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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na změnu výšek 

stabilizovaných bodů v různých klimatických podmínkách a rozdílných typech stabilizace 

jak v pevné, tak i v podmáčené půdě. Dále nás bakalářská práce v úvodu seznamuje s 

výškovými základy ČR a metodou přesné nivelace, která byla použitá pro měření výšek 

bodů. Další část je věnována polohopisným základům, účelu měření a popisu lokality, ve 

které je měření prováděno. Následně je začleněn přehled stabilizovaných bodů a jejich 

polohové zaměření.  Další část se zabývá zaměřením výšek bodů v časových intervalech, 

během nichž se projevila změna ve výšce působením počasí. Poslední část tvoří zpracování 

naměřených hodnot a závěrečné zhodnocení práce.  

 

Klíčová slova: stabilizace bodů, klimatické podmínky, nivelace 

 

 

Summary 

This thesis deals with influence of climatic conditions on changing heights of stabilized 

points in different climatic conditions and different types of stabilization in fixed and  

watterlogged soil. Thesis also presents at the begginning acquiants with height basic of 

Czech Republic and with method precise leveling, which was used for measuring of points 

heights. Next section dedicate about planimetric basics, measurement purpose, site 

description, where is measurement done. Next is incorporated overview of stabilized points 

and thein planimetric measurement. Next part of thesis  deals with measurement in 

intervals, during which exert change of height by action of weather. Last section is 

processing of measurement account and final evaluation of thesis. 

 

Keywords: stabilization of points, climatic conditions, leveling 
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Seznam zkratek 

 

Bpv – Balt po vyrovnání 

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ČSNS – Česká státní nivelační síť 

ZNB – Základní nivelační bod 

AGS - Astronomicko-geodetická sít 

ČSTS - Česká státní trigonometrická sít 

PN – přesná nivelace 
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1. Úvod 
 

Předmětem bakalářské práce je sledování změn výšek stabilizovaných bodů vlivem 

klimatických podmínek.  Tyto posuny bodů ve vertikálním směru určíme na základě 

několika měření za různých klimatických podmínek. Body jsou rozděleny do dvou 

testovacích sad, z nichž první sada bodů jsou body stabilizovány v suché půdě a ve druhé 

sadě jsou body stabilizovány v podmáčené půdě. Tyto body byly připojeny do 

souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv. Na základě vypočtených změn 

výšek bodů vlivem klimatických podmínek se určí nejvhodnější druh stabilizace z obou 

sad sledovaných bodů, včetně typu stabilizace, která je v daných podmínkách nevhodná. 

 

Další část bakalářské práce nás seznamuje jak s polohopisnými, tak s výškopisnými 

základy ČR, dělením výškového bodového pole a v neposlední řadě metodou, kterou byly 

posuny ve vertikálním, a to přesnou geometrickou nivelací ze středu, včetně jejího popisu a 

principu. Další část obsahuje informace o lokalitě měření, použitém nivelační přístroj, 

nivelačních pomůckách a také chybách, které se vyskytují při nivelaci, včetně postupů jak 

je eliminovat nebo úplně vyrušit. 

 

Další část se věnuje stabilizaci jednotlivých bodů včetně schémat. Dále obsahuje 

výsledky jednotlivých měření výšek bodů za různých klimatických podmínek, vzájemný 

vztah mezi výškou a teplotou v intervalech měření výškových posunů. Zpracování a 

vypočtení naměřených hodnot, včetně jejich srovnání a zhodnocení výsledků a závěr 

bakalářské práce 
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2. Výškopisné základy ČR 
 

Výškopisné základy ČR tvoří výškové bodové pole, jež umožňuje soustavné, 

jednotné, přesné a hospodárné určení nadmořských výšek. Výšky jednotlivých bodů jsou 

podkladem pro výšková měření nejen při mapování všeho druhu, ale i při projektování a 

výstavbě technických a komunikačních děl, jakož i při různých úkolech vědeckého 

charakteru. [1] 

 

Každý výškový systém je charakterizován těmito faktory [1]: 

- Střední hladinou moře (nulovým výškovým bodem) 

- Nivelační sítí (konfigurací sítě a nivelačním měřením) 

- Způsobem výpočtu oprav z vlivu tíhového pole Země na výsledky nivelace 

- Vyrovnáním nivelační sítě   

 

Změní-li se některý z uvedených faktorů, změní se výšky nivelačních bodů, tj. změní se 

výškový systém, který je třeba vhodně označit, aby nedocházelo k záměnám a chybám. [1] 

 

2.1. Dělení výškového bodového pole 
 

Podle [5] výškové bodové pole obsahuje 

a) Základní výškové bodové pole, které tvoří 

a. Základní nivelační body 

b. Body České státní nivelační sítě I. až III. řádu (ČSNS) 

 

b) Podrobné výškové bodové pole, které tvoří 

a. Nivelační sítě IV. řádu  

b. Plošné nivelační sítě 

c. Stabilizované body technických nivelací 
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Základních nivelačních bodů je 11, jsou vhodně rozmístěny po území celé 

republiky. Nejznámějším a zároveň výchozím bodem je Lišov. Výšky ZNB byly 

pravidelně určeny a jsou pravidelně kontrolovány pomocí velmi přesné nivelace (VPN).  

