, proto by mělo dojít ke zvedání zeminy. Voda v pórech totiž při namrzání 

zvětšuje objem, a to zhruba o 9%, kdy z malých ledových krystalů vznikají větší ledové 

čočky.  

 

Při druhém a čtvrtém měření naopak několik dní před a ani v den měření neklesla 

teplota pod 0 
o
C, což by mělo mít za následek snížení napětí v zemině, a tím i pokles 

stabilizovaných bodů. 

Graf 7 - Průběh teploty v Ostravě 

od 22.3. do 29.3.2010 [8] 

Graf 8 - Průběh teploty 25.3.2010 

v Ostravě [8] 
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7. Měření 

 Před samotným měřením se nejdříve provedla rekognoskace terénu, tím i výběr 

vhodného místa pro stabilizaci bodů. Dalším krokem bylo zbudování pěti typů stabilizace, 

jak bylo popsáno v předchozí kapitole. Nejdříve se asi v půli nivelačního pořadu zatloukl 

kolík, jako jeden z kontrolovaných bodů. Poté se v další části zbudovalo všech pět typů 

stabilizace v pevném podloží a o kus dál v měkkém a spodními vodami  ovlivněném 

podloží.  

 Jako výchozí výškové body byly zvoleny čepové značky, nacházející se na budově 

Hvězdárny a planetária Johanna Palisy (viz. Obrázek 1). Pro zjišťování pohybu bodů ve 

vertikálním směru měříme relativní rozdíly, proto měříme v místním výškovém systému, 

kdy nivelačnímu bodu 1 je přiřazena výška 250,000 m a výšku bodu 2 zjistíme přesnou 

nivelací a před každým měřením budeme opakovat kontrolu výškového rozdílu těchto 

dvou nivelačních bodů, aby bylo zjištěno, zda se body 1 a 2 výškově nepohybují.  

 Po ověření výšky počátečního bodu mohlo začít měření výšek stabilizovaných bodů. 

Celkem proběhly čtyři měření v různých teplotních podmínkách.  
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 mmR 5max

   mm ±1,670,112*5mmR5Δmax 

   mm ±1,690,114*5mmR5Δmax 

 

7.1 Ověřování výšky počátečního bodu 

 1. měření:  

Povolená mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět se spočte ze vzorce: 

 

 

kde R je délka nivelačního oddílu v km a v našem případě činí 0,112. Po dosazení tedy 

vyjde: 

 

 

Splnění odchylky zjistíme odečtením převýšení tam a zpět: 

 Δ d = hz - ht    hz …převýšení při měření zpět 

       ht …převýšení při měření tam   

A pro naše měření vychází: 

 Δ d = hz - ht = 0,063 – 0,063 = 0 [mm] 

Z výsledku je patrné, že byla splněna podmínka maximální povolené odchylky, kdy    

Δ d<Δ max. 

 2. měření: 

Povolená mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět: 
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   mm ±1,650,109*5mmR5Δmax 

   mm ±1,670,112*5mmR5Δmax 

Rozdíl převýšení tam a zpět: 

 Δ d = hz - ht = 0,063 – 0,063 = 0 [mm] 

Podmínka maximální povolené odchylky byla splněna. 

 3. měření: 

Povolená mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět: 

 

Rozdíl převýšení tam a zpět: 

 Δ d = hz - ht = 0,062 – 0,063 = ±1 [mm] 

Podmínka maximální povolené odchylky byla splněna. 

 4. měření: 

Povolená mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět: 

 

Rozdíl převýšení tam a zpět: 

 Δ d = hz - ht = 0,063 – 0,063 = 0 [mm] 

Podmínka maximální povolené odchylky byla splněna. 

 Při všech ověřováních výšky počátečního bodu byly dodrženy maximální povolené 

odchylky. Rozdíl převýšení mezi kontrolními body zůstával nezměněn, tudíž lze 

z počátečního výškového bodu dále měřit a naměřené hodnoty z něj pokládat za pravé. 
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 mmR 5max

7.2. Kontrola mezní odchylky nivelace 

 Stejně jako u ověřování výšky počátečního bodu, i při nivelaci musí být splněna 

podmínka povolené mezní odchylky mezi nivelovaným převýšením tam a zpět. Tu zjistíme 

opět ze vzorce: 

 

kde R je délka nivelačního oddílu v km. Při nivelaci byly naměřeny hodnoty: 

                 Tabulka 1 - Naměřené délky nivelačních oddílu 

  Délka nivelačního oddílu (km) 

1. měření 0,632 

2. měření 0,649 

3. měření 0,623 

4. měření 0,638 

 Podle výše zmíněného vzorce byly vypočteny povolené mezní odchylky pro 

jednotlivá měření, zároveň jsou v následující tabulce uvedeny rozdíly převýšení mezi 

měřením tam a zpět u jednotlivých nivelačních oddílů. 

