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Summary 
 
This work deals with make stabilize liner observation station for periodic 

measurement of height precise leveling in undermining territory and focus of 

transverse sections. Evaluation of measured data and analysis of the 

characteristics of accuracy. 
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Anotace 
 
 Tato práce se zabývá stabilizováním liniové pozorovací stanice pro 

periodické měření výšek přesnou nivelací, v poddolovaném území a zaměřením 

příčných profilů. Vyhodnocením naměřených dat a rozborem charakteristik 

přesnosti.  

 
 
Klíčová slova:  nivelace, zaměření, vyhodnocení, výškové měření, příčné profily 
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1 Úvod 

 

Zadání této bakalářské práce bylo Zaměření skutečného stavu liniové pozorovací 

stanice v oblasti Stonava. 

 

Oblast Stonava se nachází v okresu Karviná. Tato oblast spadá do Ostravsko-

Karvinské uhelné pánvi. V důsledku dlouhodobé hornické činnosti v této oblasti, 

dochází ke značné změně reliéfu. Vliv hlubinného dobývání se zde projevuje ve 

formě poklesů. 

 

Úkolem bylo stabilizovat liniovou pozorovací stanici pro periodická měření výšek 

v této oblasti a zároveň provést měření deseti příčných profilů ve stanoveném 

úseku tohoto nivelačního pořadu. Toto zaměření probíhalo ve třech měření, vždy 

v době přeletu družic, které pořizují nad daným územím radarové snímky.  

 

Výsledkem pak je výpočet nadmořských výšek bodů, jejich porovnání, výpočet 

poklesů a vytvoření příčných profilů.  
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2 Vznik poklesové kotliny 

 

Při hlubinném dobývání ložisek  dochází  k průhybu, nebo závalu 

nadložních hornin do vyrubaných prostor, které se na povrchu projeví vytvořením 

poklesové kotliny. Její tvar závisí na velikosti a tvaru vydobyté plochy, na její 

hloubce a na mezním úhlu. Pohyb bodu na povrchu poddolovaného území je 

pohybem obecným, směřujícím k těžišti vyrubané plochy. Tento pohyb je tvořen 

dvěma složkami: pohybem svislým (pokles) a pohybem vodorovným (posun).       
Z těchto pohybů se pak odvozují deformace: Naklonění, zakřivení a stlačení [6]. 

 

 

Obr. 1 Schéma poklesové kotliny [1]. 

Pro sledování poklesů se zřizují pozorovací stanice.  

2.1 Pozorovací stanice 

Pozorovací stanice zřizujeme ke zjištění naklonění, zakřivení a stlačení 

v oblasti poklesové kotliny. Navrhujeme je tak, aby pevné body(počáteční a 

koncový) byli mimo poddolované území a nebyli narušeny vlivem důlní činnosti. 

Její tvar závisí na velikosti a tvaru poklesové kotliny. Pozorovací stanice můžeme 

rozdělit na: liniové, plošné, nebo síť roztroušených bodů. 
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 3 Výškové měření 

Výškové poměry charakterizuje hodnota absolutní (nadmořské) výšky, 

která představuje svislou vzdálenost bodů od tzv. nulové hladinové plochy. V praxi 

mají velký význam i relativní výšky, což jsou výškové rozdíly (převýšení) 

určovaných bodů k bodu výchozímu [2]. 

Znázornění absolutní výšky a výškového rozdílu podle [7]: 

 

 

Obr. 2 Základní pojmy výškového měření [7]. 

Výškový rozdíl: vAB = vB – vA       (1) 
      

Absolutní výška bodu B: vB = vA + vAB      (2) 

 

3.1 Výškopisné základy v ČR 

Výškové bodové pole tvoří výškopisné základy v ČR a umožňuje 

soustavné, jednotné a přesné určení nadmořských výšek. Výšky jednotlivých bodů 

jsou podkladem pro výšková měření [5]. 

Výškové bodové pole tvoří podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [9]: 

1) základní výškové bodové pole, které tvoří 

a) základní nivelační body 
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b) body České státní nivelační sítě I. Až III. řádu 

2) podrobné výškové bodové pole, které tvoří: 

a) nivelační sítě IV. řádu 

b) plošné nivelační sítě 

c) stabilizované body technických nivelací 

V ČR je 11 základních nivelačních bodů. Označují se římskými číslicemi a 

názvem obce v jejímž obvodu leží. 

3.2 Výškové systémy používané na území ČR 
 

Na území ČR se dnes používá výškový systém Baltský po vyrovnání 

(Bpv). Nadmořské výšky jsou odvozeny od střední hladiny Baltského moře, která je 

určena nulovým bodem vodočtu v Kronštadtu u Leningradu [2]. 

 
Dříve se používal systém Jadranský, který byl odvozen od  střední hladiny 

Jadranského moře [2]. 
 

 

Obrázek 3: Srovnání výškového systému jadranského a baltského [7]. 