 

 

Body ČSNS I. řádu tvoří Základní nivelační body a body mezi nimi vložené. Body 

tvoří nivelační pořady, které se seskupují do nivelačních polygonů, jejichž délka je 300 – 

400km. Nivelační polygony I. řádu uzavírají nivelační oblasti I. řádu. Body ČSNS jsou 

měřeny pomocí velmi přesné nivelace (VPN). Do obrazců sítě I. řádu se vkládají nivelační 

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

(průměrná délka je 100 km) a ohraničují oblasti II. řádu. Měření sítě II. řádu se provádí 

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

pomocí přesné nivelace (PN). Plošné nivelační sítě tvoří síť nivelačních pořadů, 

rozložených na ploše zaměřovaného území (obce, průmyslového závodu, oblasti 

geologického průzkumu atd.). Měření se provádí pomocí přesné nivelace. 

 

Značení nivelačních oblastí podle [8]: 

Nivelační oblasti I. řádu se značí od západu k východu a po vrstvách od severu 

k jihu velkými písmeny. Jednotlivé nivelační pořady I. řádu se pak označují dvojicí 

velkých písmen styčných oblastí a názvy výchozího a koncového bodu pořadu I. řádu.  

Nivelační oblasti II. řádu se značí dvěma písmeny: velkým písmenem oblasti I. řádu a 

malým písmenem (od západu k východu a po vrstvách od severu k jihu). Nivelační pořady 

II. řádu se značí velkým písmenem oblasti I. řádu, dvěma malými písmeny styčných oblastí 

II. řádu a názvy výchozího a koncového bodu pořadu II. řádu. Nivelační pořady III. řádu se 

označují velkým písmenem oblasti I. řádu, malým písmenem oblasti II. řádu, pořadovým 

číslem a názvy výchozího a koncového bodu pořadu III. řádu. Nivelační pořady IV. řádu se 

označují velkým písmenem oblasti I. řádu, malým písmenem oblasti II. řádu, nulou 

s pořadovým číslem a názvy výchozího a koncového bodu pořadu IV. řádu.  
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Nivelační síť se buduje tak, aby vzdálenost nivelačních bodů v nivelačních 

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

průměru 0,3 km. 

 

2.2. Výškové systémy používané v ČR dnes a v minulosti 
 

Výškové bodové pole se určuje v těchto výškových systémech [1]:  

Baltský výškový systém po vyrovnání (Bpv) – jako základní výškový systém vznikl 

připojením naší nivelační sítě k síti bývalého SSSR a státu RVHP. Základním bodem je 

nula vodočtu v Kronštadtu. Naměřená převýšení byla opravena o normální tíhové korekce 

a pak vyrovnána. Výšky v tomto systému jsou menší o 38 až 42 cm než výšky v systému 

jaderském. Naměřená převýšení jsou tzv. Moloděnského výšky. Systém nyní používaný. 

 

Jaderský výškový systém (J) – jen v případě nutných návazností stávajícího a budovaného 

výškového pole. Byl budován na našem území postupně od roku 1872. Základním bodem 

systému je nula vodočtu v Terstu, základním bodem pro české kraje je Lišov u Českých 

Budějovic.  Naměřená převýšení byla opravena o normální optometrické korekce. Celá síť 

I. řádu byla dobudována v roce 1953. Od roku 2000 již nelze tento systém používat. 

 

Výškový systém ULN (Universal Leveling Net) – je síť používaná v EU. 

 

Místní výškový systém – používá se jen výjimečně u prací malého  

 

 

Normal null (NN) – výškový systém, který se na území ČR používal během 2. světové 

války, síť byla napojena na německé sítě, jako nulový bod tohoto výškového systému byla 

střední hladina Severního moře v Amsterodamu 
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3. Polohopisné základy 
 

Geodetické řešení různých úloh polohového charakteru vyžaduje, abychom měli 

k dispozici množinu pevných bodů, polohově navzájem jednoznačně určených a 

orientovaných v určité souřadnicové soustavě. Množinu těchto bodů nazýváme bodovým 

polem (BP). Pro měřické účely vyjadřujeme polohu bodu BP pravoúhlými rovinnými 

souřadnicemi, přičemž poloha souřadnicové soustavy a její orientace na zemském povrchu 

závisí na použitém kartografickém zobrazení nebo na naší volbě. [3] 

 

Podle [7] tvoří bodové pole: 

a) Základní polohové bodové pole 

a) Body referenční sítě nultého řádu 

b) Body astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

c) Body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

d) Body geodynamických sítí 

b) Zhušťovací body 

c) Podrobné polohové bodové pole 

 

S-JTSK (souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální) 

Podle [6] platí: 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je určen 

a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m, 

kde „a“ je délka hlavní poloosy, „b“ je délka vedlejší poloosy 

b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze 
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4. Nivelace 
 

Nivelace je jednou z metod, která umožňuje určovat výšky bodů, je geometrická 

nivelace. Je historicky nejstarší, ale stále nejpřesnější. Geometrickou nivelací se určuje 

výškový rozdíl dvou bodů z rozdílu čtení svisle postavených latí pomocí vodorovné 

záměry realizované nivelačním přístrojem. [3] 

 

Dělení nivelace podle přesnosti: 

1. Technická nivelace (TN) 

2. Přesná nivelace (PN) 

3. Velmi přesná nivelace (VPN) 

4. Zvláště přesná nivelace (ZPN) 

 

4.1 Princip geometrické nivelace 
 

Princip geometrické nivelace spočívá v určení převýšení mezi dvěma body. 

Nivelační přístroj postavíme doprostřed vzdálenosti mezi body A a B. Na bodech stavíme 

nivelační latě, které musí být ve svislé poloze. Přístrojem vytyčíme vodorovnou záměru a 

odečteme velikost laťového úseku zA a pB. 

 

 

Obrázek 1 - Schéma geometrické nivelace 
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Kde HA je výška bodu A, HB  výška bodu B, zA čtení vzad na bodě A, pB čtení vpřed na 

bodě B a hAB je převýšení mezi body A a B. 