Tabulka 2 - Naměřená převýšení 

  Převýšení tam (mm) Převýšení zpět (mm) Rozdíl převýšení tam a zpět (mm) 

1.měření +2   0 -2 

2.měření +2 +1 -1 

3.měření +1 -1 -2 

4.měření -2   0 +2 

 

Tabulka 3 - Vypočtené mezní odchylky 

  Povolené mezní odchylky (mm) Odchylky měření (mm) 

1.měření ± 4 ±2 

2.měření ± 4 ±1 

3.měření ± 4 ±2 

4.měření ± 4 ±2 
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7.3 Výšky stabilizovaných bodů 
 

První stabilizací je dřevěný kolík, stabilizovaný podél nivelačního pořadu. 

  
             Tabulka 4 – Výška kolíku 

Typ stabilizace 21. 1. 2010 25. 2. 2010 11. 3. 2010 25. 3. 2010 

Kolík 246,967 246,958 246,968 246,960 

 V druhé měřené sadě bodů je všech pět typů stabilizace, které jsou stabilizovány 

v pevném podloží.  

Tabulka 5 - Výšky bodů v pevné zemině 

Typ stabilizace 21. 1. 2010 25. 2. 2010 11. 3. 2010 25. 3. 2010 

Trubka - Beton 245,492 
 

245,488 245,494 245,490 

Trubka - Štěrk 245,537 
 

245,534 245,536 245,535 

Železná tyč 245,504 
 

245,500 245,507 245,501 

Kolík 245,586 
 

245,576 245,588 245,578 

Plastmark 245,443 
 

245,438 245,446 245,440 

 

Ve třetí měřené sadě bodů jsou čtyři typy stabilizace v podmočené zemině. 

Stabilizace železnou tyčí se prokázala jako zcela nevhodná, proto nebyla použita pro 

výsledky měření.  

   Tabulka 6 - Výšky bodů v podmáčené zemině 

Typ stabilizace 21. 1. 2010 25. 2. 2010 11. 3. 2010 25. 3. 2010 

Trubka - Beton 244,487 
 

244,478 244,491 244,480 

Trubka - Štěrk 244,486 
 

244,481 244,485 244,482 

Kolík 244,382 
 

244,372 244,382 244,373 

Plastmark 244,382 
 

244,370 244,380 244,371 

 

Výšky byly určeny jako aritmetický průměr z výšek, vypočtených vždy z 

 nivelačního měření tam a zpět v jeden den. Nivelační měření tam a zpět, stejně tak i výšky 

bodu byly zpracovány a vypočteny v programu Microsoft Office Excel 2007 (viz. příloha 

č.1).  
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8. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv klimatických podmínek na změnu výšek 

stabilizovaných bodů. Podařilo se zjistit, že počasí, a to jak teplota, tak i obsah vody 

v zemině ovlivňují vertikální pohyb bodů.  

 V pevné zemině je nejvíce ovlivněn pohyb kolíku, jehož výškový rozdíl činí až        

12 mm. Tato největší změna je ovlivněna stabilizací a tvarem. Prvním problémem je výška 

kolíku, která je 500 mm. Ve vyšších vrstvách zeminy je větší působení mrazu, a tedy i 

větší síly, působící na kolík. Proto se tato stabilizace ukázala jako nevhodná pro přesná 

výšková měření. Plastový mezník Plastmark má maximální výškový rozdíl 8 mm a železná 

tyč 7 mm. Vhodnější se zdá být zabetonovaná železná trubka, u které je výškový rozdíl 

v pevné zemině 6 mm. Nejvhodnějším typem stabilizace se prokázala trubka se štěrkem, u 

které je maximální výškový rozdíl pouhé 3 mm, pokud si však spočteme maximální 

odchylku od průměrné hodnoty, vyjde nám pouze ±1,5 mm.  

 V podmáčené zemině jsou výškové rozdíly mnohem patrnější. Železná tyč se při 

druhém měření prokázala jako zcela nevhodná pro výšková měření v podmáčeném terénu, 

když při postavení latě klesla o několik centimetrů, dále už tedy nebyla využita. U kolíku 

je maximální výškový rozdíl 10 mm, to je lepší výsledek než v pevné zemině, přesto pro 

přesná výšková měření nevhodný. U zabetonované trubky je rozdíl dokonce 13 mm, což je 

nejhorší výsledek ze všech měřených stabilizací. To může být způsobeno váhou betonu 

v podmáčené zemině, který po rozmrznutí zeminy může klesnout více než lehčí stabilizace. 

Rozdíl výšek plastového mezníku je 12 mm, pro měření je tedy také nevhodný. Nejlépe se 

prokázala stabilizace trubky ve štěrku, u které je sice výškový rozdíl až 5 mm, přesto je 

však oproti výše uvedeným stabilizacím jednoznačně nejlepší. Maximální odchylka od 

průměrné hodnoty je u něj ±2,5 mm. Tento výsledek může být způsoben tím, že štěrk 

odvádí vodu níž do zeminy, kde už nepůsobí mráz takovou intenzitou. 
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