 

4 Geometrická nivelace 
 

Geometrická nivelace je měřická metoda, jejíž pomocí se určují výškové 

rozdíly mezi  body. V praxi využíváme dva druhy metod, a to geometrickou nivelaci 

vpřed a geometrickou nivelaci ze středu. 
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 Geometrickou nivelací vpřed se zjišťuje výškový rozdíl tak, že nad jeden 

bod postavíme nivelační přístroj a na druhý bod lať. Výškový rozdíl vypočítáme, 

když od výšky stroje odečteme laťový úsek. Tato metoda se málo využívá, 

z důvodu časové náročnosti a malé přesnosti. 

Častěji používanou metodou je geometrická nivelace ze středu. Je 

jednodušší, přesnější a časově méně náročná. 

Podle požadavků, které jsou kladeny na přesnost měření, se geometrická 

nivelace ze středu dále dělí na: 

Technická nivelace (TN)        

Přesná nivelace (PN)         

Velmi přesná nivelace (VPN)        

Zvlášť přesná nivelace (ZPN)       

 

4.1 Geometrická nivelace ze středu 

 

Princip geometrické nivelace spočívá ,že na bodech, mezi nimiž určujeme 

převýšení, jsou postaveny nivelační latě. Nivelační přístroj se staví přibližně 

doprostřed mezi body A a B. Záměrná přímka urovnaného nivelačního přístroje 

vytne na latích laťové úseky lA = z (čtení vzad) a lB = p (čtení vpřed). Převýšení 

mezi body A a B se určí ze vztahu. 

VB = VA + VAB = VA + lzA – lpB = HA – l
p
B       (3) 

 
Obrázek  4: Princip určování výškového rozdílu nivelací [7]. 
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Při měření výškových rozdílů na větší vzdálenosti, nebo při větším 

převýšení, je třeba nivelační oddíl rozdělit do více nivelačních sestav a měřičský 

úkon n-krát zopakovat [2.] 

VAB = VA1 + V12 + … +Vn-1,n + VnB        (4) 

 

nebo po dosazení [2] 

 

 VAB = (lzA – lp1) + (lz1 – lp2) + … + (lzn-1 – lpn) + (lzn – lpB)     (5) 

 

Obr. 5: Geometrická nivelace ze středu mezi vzdálenými body [3]. 

 

4.2 Chyby při nivelaci 

Na výsledek nivelace mají vliv chyby, které se snaží měřič eliminovat 

měřickým postupem [2]. 

 Chyby se dělí:  Hrubé chyby (omyly) 

     Nevyhnutelné chyby  - systematické 

                                        - náhodné 

4.2.1 Hrubé chyby 

Hrubé chyby jsou způsobeny nepozorností měřiče. Zjišťujeme je z výsledků 

alespoň dvou nezávislých měření, nebo měřením tam a  zpět. Mezi tyto chyby patří 

zacílení na nesprávný cíl, chyba ve čtení na lati, atd.. 
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4.2.2 Systematické chyby 
 

Chyba ze sklonu záměrné přímky: vzniká nerovnoběžností záměrné přímky 

a osy nivelační libely, nebo systematickou chybou kompenzátoru. Dá se vyloučit 

měřením ze středu při dodržení stejné délky záměry zpět a vpřed [2]. 

 

Chyba ze sklonu přímky: U kompenzátorových nivelačních přístrojů je chyba 

způsobena nedokonalou funkcí kompenzátoru. Jejím výsledkem je nevodorovnost 

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

však zmenšit důsledným urovnáváním krabicové libely v každé sestavě vždy na 

záměru vzad [1]. 

 Chyba z rozdílu výšky zdánlivého a skutečného horizontu na lati vzniká tak, 

že příslušná hladinová plocha není totožná s vodorovnou záměrnou přímkou 

roviny. Je způsobena zakřivením Země a závisí na délce záměry. Odstraní se 

dodržením geometrické nivelace ze středu [2]. 

 Chyba z refrakce vzniká v důsledku přechodu záměrného paprsku ovzduším 

různé hustoty. K největším rozdílům dochází ve vrstvě nízko nad povrchem, proto 

je výhodnější volit záměry výše od země (záměra by neměla klesnout pod 0,5 m). 

Chyba se opět vyloučí geometrickou nivelací ze středu [2]. 

 Chyba z nepřesného dělení stupnice latě se zjistí porovnáním polohy rysek 

stupnice s ryskami porovnávacího měřidla. K nivelovanému převýšení se zavádí 

oprava z komparace latě. Při použití dvou latí může tuto chybu způsobit i odsazení 

nuly na latích, proto by měl mít nivelační pořad sudý počet záměr [2]. 

 Chyba z odklonu nivelační latě od svislice vzniká při nesvislém postavení latě. 