 

Převýšení mezi body A a B se určí dle vztahu: 

ℎ =  −  

 

Výšku bodu B určíme ze známé výšky bodu A a převýšením mezi těmito body: 

= + ℎ  

 

Tyto vztahy platí v ideálním případě, ve kterém si k určení převýšení mezi dvěma body 

vystačíme s jednou nivelační sestavou, která je tvořena stanoviskem nivelačního přístroje a 

dvojicí přestavbových bodů, na které se umisťují latě. V praxi se s touhle situací 

nesetkáme, jelikož jednotlivé nivelační body jsou od sebe vzdáleny několik stovek metrů 

až kilometr a proto je spojíme nivelačním oddílem, který čítá několika sestav. 

 

Převýšení mezi body A a B se rovná součtu všech převýšení jednotlivých sestav a platí: 

∆ , = −  

∆ , =  −  

     … 

∆ , =  −  

 

A jejich součet dává celkové převýšení mezi body A a B dává hledané převýšení ∆ ,  , 

které dostaneme tak, že od součtu záměr vzad odečteme součet záměr před. [1] 

 

∆ , = ∆ , + ∆ , + ⋯ + ∆ , = ( − ) = −  
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Výšku bodu B dostaneme podle vztahu: 

= + ∆ ,  

 

 

Nivelační sestava je základním prvkem v hierarchii vyšších nivelačních útvarů. Soubor 

nivelačních sestav mezi výchozím a konečným nivelačním bodem se nazývá nivelační 

oddíl. Několik nivelačních oddílů tvoří nivelační úsek. Větší počet za sebou následujících 

nivelačních oddílů tvoří nivelační pořad. Nivelační pořad může být vložený (začíná i končí 

na známých bodech), uzavřený (začíná i končí na tomtéž známém bodě), volný (začíná na 

známém bodě a končí na bodě určovaném) či tvořící plošnou nivelační síť (zahrnuje 

alespoň dva známé body). Jeden nebo několik nivelačních pořadů uzavírajících území se 

nazývá nivelační polygon. Území uzavřené nivelačním polygonem se nazývá nivelační 

oblast. [8]  

 

 

4.2.Přesnost a dělení 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, citlivosti nivelační libely 

nebo kompenzátoru a vybavením přístroje. [1] 

 

Dělení nivelačních přístrojů: 

Podle střední kilometrové chyby m0 [1] : 

a. stavební   m0 >  5mm 

b. technické   5 mm <  m0 <  2,5 mm 

c. přesné    2,5 mm <  m0 <  1 mm 

d. velmi přesné   m0 <  1 mm 
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Podle způsobu realizace vodorovné přímky:  

a. libelové nivelační přístroje  

b. kompenzátorové nivelační přístroje  

c. elektronické nivelační přístroje 

 

Podle způsobu odečítání: 

a. vizuální 

b. automatické 

 

Podle zdroje světla: 

a. optické 

b. laserové 

 

 

Libelové nivelační přístroje 

Tyto přístroje se používaly v minulosti, v současnosti jsou libelové přístroje na 

ústupu a jsou nahrazovány kompenzátorovými a elektronickými přístroji. Při zacílení na 

lať a zaostření obrazu se musela urovnat nivelační libela, která je umístěna na boku 

dalekohledu elevačním šroubem do vodorovné roviny 

 

Kompenzátorové přístroje 

Jsou to přístroje, u nichž dochází k samočinnému urovnání záměrné přímky do 

vodorovné polohy pomocí kompenzátoru. Kompenzátor je opticko-mechanický prvek, 

který působí pod vlivem zemské tíže a urovnává záměrnou přímku v mezích sklonu 20 – 

40c. Výhoda kompenzátorových přístrojů oproti libelovým je úspora času a nepatrná 

citlivost vůči změnám teploty. 

 

Podle [9] definujeme kompenzátor: 

v geodézii většinou zařízení pro samočinnou horizontaci záměrné přímky 

nivelačního přístroje nebo stabilizaci indexů svislého kruhu teodolitu. 
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Digitální nivelační přístroje 

Jsou to kompenzátorové nivelační přístroje, které mají v rovině nitkového kříže 

senzor, který rozlišuje a snímá na kódové lati kód. Výhodou je, že zaznamenané údaje jsou 

dále zpracovávány, takže výstup obsahuje přímo výšky bodů a údaje o přesnosti nivelace. 

Nevýhodou přístroje je, že musí být viditelná dostatečná část latě k nasnímání kódu a také 

nutnost rovnoměrného osvětlení latě pro správnou činnost senzoru. 

 

 

 

4.3. Kompenzátorový nivelační přístroj KONI 007 
 

Tento přístroj má netradiční konstrukci, která je výhodná tím, že umožňuje zvýšení záměry 

nad terénem. Používá jak pro technickou nivelaci, ale i pro přesnou nivelaci, jelikož je 

vybaven optickým mikrometrem. Střední kilometrová chyba dvojí nivelace nepřesahuje 

hodnotu ±2,5 mm/1 km. 

 

Struktura KONI 007 podle [2]: 

Přístroj se skládá z válcového pouzdra otáčivého kolem osy v třínožce. V horní části se 

nachází okénko, jímž do přístroje přicházejí paprsky od nivelační latě. Prostřednictvím 

pentagonu jsou převedeny do objektivu O a přes zaostřovací čočku A dopadají na 

kompenzátor, který tvoří zavěšený hranol H1 a přes pevný hranol H2 jdou do středu 

záměrného kříže na destičce D. Přístroj se urovnává zhruba krabicovou libelou o citlivosti 

8´/2 mm, čímž je uveden v činnost kompenzátor. Přístroj má optický mikrometr 

s planparalelní destičkou umístěnou uvnitř přístroje za vstupním okénkem.  
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Obrázek 2 - Schéma přístroje KONI 007 [2] 

 

 

4.4. Zkouška kompenzátorového nivelačního přístroje 
 

U kompenzátorových nivelačních přístrojů je nivelační libela nahrazena kompenzátorem. 