 Chyba ze změny výšky nivelačního přístroje nebo latě je způsobena 

pozvolným zapadáním v nepevném terénu [2]. 
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4.2.3 Náhodné chyby 

Nahodilé chyby mají při nivelaci několik zdrojů, kterými jsou nepřesné 

urovnání záměrné přímky, nepřesnost v určení části nejmenšího dílku dělené 

stupnice latě, a jiných zbytkových chyb. Vyplývají z nedokonalosti lidských smyslů.  

4.3 Určení přesnosti nivelačního pořadu 

V geometrické nivelaci roste střední chyba přímo úměrně s odmocninou 

z naměřené délky s. Dosazením délky s v kilometrech dostaneme střední chybu 

jednoho měření na trati dlouhé 1 km (střední kilometrovou chybu) [1]. 

Dle [1] je dána vzorcem: 

 







±=

s

dd

n
m

2

1
0   , kde        (6) 

 
n …je počet oddílů nivelačního pořadu 

dd …je rozdíl převýšení v oddílech mezi měření tam a zpět   

s …je délka jednotlivých oddílů nivelačního pořadu 

a střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné dvojice měření [1] 

 







±=

s

dd

n
m X

1

2

1
0 .         (7) 

 
 
 Střední chyba ms aritmetického průměru celé trati o délce s ( součet 

jednotlivých úseků) pak podle [1] zákona o hromadění chyb vypadá takto: 

 

smm xs ⋅= 0           (8) 

 

4.4 Kritéria přesnosti nivelačního měření 

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce 1 [9]. 
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Tabulka 1: Mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením pro 

oddíl.[9] 

Nivelační síť řádu Pro oddíl v mm 

I. 2 + 1,5  

II. 2 + 2,25  

III. 2 + 3  

IV. 2 + 5  

 

kde R je délka oddílu v kilometrech 

Mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro oddíl tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Mezní odchylky mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro oddíl.[9] 

Nivelační síť řádu Pro oddíl v mm 

I. 1,5  

II. 2,25  

III. 3  

IV. 5  

 

kde R je délka oddílu v kilometrech 

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

kterou udávají výrazy uvedené v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením pro  

úsek [9]. 

Nivelační síť řádu Pro úsek v mm 

I. 2 + 1,5  

II. 2 + 2,25  

III. 2 + 3  

IV. 2 + 5  
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kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech 

Mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro úsek tabulka 4.  

 

Tabulka 4: Mezní odchylky mezi nivelovaným převýšením tam a zpět pro úsek[9] 

Nivelační síť řádu Pro úsek v mm 

I. 1,5  

II. 2,25  

III. 3  

IV. 5  

kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech 

5. Nivelační přístroje a pomůcky 

 

5.1 Nivelační přístroje 

Nivelační přístroje slouží k vytyčování vodorovné srovnávací roviny, ze 

které se odečtením na nivelační lati určují výškové rozdíly mezi body. Srovnávací 

rovinu vytváří záměrná přímka urovnaného dalekohledu nivelačního přístroje, 

otáčením okolo své svislé osy [2]. 

    Nivelační přístroje rozlišujeme podle urovnání záměrné přímky a to 

na libelové a kompenzátorové. Dále existují i nivelační přístroje laserové, které 

vodorovnou srovnávací rovinu vytyčují pomocí optického systému, který vysílá 

laserový paprsek [2].  

5.1.1 Nivelační přístroje kompenzátorové 

Kompenzátorové nivelační přístroje jsou vybaveny kompenzátorem, který po 

hrubém urovnání přístroje podle krabicové libely nastaví automaticky záměrnou 

přímku do vodorovné polohy. Činnost kompenzátoru využívá zemské tíže. Odpadá 

tedy nutnost urovnávat přístroj podle nivelační libely . Výhodou těchto přístrojů 

oproti libelovým je až 50% úspora času. Nevýhodou je nejistota ve funkční 
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spolehlivosti kompenzátoru a tlumicího zařízení. K nejpoužívanějším 

kompenzátorovým nivelačním přístrojům pro přesnou nivelaci patří KONI 007 [7]. 

 

 

 

 

Obr. 6: Princip působení kompenzátoru [7]. 

1 – objektiv, 2 – nitkový kříž, 3 – okulár 

 

5.1.2 Osové podmínky nivelačních přístrojů 

Nivelační přístroje musí splňovat geometrické podmínky vzájemné polohy hlavních 

os. Základními osami nivelačního přístroje jsou: vertikální osa alhidády V, záměrná 

osa dalekohledu Z, osa nivelační libely L, osa pomocné krabicové libely L´, osa 

nivelační rysky na nitkovém kříži H [7]. 

K podmínkám správnosti patří: 

- L‘ ⊥ V, 

- Z // L, 

- H ⊥ V. 

Při nesplnění těchto podmínek je nutná rektifikace. 
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Obr. 7: Osy nivelačního přístroje[7]. 