Na přístroji je umístěna jen krabicová libela. Jelikož kompenzátor pracuje jen v omezeném 

rozsahu 8 až 10, je nutné, aby krabicová libela byla nejenom pečlivě urovnána, ale i dobře 

rektifikována. [3] 

 

U kompenzátorových nivelačních přístrojů musí být splněny tyto osové podmínky [3]: 

1. Osa pomocné krabicové libely L´musí být kolmá k ose alhidády V (L´⊥ V). 

2. Vodorovná ryska záměrného obrazce R musí být kolmá k ose alhidády V 

(R⊥V) 

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

přímka prochází přesně středem záměrného obrazce (zkouška se vykoná 

stejným způsobem jako L || Z u nivelačních přístrojů libelových. 
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Obrázek 3 – dvou laťový test [8] 

Dvou laťový test [8]: 

 Podmínka L || Z (hlavní podmínka): V mírně svažitém terénu se ve vzdálenosti 40 

až 60 m zvolí dva dobře výškově zjištěné (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, který se po provedení jeho přípravy k měření odečtou na 

nivelačních latích hodnoty 1zt a 1pt. Z těchto hodnot získáme správný výškový rozdíl ∆1 

HA,B , i když bude osa Z svírat s vodorovnou přímkou úhel φ. Přístroj je umístěn uprostřed 

mezi latěmi a čtení jsou pochybena o stejnou hodnotu ∆1.  

Platí:  ∆1 HA,B = 1 z – 1 p = 1 z´ - ∆1 – (1 p´ - 1∆) = 1 z´ - 1 p´ 

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

mohli ještě zaostřit na tuto lať umístěnou na bodě B. Po provedení přípravy přístroje 

k měření odečteme na bližší lati hodnotu 2 p´ = 2 p, kterou lze vzhledem k malé vzdálenosti 

považovat za správnou. 

Pro čtení na vzdálenější lať platí: 2 z = 2 p´ + ∆1 HA,B 

 

Tato zkouška nivelačního přístroje byla provedena před prvním měřením. Podmínka L || Z 

byla u nivelačního přístroje splněna. 
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4.5.Chyby při nivelaci 
 

Jsou to chyby, které ovlivňují přesnost měření. Rozdělujeme je na chyby systematické a 

nahodilé. Systematické chyby odstraníme vhodným uspořádáním měřických prací. 

Mezi systematické chyby patří: 

 

Chyba ze sklonu záměrné přímky: vzniká u libelových nivelačních přístrojů, je způsobena 

tím, že vodorovná záměrná přímka není ve vodorovné poloze. U kompenzátorových 

nivelačních přístrojů může být způsobena špatnou funkcí nebo překročením rozsahu 

kompenzátoru. Tato chyba je zapříčiněna nesplněním osové podmínky, kdy osa libely není 

rovnoběžná se záměrnou přímkou přístroje. Tato chyba se vyloučí, pokud budeme 

dodržovat stejné záměry zpět a vpřed. 

 

Chyba ze zakřivení Země: vzniká tak, že nivelační přístroj vytyčuje horizontální rovinu, 

které říkáme zdánlivý horizont namísto skutečného horizontu. Chyba se vyloučí stejnou 

délkou záměr.  

 

Chyba z refrakce: vzniká ohybem záměrného paprsku, který prochází různými vrstvami 

atmosféry, jež nemají stejnou hustotu a index lomu světla. K největším rozdílům dochází 

hlavně ve vrstvě vzduchu těsně nad zemí asi do 0,5m. Proto by záměry ve svažitém terénu 

neměly být menší než 0,5m. Dále měření ovlivňuje sluneční svit a prudké změny teplot 

vzduchu, takže chybu potlačíme vhodnou dobou měření a také dodržováním stejně 

dlouhých záměr. 

 

Chyba z nesprávné délky latě: vzniká buď nesprávnou délkou samotné latě nebo 

posunutím počátku dělení latě. Proto bychom latě měli komparovat. Posunutí nuly stupnice 

se odstraní pomocí vhodného uspořádání měření, a to tak, že v nivelačním oddíle při 
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měření dvěma latěmi volíme sudý počet sestav. Při použití jedné latě se tato chyba 

neprojeví. 

 

Chyba z nesvislé polohy latě: vzniká tak, že lať není v okamžiku odečítání ve svislé 

poloze. Tím pádem odečítáme větší laťový úsek, než úsek, který bychom přečetli na lati ve 

svislé poloze. Tato chyba se odstraní urovnáním latě do svislé polohy pomocí krabicové 

libely u přesnějších nivelací. U technických nivelací se vyruší vychylováním latě kolem 

svislé polohy ve směru k přístroji a odečtením nejmenší hodnoty na lati. 

 

K nahodilým chybám patří: 

Chyba z odečtení laťového úseku: chyba která je závislé na mnoha faktorech, mezi které 

patří délka záměry, zvětšení dalekohledu, tvaru nitkového kříže, kvalitě optického 

mikrometru, chvění vzduchu. Chyba se dá ovlivnit například vhodně zvolenou délkou 

záměry. 

 

Chyba ze změny výšky přístroje a latě: tato chyba závisí na zapadání nebo vytlačování noh 

stativu. Proto je důležité při měření nohy stativu dostatečně zašlápnout. Dá se ovlivnit 

upravením měřického postupu (lp,1z, 2z, 2p) 

 

4.6.Nivelační pomůcky 
 

Mezi nivelační pomůcky patří nivelační latě různých provedení a délek.  Materiál je 

různý, pro technické práce postačí vysouvací invarové latě, pro přesnější práce dřevěné latě 

opatřené invarovým pásem. Délka latí bývá od 1,7 m – 4m. Mohou být celistvé, sklápěcí 

nebo zasouvací. Mohou být opatřeny držadly, pro snazší urovnání latě do svislé polohy, 

které docílíme pomocí krabicové libely. Dělení stupnice bývá nejčastěji centimetrové. 

Jejich interpretace je různá, může být buď znázorněna pomocí čárek, nebo červenými a 

bílými políčky šachovnicového tvaru, až po kódové latě. Nivelační lať se nikdy nestaví na 

zem, jen na nivelační podložky nebo na body. 
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Obrázek 4 - Nivelační latě [8] 

 

Nivelačními pomůckami jsou také nivelační podložky, které mají trojúhelníkový 

nebo kruhový tvar, jsou vyrobeny z kovu a opatřeny jedním nebo dvěma výstupky. Mohou 

být opatřeny držadlem. 

 

Pro potřeby bakalářské práce jsem zvolil celistvou dřevěnou 3metrovou lať se 

dvěma stupnicemi, které jsou proti sobě posunuty o konstantu 60650. A kruhovou 

nivelační podložku s jedním výstupkem. 

 

 

5. Účel měření 
 

Účelem měření je vybrat nejvhodnější druh stabilizace, který nejméně podléhá 

změnám polohy ve vertikálním směru, které přivodí teplotní změny a také určit druh 

stabilizace, který může být v určitých podmínkách dokonce nevhodný. Teplotní a 

klimatické podmínky způsobují změny objemu zeminy, jenž jsou zapříčiněny zamrzáním a 

rozmrzáním vody obsažené v zemině. V souvislosti se změnami objemu zeminy se mění i 

výška pozorovaných bodů.  
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Objem molekuly vody při zamrznutí a přeměně na led vzroste o 9%, proto se při 

zamrznutí zvětší objem zeminy, což bude mít za následek změnu výšky, konkrétně kladnou 

změnu nadmořské výšky stabilizovaného pozorovacího bodů. Při opačné situaci, a to tání, 

nastane logicky inverzní situace, takže molekuly vody změní skupenství z pevného zpět na 

kapalné, což opět zapříčiní zmenšení objemu zeminy a také pokles výšek bodů. 

 

Na základě jednotlivých měření a následného porovnání výšek v různých 

klimatických podmínkách se určí nejvhodnější druhy stabilizace z obou sad bodů, které 

podléhaly vlivům klimatických podmínek nejméně a popřípadě druh stabilizace, který 

nevyhovuje. 

 

U první sady bodů v podmáčené půdě je předpoklad, že rozdíly ve výškách bodů při 

měření jednotlivých period zamrzání a rozmrzání půdy nebudou nabývat tak markantních 

hodnot jako u druhé sady bodů. Zvýšený obsah vody v podmáčené zemině bude mít při 

teplotách pod bodem mrazu vlivem zamrzání vody v zemině a následném zvětšením 

objemu zeminy za následek větší posuny stabilizovaných bodů ve vertikálním směru oproti 

bodům v suché půdě. 

 

 

 

6. Lokalita měření 
 

Zájmové území, na němž jsou stabilizovány body, které jsou předmětem sledování, 

se nachází nedaleko ostravské hvězdárny a planetária Johanna Palisy v katastrálním území 

Krásné Pole. Na budově hvězdárny a planetária je stabilizována dvojice čepových 

nivelačních značek, z nichž bude každé měření vycházet. Tyto značky byly připojeny do 

výškového systému Bpv.  
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Stabilizované body, jenž jsou předmětem pozorování, se nachází na lesním 

pozemku, tudíž je zde předpoklad, že by nemělo dojít k poškození bodů člověkem, 

dopravou, popřípadě stavební činností.  V zájmovém území se nachází celkem 9 bodů, 

které jsou rozděleny do 2 sad bodů, z nichž první sada bodů čítající čtveřici bodů, které 

jsou stabilizovány v pevné půdě. Druhá sada bodů je stabilizována na podmáčeném území. 

 

 

Obrázek 5 - Lokalita měření 

 

7. Stabilizace pozorovaných bodů 
 

Pro sledování vlivu klimatických podmínek na výšku stabilizovaných bodů byly 

převzaty již stabilizované body, které byly zřízeny pro potřeby předcházející bakalářské 

práce. 
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Celkem se jedná o pětici typů stabilizace a to: dřevěný kolík, plastmark, zabetonovaná 

ocelová trubka, ocelová trubka v plastovém sloupku vyplněná štěrkem a železná tyč 

body stabilizované v podmáčené půdě 

č.b. druh stabilizace 

b.1 ocelová trubka ve štěrku 

b.2 dřevěný kolík 

b.3 železná tyč 

b.4 zabetonovaná ocelová trubka 

b.5 plastmark - mezník 

body stabilizované v suché půdě 

č.b. druh stabilizace 

b.6 dřevěný kolík 

b.7 železná tyč 

b.8 zabetonovaná ocelová trubka 

b.9 ocelová trubka ve štěrku 

Tabulka 1 - Přehled stabilizovaných bodů 

Postup stabilizace a informace o jednotlivých typech stabilizace byly převzaty z [4]: 

 

Schémata byla vytvořena v programu AutoCAD 2011. 

 

1.typ stabilizace: dřevěný kolík 

Zatlučený dřevěný kolík v zemi o délce 500 mm, který vyčnívá 50 mm nad 

povrchem. 