5.2 Nivelační latě 

Nivelační latě se používají jako svislá měřidla pro odečítání hodnoty, kterou 

vymezí vodorovná ryska nitkového kříže. Dělíme je na latě pro přesnou nivelaci 

s pětimilimetrovým dělením, pro přesnou nivelaci s desetimilimetrovým dělením a 

pro technickou nivelaci s centimetrovým dělením. Nivelační latě jsou ze dřeva, z 

lehkého kovu nebo z kombinace dřeva a invarového pásku. Délka latí bývá 1,7; 2; 

3; 4 m, šířka kolem 10 cm. Latě jsou buď celistvé nebo sklápěcí, popř. se 

teleskopicky zasouvají. 

 

 

Obr.8: Typy nivelačních latí [2]. 
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Pro nivelační měření je třeba zajistit aby lať byla ve svislé poloze. Toho docílíme 

pomocí krabicové libely. 

5.3 Laťové podložky 

Laťové podložky slouží k zachování přesné výšky nivelační latě. Při měření 

byly použity dva typy podložek. Na body byla použita podložka (viz obr. 9) a na 

mezi body žabky (viz. Obr.10). 

  

 

 

 

Ob. 9 : Speciální podložka.  Obr: 10: Měřické podložky [7]. 

 

 

6 Měřické dvojice nestejné přesnosti 

 

Nivelační pořad rozdělíme na n nestejně dlouhých úseků. Další postup provádíme 

v pracovní tabulce. 

 

V pracovní tabulce vypočteme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu ze vztahu: 

=




 ′′+′
=∆

2

ll
h …         (9) 

a kontrolně 
[ ] [ ]

=
′′+′

=∆
2

ll
h …       (10) 

    

Vypočteme rozdíly d jednotlivých dvojic a [ ]d  ze vztahu: 
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=′′−′= lld …(jednotlivých dvojic)         (11) 

   

[ ] [ ] =′′−′= lld …         (12) 

a kontrolně [ ] [ ] [ ] =′′+′= lld …       (13) 

Volba vah: 

s
p

1
=            (14) 

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

[ ] ( )[ ] [ ] =−⋅−+= ndddd 21
2

…        (15)  

Vypočteme výrazy [ ]pdd  a 






s

dd
. Kontrolou je [ ] 





=

s

dd
pdd .  (16) 

Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu  

      =





±=

s

dd

n
m

2

1
0 …        (17) 

Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu aritmetického průměru  

=





±=

s

dd

n
m x

1

2

1
0 …        (18) 

Vypočtěte empirickou střední kilometrovou chybu vyrovnané hodnoty celé tratě: 

smm xh ⋅=∆           (19)  

Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby: 

hmh ∆±∆           (20)  

 

7 Vlastní měření 

 

Výškové měření bylo provedeno v oblasti Stonava a  proběhlo ve třech 

etapách, v souladu s dobou přeletu družic radarové interferometre. 

  Práce v terénu byla započata rekognoskací terénu a vytvořením liniové 

pozorovací stanice. Výchozím bodem byl zvolen bod GZ10-51.2, stabilizován 

čepovou značkou na stěně budovy (restaurace u mostu) v oblasti Karviná Darkov. 

Výšku výchozího bodu bylo nutno ověřit, z důvodu polohy bodu nacházejícího se 

v poddolovaném území.  Bod Gz10-51.2 byl ověřen pomocí výškového připojení z 
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nivelačního bodu GZ10-50.1 umístěn na silničním mostu (Lázně Darkov) a  GZ10-

51.3 stabilizován na betonové šachtě(Darkov). Koncovým bodem byl zvolen bod 

Ge5-11.2 stabilizován čepovou značkou na stěně domu čp.825 (knihovna) 

v oblasti stonava.  

 

  

Obr. 11:Schematická mapa oblasti Stonava. 

 

Mezi výchozím a koncovým bodem byla provedena stabilizace liniové 

pozorovací stanice v délce 3,6 km, která čítala 27 bodů. Body byly stabilizovány 

pomocí měřických hřebů z oceli s povrchem ze zinkochromátu (viz obr.12) do 

krajnice, nebo do chodníku ve vzdálenosti 100 m až 150 m od sebe. Tento způsob 

stabilizace byl součástí zadání bakalářské práce a byl zvolen s ohledem na 

pozdější využití pro vyhodnocení radarové interferometrie. 

 

 

Obr. 12: Měřické hřeby. 
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Pro měření byla zvolena metoda přesná geometrická nivelace ze středu 

pomocí kompenzátorového nivelačního přístroje KONI 007(viz obr.13) se střední 

kilometrovou chybou při dvojité nivelaci je ± 2 mm, s mikrometrem a invarovými 

celistvými latěmi ± 0,4 až 0,5 mm. Při odečítání z levé a pravé strany latě byla 

povolená odchylka ± 0,2 mm. 