 

Obrázek 6 - Dřevěný kolík 

2. typ stabilizace: plastový mezník (plastmark) 
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Plastový mezník o délce 300 mm se zatluče do země tak, aby příliš nevyčníval. 

 

Obrázek 7 – Plastmark 

 

3. typ stabilizace: zabetonovaná ocelová trubka 

Do vyhloubené jámy o hloubce a šířce 500m se zatluče ocelová trubka o průměru 

25 mm, aby vyčnívala 50 mm nad úrovní terénu. Poté se jáma zalije betonem. 

 

Obrázek 8 - Zabetonovaná trubka 
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4. typ stabilizace: ocelová trubka v plastovém sloupku vyplněná štěrkem 

 Po vyhloubení jámy o hloubce a šířce přibližně 500 mm se zatluče do země ocelová 

trubka o průměru 25 mm do takové hloubky, aby vyčnívala 50 mm nad úroveň terénu. Poté 

se umístí plastový sloupek o průměru 200 mm a délce 500 mm tak, aby vyčníval přibližně 

do poloviny vyčnívající trubky, tedy 25 mm nad úroveň terénu. Následně se prostor uvnitř 

sloupku vyplní stěrkem. 

 

Obrázek 9 - Trubka ve štěrku 

5. typ stabilizace: železná tyč 

 Železná tyč o průměru 20 mm a délce 1000 mm se zatluče do země tak, aby přiliš 

nevyčnívala. 

 

Obrázek 10 - Železná tyč 
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8. Polohové zaměření bodů 
 

Jedním z úkolů bakalářské práce je připojení sledovaných bodů do souřadnicového 

systému  JTSK. Bylo použito jednostranně připojeného a oboustranně orientovaného 

polygonového pořadu, který vycházel ze zhušťovacího bodu 210, kde byla provedena 

orientace na bod 89 a končí na bodě 4003, ze kterého se zaměřily sledované body, na 

tomto bodě byla provedena záměra na bod 218, což je bod roh budovy v areálu hvězdárny 

a planetária. Souřadnice tohoto bodu byly převzaty z diplomové práce Lenky Vlčkové [9]. 

Při měření bylo použito troj podstavcové soupravy s odrazným hranolem. Úhly orientací se 

měřily ve 2 polohách dalekohledu a délky se měřily rovněž obousměrně, abychom docílili 

vyšší přesnosti. 

K  připojení bodů do systému  JTSK byla použita totální stanice Leica TCR 307, 

dalšími pomůckami byly stativy, trasírka a odrazné hranoly.  

Vyhodnocení naměřených dat bylo provedeno v programu Groma 8.5. 

 

Vypočtené souřadnice sledovaných bodů: 

 

Souřadnice bodů 

č.b. y x 

b.1 480 373,25 1 100 486,13 

b.2 480 371,86 1 100 485,73 

b.3 480 372,15 1 100 486,98 

b.4 480 373,10 1 100 487,20 

b.5 480 372,68 1 100 486,51 

b.6 480 387,32 1 100 458,52 

b.7 480 387,18 1 100 458,79 

b.8 480 387,03 1 100 459,22 

b.9 480 386,62 1 100 458,84 

Tabulka 2 - Souřadnice sledovaných bodů 
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8.1 Zpracování situace 
 

Situace byla zpracována v programu Kokeš. (viz příloha č. 14). Podrobné body 
polohopisu, které byly použity k vytvoření situace, byly převzaty z diplomové práce Lenky 
Vlčkové [5] 

9. Výškové připojení výchozích bodů 
 

Jedná se o připojení 2 nivelačních čepových značek do výškového systému Bpv 

(N.Z.1, N.Z.2), které jsou stabilizovány na budově hvězdárny a planetária. Z těchto značek 

vychází jednotlivá měření změn výšek bodů. Mezi nivelačním bodem MS-113-18 a 

nivelačními čepovými značkami (N.Z.1, N.Z.2) byl vložen nivelační pořad, který byl 

rozdělen na 6 nivelačních oddílů. Jednotlivé oddíly byly stabilizovány dřevěným kolíkem. 

Nejkratší oddíl je úsek mezi nivelačními značkami na obvodu budovy hvězdárny a 

planetária, který činí 72m a nejdelší je úsek mezi kolíky k.1 a k.2,  který je dlouhý 364m. 

 

 Povolené odchylky mezi nivelovanými převýšeními tam a zpět (ht, hz) vypočteme 

podle vzorce: 

∆ = ± 5 ∗ √   

 

Tuto odchylku porovnáme s hodnotami měřených převýšení, a musí vyhovovat 

podmínce  ∆ℎ ≤ ∆   

 

Pokud převýšení tam a zpět mezi dvojicí bodů vyhovuje podmínce, vypočteme výšku bodu 

podle vzorce  = + ℎ ,   
 

Kde: Hi je nadmořská výška hledaného bodu, Hi-1 nadmořská výška předchozího bodu a  

hi-1,i  je převýšení mezi těmito body 
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Číslo bodu Výška bodu H (m) 

MS-113-18 292,066 

k.4 279,998 

k.3 279,697 

k.2 277,376 

k.1 272,083 

N.Z.2 275,444 

N.Z.1 275,507 

Tabulka 2 - Přehled výšek bodů 

 

10. Měření sledovaných bodů 
 

Nejdříve bylo provedeno měření před prvním zamrznutím půdy. Vypočtené výšky 

z tohoto měření slouží jako základní výšky, které se porovnávají s rozdíly naměřenými 

v následujících měření vertikálních posunů výšek. Jednotlivá měření sledovaných bodů 

byla rozvržena tak, aby se co nejlépe zachytily změny výšek bodů vlivem klimatických 

podmínek. Data měření nebyla fixně určena, ale volila se podle předpovědi počasí. Body se 

zaměřovaly v intervalech, kdy teploty byly nad či pod bodem mrazu. Prováděly se měření 

na začátku a konci intervalu, ze kterého se následně určil rozdíl ve výškách bodů. 

Výjimkou je jeden únorový interval, kdy teploty klesaly hluboko pod bodem mrazu. Daly 

se u něj předpokládat větší posuny bodů ve vertikálním směru vlivem nízkých teplot, proto 

se provedlo navíc měření uprostřed intervalu, aby se mohly změny výšek bodů lépe 

vyjádřit. Měření se provádělo přenou nivelací pomocí nivelačního přístroje Zeiss KONI 

007. Před každým měřením bylo provedeno kontrolní měření, při kterém se ověřily výšky 

počátečních bodů. Tímto měřením se ověřila neměnnost výchozích bodů. 
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11. Zpracování měření a srovnání jednotlivých 
pozorování 
 

Veškeré výpočty byly provedeny v programu Microsoft Office Excel 2007 

Ověřování výšek výchozích bodů 

Povolená mezní odchylka nivelovaného převýšení tam a zpět se vypočte podle vzorce: 

∆ = ± 5 ∗ √   

 

Výpočet a porovnání mezních odchylek ověřování výšek výchozích bodů 

Datum měření 
R [m] 

∆h N.Z.2, N.Z.1 

[m] 

∆h N.Z.1, N.Z.1 

[m] 
∆h [mm] 

∆max=5*√R 

[mm] 

19.11.2010 0,144 0,063 -0,063 0 1,90 

16.12.2010 0,146 0,062 -0,063 -1 1,91 

6.1.2011 0,136 0,063 -0,063 0 1,84 

19.1.2011 0,14 0,063 -0,062 1 1,87 

4.2.2011 0,148 0,062 -0,063 -1 1,92 

21.2.2011 0,148 0,063 -0,063 0 1,92 

18.3.2011 0,144 0,063 -0,062 1 1,90 

Tabulka 3 - Ověřování výšek výchozích bodů 

 

Při všech ověřování výšek výchozích bodů byly dodrženy mezní odchylky. Výšky 

výchozích nivelačních čepových značek N.Z.1 a N.Z.2, nebyly tedy změněny, a proto 

neovlivňovaly měření sledovaných bodů. 
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Odchylky jednotlivých měření porovnány s odchylkami mezními  

Měření R [km] ∆h [m] ∆h´[m] ∆h [mm] ∆max=5*√R [mm] 

19.11.TAM 0,248 0,063 0,061 2 2,49 

19.11.ZPĚT 0,242 -0,063 -0,063 0 2,46 

16.12.TAM 0,254 0,063 0,065 -2 2,52 

16.12.ZPĚT 0,250 -0,063 -0,062 -1 2,50 

6.1.TAM 0,248 0,063 0,061 2 2,49 

6.1.ZPĚT 0,244 -0,063 -0,062 -1 2,47 

19.1.TAM 0,258 0,063 0,062 1 2,54 

19.1.ZPĚT 0,244 -0,063 -0,062 -1 2,47 

4.2.TAM 0,256 0,063 0,062 1 2,53 

4.2.ZPĚT 0,254 -0,063 -0,064 1 2,52 

21.2.TAM 0,246 0,063 0,062 1 2,48 

21.2.ZPĚT 0,238 -0,063 -0,063 0 2,44 

18.3.TAM 0,254 0,063 0,063 0 2,52 

18.3.ZPĚT 0,256 -0,063 -0,062 -1 2,53 

Tabulka 4 - Porovnání odchylek s mezními odchylkami 

 

Z tabulky je patrné, že u všech nivelačních měření nebylo překročeno mezních 

odchylek. 

 

 

Dále je přiložen graf vývoje teplot, ze kterého můžeme v jednotlivých zlomech, 

které znázorňují okamžik měření zjistit, zda-li jsou teploty v jednotlivých intervalech 

měření vyšší nebo nižší oproti intervalu minulém, což má za následek vzestup nebo pokles 

sledovaných bodů. Teploty byly převzaty z [10]. Podrobný vývoj teplot je přiložen 

v příloze č. 15 a č.16. 
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Obrázek 11 - Vývoj teplot 

 

Výšky sledovaných bodů 

Všechny výšky bodů byly vypočteny jako aritmetický průměr z měření tam a zpět, 

které proběhlo v jeden den.  

Výšky první sady sledovaných bodů stabilizovaných v podmáčené půdě: 

Výšky bodů stabilizovaných v podmáčené půdě 

č.b.  19.11.2010 16.12.2010 6.1.2011 19.1.2011 4.2.2011 21.2.2011 18.3.2011 

b.1 269,917 269,918 269,927 269,925 269,931 269,927 269,922 

b.2 269,836 269,841 269,844 269,840 269,864 269,872 269,841 

b.3 269,949 269,951 269,936 - - - - 

b.4 269,908 269,913 269,916 269,911 269,921 269,917 269,904 

b.5 269,833 269,836 269,851 269,813 269,841 269,841 269,830 

Tabulka 5 - Výšky bodů stabilizovaných v podmáčené půdě 
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Grafické znázornění změn výšek 

 

Obrázek 12 - Vývoj výšek bodů v podmáčené půdě 

 

 

 

 

 

Výšky druhé sady sledovaných bodů stabilizovaných v suché půdě: 

 

Výšky bodů stabilizovaných v suché půdě 

č.b.  19.11.2010 16.12.2010 6.1.2011 19.1.2011 4.2.2011 21.2.2011 18.3.2011 

b.6 271,018 271,020 271,025 271,023 271,030 271,026 271,019 

b.7 270,943 270,944 270,947 270,945 270,952 270,948 270,946 

b.8 270,933 270,932 270,935 270,934 270,941 270,936 270,934 

b.9 270,978 270,978 270,982 270,980 270,984 270,978 270,977 

Tabulka 6 - Výšky bodů v suché půdě 
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Grafické znázornění změn výšek 

 

Obrázek 13 - Vývoj výšek bodů v suché půdě 

 

Pro přehledné znázornění změn výšek bodů je přiložena tabulka, ve které jsou 

obsaženy změny vztaženy k prvnímu měření, které proběhlo před 1. zamrznutím půdy.  