První měření proběhlo ve dnech 11.8-12.8.2008, druhé 1.12 až 5.12 2008 a 

třetí 8.4 - 9.4.2009. Při všech třech měření bylo provedeno výškové připojení bodu 

GZ10-51.2. Vzhledem  k velkému nánosu prachu a bahna, nebyli při druhém a 

třetím měření nalezeny body číslo 6, 7 a 13. Naměřené výšky jsou uvedeny 

v tabulce číslo [14] .  

 

Obr. 13: KONI 007 [4] 

 

7.1 Přesná nivelace  

Přesné nivelace se používá k určování výšek ve výškovém bodovém poli III. 

a IV. řádu a v PNS (plošné nivelační sítě) . Měření má tyto zásady: citlivost libely 

nejméně 20,6”, nebo kompenzátor odpovídající této přesnosti. Dalekohled má mýt 

zvětšení alespoň 24 násobné. Používají se pevné stativy a litinové podložky 
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z oceli. Vždy měříme tam a zpět. Pokud se používají dvě latě musí počet sestav 

být sudý. Délky záměr by neměly překročit 50 m, výška záměry nad terénem by 

neměla klesnout pod 0,5 m. 

7.2 Rozbor přesnosti vlastního měření 

V tomto případě se jednalo o soubor měřických dvojic nestejné přesnosti, 

kdy jsme měřili v nivelaci převýšení v nestejně dlouhých oddílech . V každé dvojici 

mají obě měření zpravidla stejnou přesnost a tedy stejnou váhu. 

7.2.1 Rozbor přesnosti 1. měření 

Celý nivelační pořad se rozdělil na n úseků nestejné vzdálenosti. Vypočítají 

se převýšení mezi těmito úseky tam l’ i zpět l‘‘ a vzdálenost s(km). Pomocí 

aritmetického průměru vypočteme průměrné převýšení ∆h. Dále vypočteme rozdíly 

d, váhy p, dd, pdd a dd/s. Tabulka  slouží k výpočtu empirické střední chyby, 

empirické střední chyby aritmetického průměru a empirické střední chyby celého 

měření.  

Tabulka 5: postup zpracování měřické dvojice nestejné přesnosti 1. měření. 

n l‘(m) l'' (m) s (km) 
∆h 

 (m) d p dd pdd dd/s 

1 0,912 -0,912 0,236 0,912 0 4,237 0 0,000 0,000 

2 8,314 -8,312 0,476 8,313 2 2,101 4 8,403 8,403 

3 -4,134 4,126 0,263 4,130 -8 3,802 64 243,350 243,350 
4 -2,013 2,010 0,239 2,012 -3 4,184 9 37,657 37,657 

5 2,633 -2,630 0,285 2,631 3 3,509 9 31,579 31,579 

6 3,988 -3,988 0,500 3,988 0 2,000 0 0,000 0,000 
7 2,044 -2,044 0,373 2,044 0 2,681 0 0,000 0,000 

8 4,428 -4,424 0,404 4,426 4 2,475 16 39,604 39,604 

9 -8,825 8,827 0,371 8,826 2 2,695 4 10,782 10,782 

10 7,371 -7,371 0,468 7,371 0 2,137 0 0,000 0,000 

∑     3,615   0     371,370 371,370 

 

Empirická střední chyba kilometrová 

±=





±=

s

dd

n
m

2

1
0 4,31 mm 

Empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru 
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±=





±=

s

dd

n
m x

1

2

1
0 3,05 mm 

Empirická střední kilometrová chyba celého měření 

±=⋅=∆ ´smm xh 5,79 mm 

Celkové převýšení mezi body GZ10-51.2 a Ge5-11.2 je 

14,71860 m ± 0,00579 m 

Ověření přesnosti 1.měření pro nivelační sítě IV. Řádu  

Ověření výšky výchozího bodu GZ10-51.2 byla vypočtena podle vzorce  

5,00 ⋅ R (viz. tabulky číslo 2). 

Tabulka 6: Ověření výšky výchozího bodu pro 1. měření 

 

 

Oddíl 

Délka 

oddílu R Převýšení  

Mezní 

odchylka 

Rozdíl TAM a 

ZPĚT 

  Tam Zpět   

 (km) (m) (m) (mm) (mm) 

(GZ10-50.1) 0,2 -4,1877 4,1876 2,2 0,1 

(GZ10-51.3) 0,49 1,6147 -1,6150 3,5 0 

 

Mezní odchylka pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět byla 

vypočtena podle vzorce 5,00 ⋅ 3 2
L  (viz. tabulky číslo 4).  

L = 3,615 km 

Mezní odchylka je: 11,8 mm 

Naměřená odchylka volného nivelačního pořadu byla vypočtena jako rozdíl 

převýšení směrem tam a zpět (14,7185 m a -14,7080 m). 

Naměřená odchylka: 10,6 mm 

Mezní velikost střední kilometrové chyby byla vypočítaná podle vzorce 1,00+
Rn

77,1
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Tabulka 7: Mezní velikost střední kilometrové chyby 1. měření 

Střední kilometrová 
chyba [mm] 

Mezní střední 
kilometrová chyba 

[mm] 

3,05 1,56 

 

Ověření pomoci mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným 

převýšením pro oddíl i úsek jsem zde neuvedl z důvodu nejistých výšek 

nivelačních bodů vlivem poddolování. 

 

7.2.2 Rozbor přesnosti 2. měření 

Tabulka 8: Postup zpracování měřické dvojice nestejné přesnosti 2. měření. 

n l'(m) l''(m) s(km) ∆h (m) d(mm) p dd pdd dd/s 

1 0,901 -0,903 0,236 0,902 -2 4,237 4 16,949 16,949 

2 0,678 -0,678 0,248 0,678 0 4,032 0 0,000 0,000 
3 -3,482 3,485 0,491 3,484 3 2,037 9 18,330 18,330 

4 -0,882 0,886 0,373 0,884 4 2,681 16 42,895 42,895 

5 2,385 -2,385 0,530 2,385 0 1,887 0 0,000 0,000 

6 5,169 -5,173 0,494 5,171 -4 2,024 16 32,389 32,389 

7 4,423 -4,420 0,404 4,421 3 2,475 9 22,277 22,277 

8 -8,831 8,829 0,371 8,830 -2 2,695 4 10,782 10,782 

9 0,175 -0,175 0,271 0,175 0 3,690 0 0,000 0,000 

10 7,210 -7,212 0,197 7,211 -2 5,076 4 20,305 20,305 
∑     3,615   0     163,930 163,930 
 

Empirická střední chyba kilometrová 

±=





±=

s

dd

n
m

2

1
0 2,86 mm 

Empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

±=





±=

s

dd

n
m x

1

2

1
0 2,02 m 
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Empirická střední kilometrová chyba celého měření 

±=⋅=∆ ´smm xh 3,85 mm 

14,71150 mm ± 0,00385 mm 

Ověření přesnosti 2.měření pro nivelační sítě IV. Řádu  

Ověření výšky výchozího bodu GZ10-51.2 byla vypočtena podle vzorce  

5,00 ⋅ R (viz. tabulky číslo 2). 

Tabulka 9: Ověření výšky výchozího bodu pro 2. měření. 

 

 

 

Oddíl 

Délka 

oddílu R Převýšení  

Mezní 

odchylka 

Rozdíl TAM a 

ZPĚT 

  Tam Zpět   

 (km) (m) (m) (mm) (mm) 

(GZ10-50.1) 0,2 -4,1893 4,1890 2,2 0,3 

(GZ10-51.3) 0,49 1,6160 -1,6162 3,5 0,2 

 

Mezní odchylka pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět byla 

vypočtena podle vzorce 5,00 ⋅ 3 2
L  (viz. tabulky číslo 4).  

L = 3,615 km 

Mezní odchylka je: 11,8 mm 

Naměřená odchylka volného nivelačního pořadu byla vypočtena jako rozdíl 

převýšení směrem tam a zpět (14,7116 m a -14,7219 m). 

Naměřená odchylka: 10,3 mm 

Mezní velikost střední kilometrové chyby byla vypočítaná podle vzorce 1,00+
Rn

77,1
 

Tabulka 10: Mezní velikost střední kilometrové chyby 1. měření. 
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Střední kilometrová 
chyba [mm] 

Mezní střední 
kilometrová chyba 

[mm] 

2,02 1,56 

 

Ověření pomoci mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným 

převýšením pro oddíl i úsek jsem zde neuvedl z důvodu nejistých výšek 

nivelačních bodů vlivem poddolování. 

 

7.2.3 Rozbor přesnosti 3. měření 

Tabulka 11: Postup zpracování měřické dvojice nestejné přesnosti 3. měření. 

n l'(m) l''(m) s(km) ∆h d(mm) p dd pdd dd/s 

1 0,895 -0,895 0,236 0,895 0 4,2373 0 0 0 
2 2,974 -2,97 0,359 2,972 4 2,7855 16 44,568 44,568 

3 -0,2 0,2 0,485 0,2 0 2,0619 0 0 0 

4 2,057 -2,056 0,419 2,057 1 2,3866 1 2,3866 2,3866 

5 3,994 -3,994 0,5 3,994 0 2 0 0 0 
6 2,041 -2,045 0,373 2,043 -4 2,681 16 42,895 42,895 

7 4,422 -4,424 0,404 4,423 -2 2,4752 4 9,901 9,901 

8 -8,842 8,846 0,371 8,844 4 2,6954 16 43,127 43,127 

9 6,976 -6,979 0,468 6,977 -3 2,1368 9 19,231 19,231 

∑     3,615   0   62 162,11 162,11 

 

Empirická střední chyba kilometrová 

±=





±=

s

dd

n
m

2

1
0 3,00 mm 

Empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

±=





±=

s

dd

n
m x

1

2

1
0 2,12 m 

Empirická střední kilometrová chyba celého měření 

±=⋅=∆ ´smm xh 4,03 mm 

14,31940 mm ± 0,00403 mm 
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Ověření přesnosti 3.měření pro nivelační sítě IV. Řádu  

Ověření výšky výchozího bodu GZ10-51.2 byla vypočtena podle vzorce  

5,00 ⋅ R (viz. tabulky číslo 2). 