 

 

 

Rozdíly výšek vzhledem k výškám před zmrznutím (v mm) 

č.b.  19.11.2010 16.12.2010 6.1.2011 19.1.2011 4.2.2011 21.2.2011 18.3.2011 

b.1 0 1 10 8 14 10 5 

b.2 0 5 8 4 28 36 5 

b.3 0 2 -13 - - - - 

b.4 0 5 8 3 13 9 -4 

b.5 0 3 18 -20 8 8 -3 

b.6 0 2 7 5 12 8 1 

b.7 0 2 4 2 9 5 3 

b.8 0 -1 2 2 8 3 1 

b.9 0 0 4 2 6 0 -1 

Tabulka 7- Rozdíly výšek 
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12. Zhodnocení výsledků 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a ověřit vliv klimatických podmínek na změnu 

stabilizovaných bodů. Měřením a zpracováním jednotlivých zaměření výšek bodů 

v různých klimatických podmínkách se mi podařilo ověřit hypotézu, že klimatické 

podmínky a množství vody obsažené v zemině ovlivňují změny výšek bodů. Proto jsou 

pohyby bodů ve vertikálním směru markantnější u bodů stabilizovaných v podmáčené než 

u bodů stabilizovaných v pevné půdě s menším množstvím vody obsažené v zemině. U 

obou sad bodů stabilizovaných bodů, jak v podmáčené, tak v suché zemině, se změny 

výšek vlivem klimatických podmínek projevily až po několikerém zamrznutí. U prvních 

měření hodnoty nenabývají až takových hodnot, dokud nepromrzla půda v hlubších 

vrstvách. 

 

V podmáčené zemině dosahují změny výšek bodů markantnějších hodnot. Jako 

naprosto nevhodný typ stabilizace se projevila železná tyč, která se po třetím měření, 

kterému předcházely teplotu nad bodem mrazu, propadla pod tíhou nivelační latě. Proto 

byla železná tyč vyloučena ze souboru sledovaných bodů. Nejvíce ovlivněn byl 

v podmáčené půdě plastmark, jeho průměrná odchylka od prvního měření je 22 mm, 

maximální výkyv ve výšce činí 38 mm, což je hodnota, která je pro výšková měření 

nepřijatelná. I plastmark se pod váhou nivelační latě propadal. Lepších hodnot dosáhl 

dřevěný kolík. Jeho průměrný odchylka vzhledem k prvnímu měření činí 14,3 mm, i tak je 

to hodnota příliš velká. Vhodnějším typem stabilizace je ocelová trubka ve štěrku, jehož 

průměrná odchylka od prvního měření činí 8 mm. Nejvhodnějším typem stabilizace se jeví 

zabetonovaná ocelová trubka ve štěrku, průměrná odchylka od prvního měření je 6,8 mm. 

Vzhledem k váze betonu není tento typ stabilizace tak vytlačován zeminou jako ostatní 

typy stabilizace. 

 

 V pevné půdě nedosahovaly u jednotlivých typů stabilizace hodnoty tak 

markantních hodnot jako u bodů stabilizovaných. Největších výchylek dosahoval dřevěný 

kolík, jeho průměrná odchylka vzhledem k prvnímu měření činí 5,8mm, což je hodnota, 
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která je menší, než u nejvhodnějšího typu stabilizace v podmáčené půdě. Druhých 

největších výchylek dosahovala železná tyč, její průměrná odchylka vzhledem k prvnímu 

měření je 4,2 mm. Zabetonovaná ocelová trubka dosahovala průměrných odchylek o 

hodnotě 2,8 mm. Nejvhodnějším typem stabilizace v pevné půdě je ocelová trubka ve 

štěrku, která dosahovala průměrných odchylek vzhledem k prvnímu měření 2,2 mm. U 

tohoto typu stabilizace štěrk odváděl vodu do hlubších vrstev zeminy, kde klimatické 

podmínky na vodu tolik nepůsobily. 

 
 
 

13. Závěr  

Nejvhodnějším typem stabilizace v suché půdě je ocelová trubka ve štěrku, 

popřípadě by se dalo uvažovat o zabetonované ocelové trubce. Průměrné odchylky 

vzhledem k výškám před zamrznutím činí 2,2 mm, respektive 2,8 mm. Další typy 

stabilizace jsou více ovlivňovány klimatickými podmínkami. 

 

Stabilizacemi bodů pro účely výškového měření v podmáčeném území bychom se 

měli vyhnout, protože body jsou příliš ovlivňovány vodou a klimatickými podmínkami. 

Raději bychom měli stabilizaci provést v místě, kde je menší obsah vody v zemině, kde 

vliv klimatických podmínek není tak velký a neovlivňuje tolik výšky stabilizovaných bodů. 

V případě, že by takhle nešlo učinit, nejvhodnějším typem stabilizace v podmáčené půdě je 

stabilizace bodu pomocí zabetonované ocelové trubky. 
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