Tabulka 12: Ověření výšky výchozího bodu pro 3. měření. 

 

 

 

Oddíl 

Délka 

oddílu R Převýšení  

Mezní 

odchylka 

Rozdíl TAM a 

ZPĚT 

  Tam Zpět   

 (km) (m) (m) (mm) (mm) 

(GZ10-50.1) 0,2 -4,1983 4,1979 2,2 0,4 

(GZ10-51.3) 0,49 1,6764 -1,6767 3,5 0,3 

 

Mezní odchylka pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět byla 

vypočtena podle vzorce 5,00 ⋅ 3 2
L  (viz. tabulky číslo 4).  

L = 3,615 km 

Mezní odchylka je: 11,8 mm 

Naměřená odchylka volného nivelačního pořadu byla vypočtena jako rozdíl 

převýšení směrem tam a zpět (14,3186 m a -14,3160 m). 

Naměřená odchylka: 2,6 mm 

Mezní velikost střední kilometrové chyby byla vypočítaná podle vzorce 1,00+
Rn

77,1
 

Tabulka 13: Mezní velikost střední kilometrové chyby 3. měření. 

Střední kilometrová 
chyba [mm] 

Mezní střední 
kilometrová chyba 

[mm] 

2,12 1,56 
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Ověření pomoci mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným 

převýšením pro oddíl i úsek jsem zde neuvedl z důvodu nejistých výšek 

nivelačních bodů vlivem poddolování. 

7.3 Výsledky pozorovací stanice 

Veškeré naměřené výsledky v terénu jsou uvedeny v tabulce 14. Zápisníky 

byli vypočítány pomocí programu Microsoft Excel a jsou uvedeny v příloze číslo 2. 

 Z výsledků prvního měření byl vyhotoven terénní reliéf liniové pozorovací stanice 

(viz obr. 14)  pomocí programu Microsoft Excel. 
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Obr. 14: Terénní reliéf liniové pozorovací stanice. 
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Tabulka 14: Výšky měřených bodů v [m]. 
 

Bod 
Výšky 

1.měření 
Výšky 

2.měření 2.m-1.m 
Výšky 

3.měření 3.m-2m 
Gz10-
51,3 229,8510 229,8500 0,0010 229,8450 0,0050 

1 229,9371 229,9302 0,0069 229,9238 0,0064 

2 230,7635 230,7631 0,0004 230,7459 0,0172 

3 231,0678 231,0545 0,0133 231,0307 0,0238 

4 231,4669 231,4394 0,0275 231,4099 0,0295 

5 233,7665 233,7556 0,0109 233,7171 0,0385 

6 239,0778 zrušen neuvedeno zrušen neuvedeno 

7 240,4941 zrušen neuvedeno zrušen neuvedeno 

8 234,9439 234,9107 0,0332 zrušen neuvedeno 

9 233,5602 233,5476 0,0126 233,5178 0,0298 

10 232,9314 232,9108 0,0206 232,8767 0,0341 

11 234,0559 234,0548 0,0011 234,0542 0,0006 

12 235,5645 235,5628 0,0017 235,5615 0,0013 

13 236,0622 zrušen neuvedeno zrušen neuvedeno 

14 236,4297 236,4134 0,0163 236,4418 -0,0284 

15 239,5519 239,5488 0,0031 239,5668 -0,0180 

16 242,2427 242,2268 0,0159 242,2575 -0,0307 

17 242,2333 242,2446 -0,0113 242,2482 -0,0036 

18 241,5953 241,5819 0,0134 241,6105 -0,0286 

19 241,9548 241,9423 0,0125 241,9695 -0,0272 

20 246,3803 246,3685 0,0118 246,3950  -0,265 

21 246,0238 246,0054 0,0184 246,0339 -0,0285 

22 239,9221 239,9202 0,0019 239,9206 -0,0004 

23 237,4517 237,4487 0,0030 237,4421 0,0066 

24 237,1987 237,1964 0,0023 237,1899 0,0065 

25 237,2375 237,2381 -0,0006 237,2249 0,0132 

26 237,3476 237,3504 -0,0028 237,3158 0,0346 

27 241,4328 241,4326 0,0002 241,182 0,2506 

Gz5-11,2 244,5699 244,5614 0,0085 244,1684 0,3930 
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8 Příčné profily 

Podle zadání bakalářské práce, bylo při každém z měření, zaměřeno a 

graficky vypracováno 10 příčných profilů. 

Na liniové pozorovací stanici byly určeny body, z nichž byly měřeny příčné 

profily. Body příčných profilů byli situovány na obě strany krajnice, na dělící pás 

pozemní komunikace, bod liniové pozorovací stanice a po obou stranách za 

krajnicí, pokud to terén umožnil. Příčné profily se měřily pomocí záměry stranou. 

Vzdálenosti mezi body příčných profilů byly změřeny pásmem. Výšky byly 

vypočítány v nivelačním zápisníku, přepracovaném do digitální podoby, pomocí 

programu Microsoft Excel (Zápisníky měření jsou v příloze 2 a výšky bodů 

v tabulce 15, 16, 17). Grafické zpracování je vyhotoveno v geodetickém programu 

kokeš. Graficky vypracované příčné profily jsou uvedeny v příloze číslo 3 v měřítku 

1:100.     

 

Tabulka 15: Výšky příčných profilů 1.měření v [m]. 

Číslo   Body příčných profilů     

bodu bod 1 2 3 4 5 

2 230,768,3 230,268,5 230,550,2 230,568,6 230,512,3 230,502,7 

3 231,076,8 231,090,3 230,987,7 230,982,5 230,839,9 230,491,2 

8 234,950,3 234,768,4 234,868,8 234,872,1 234,890,4 234,670,2 

9 233,568,5 233,448,2 233,413,3 233,372,2 233,219,9 233,201,7 

10 232,9403 232,8325 232,8335 232,8981 232,8362 232,7775 

11 234,0629 233,9192 233,9535 234,0033 233,9438 233,8003 

12 235,5702 235,5023 235,4251 235,4143 235,2493 235,1256 

13 236,0673 235,9571 236,0712 236,0112 235,8615  

14 236,4351 236,5652 236,4807 236,3722 236,5408 236,5491 

15 239,5586 239,6927 239,5986 239,4721 239,7203 239,7126 
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Tabulka16: Výšky příčných profilů 2.měření v [m]. 

Číslo   Body příčných profilů     

 bodu Bod 1 2 3 4 5 

1 229,928 229,978 229,982 229,857 229,769 229,601 

2 230,751 230,213 230,541 230,501 230,501 229,948 

3 231,044 231,089 230,987 230,978 230,831 230,484 

8 234,911 234,753 234,825 234,878 234,979 234,847 

9 233,546 233,072 233,400 233,302 233,207 232,857 

10 232,912 232,82 232,820 232,866 232,820 232,503 

11 234,029 233,812 233,943 233,966 233,913 232,906 

12 235,543 235,445 235,389 235,221 235,098 234,859 

14 236,413 236,251 236,364 236,462 236,386 236,521 

15 239,539 239,722 239,557 239,573 239,560 239,643 

 

Tabulka 17: Výšky příčných profilů 3.měření [m]. 

Číslo   Body příčných profilů     

bod Bod 1 2 3 4 5 

1 229,927 229,935 229,791 229,824 229,737 229,572 

2 230,747 230,749 230,534 230,577 230,510 229,941 

3 231,031 230,752 230,599 230,589 230,440 230,054 

4 231,410 231,505 231,401 231,413 231,351   

9 233,517 233,445 233,366 233,273 233,180 233,161 

10 232,872 232,777 232,779 232,832 232,775 232,741 

11 234,045 233,942 233,967 233,998 233,944 233,832 

12 235,572 235,526 235,414 235,249 235,128 234,765 

14 236,439 236,569 236,404 236,488 236,433 236,549 

15 239,566 239,863 239,518 239,607 239,552 239,604 
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9 Závěr 

 

Byla vytvořena a stabilizována liniová pozorovací stanice.  Dále bylo 

provedeno měření a vyhodnocení výškového měření v oblasti Stonava.  Měření 

probíhalo v souladu s dobu přeletu družic, pořizující radarové snímky nad touto 

oblastí, během začátku srpna 2008,  začátkem prosince 2008 a na začátku dubna 

2009. 

Měření bylo provedeno přesnou nivelací, pro body IV řád pomocí geometrické 

nivelace ze středu. I přes nepříznivé větrnostní podmínky, během 2 a 3 měření, 

bylo určeno v mezích  povolených odchylek. Výšky všech bodů liniové pozorovací 

stanice jsou uvedeny v tabulce 14. Měřené výšky příčných profilů jsou uvedeny 

v tabulce 15, 16 a 17 a jejich grafické zpracování je uvedeno mezi přílohami. 

Schematická mapa s vyznačením nivelovaného pořadu je na straně 15. 

 

Oblast Stonava se nachází v poddolovaném území.   Z naměřených výšek 

vyplívá, že poklesy se projevují o centimetry. Největší pokles byl zaznamenán na 

bodě 27 a  koncovém bodě na knihovně mezi druhým a třetím měření. K tomuto 

poklesu došlo díky silným důlním otřesům během těchto měření. 

 

Jednalo se o první periodické výškové měření v této oblasti. Pro zjištění 

dlouhodobých poklesů na  danou oblast, by bylo vhodné provádět opakované 

měření i nadále.  
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