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ANOTACE 

II. Etapa sledování deformací zateplování omítky na zkušební st�n� z Ytongu  

     Úkolem mé bakalá�ské práce je sledování prostorových zm�n bod� umíst�ných 

v zateplovací omítce na zkušební st�n�. M��ení za�alo v dubnu 2008 a trvalo p�l roku. B�hem 

tohoto období byla st�na monitorována p�i výrazn�jších teplotních zm�nách. Naše m��ení 

bylo již druhou etapou. Výsledky budou sloužit p�i posouzení míry deformací použité 

zateplovací omítky pro ú�ely stavebnictví.  

SUMMARY 

II. Period monitoring deformation of thermal insulating plaster on the test wall from 

Ytong 

The task of my bachelor thesis is monitoring of spatial changes of points which are 

placed in thermal plaster on a test wall. Measure started in April 2008 and last six months. 

The wall was monitored beside significant temperature changes during the period. Our 

measure was the second phase. Results will serve to assess the extent of deformation of used 

thermal insulating plaster to purpose of building. 
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1 ÚVOD 

V sou�asné dob� se neustále zvyšují ceny energií, a proto je kladen v�tší d�raz na 

snižování jejich spot�eby. Bylo zjišt�no, že kvalitní tepelnou izolací, se dá snížit spot�eba 

energie na vytáp�ní budov až o šedesát procent. Existuje mnoho technologií pro zateplení 

vn�jších st�n budov, ty však mají mnoho nevýhod. Nová zateplovací omítka na bázi 

polyuretanového odpadu by m�la všechny nevýhody eliminovat. 

Náplní mé práce bylo navázat na první etapu m��ení deformací zateplovací omítky na 

zkušební st�n� z Ytongu. M�la jsem ur�it, zda se omítka vlivem po�así (r�zných teplot, v�tru, 

dešt� nebo sn�hu) nedeformuje. M��ení m�lo probíhat po celý rok kv�li r�znorodosti teplot. 

První etapa m��ení prob�hla b�hem zimy 2007/2008, druhá etapa od dubna do �íjna 2008. 

V lednu 2009 bylo kv�li nízkým teplotám p�idáno ješt� jedno m��ení. 

Úkolem mé práce je ur�it pohyb pozorovaných bod�, které jsou stabilizovány na 

sledovaném objektu, jejich výškové i polohové zam��ení, a pomocí výsledných sou�adnic a 

jejich následného porovnání zjistit posun. Z výsledk� m��ení první a druhé etapy bude 

vycházet pan Ing. Vojt�ch Václavík, Ph.D., pracovník z Institutu Enviromentálního 

inženýrství, p�i analyzování p�í�in pohybu a zkoumání správné receptury a nanesení omítky.

V první �ásti textu se v�nuji údaj�m o st�n� a místu, kde m��ení probíhalo. Dále 

popisuji zvolenou metodu m��ení a sou�adnicovou soustavu. Následn� se zabývám výpo�ty 

sou�adnic podrobných bod� a odchylek. V záv�ru práce tyto sou�adnice a výsledné posuny 

bod� porovnávám v tabulkách. 
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2 OBJEKT M��ENÍ 

2.1 Ú�el st�ny 

Smyslem existence st�ny je vyzkoušení nové technologie zateplovací omítky na bázi 

polyuretanových odpad� pro vn�jší obvody st�n.  

YTONG má výborné tepeln�–izola�ní vlastnosti, které omezují ztráty energie a šet�í 

náklady na vytáp�ní. Díky dobré prostupnosti vodních par pomáhá k vyváženému klimatu 

v interiéru. Pórobeton je stavební materiál s uzav�enou pórovitou strukturou. Tato struktura 

zajiš�uje dobré zvukov�-izola�ní vlastnosti materiálu YTONG. Se svým �ist� minerálním 

složením je pórobeton p�i�azován k neho�lavým stavebním materiál�m.  

V dnešní dob� se pro zateplení vn�jších st�n nejvíce používá p�nový expandový 

polystyrén. Jde o velice pracný a ekonomicky náro�ný zateplovací systém. Má malou 

schopnost odolávat ohni, vzniká z n�j biologicky neodbouratelný odpad a neustále roste jeho 

cena. 

Všechny tyto nevýhody m�že odstranit nová technologie zateplovací omítky na bázi 

polyuretanového odpadu. 

Ší�ka b�žné tepelné izolace se pohybuje od 80 do 200 mm, zatímco nová technologie 

si vysta�í s 50 – 80 mm. [8] 
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2.2 Umíst�ní st�ny 

Zkušební st�na byla postavena v areálu Technického a zkušebního ústavu stavebního 

Praha, s.p. v Ostrav� – Záb�ehu na obr.2.1. Pro ú�ely m��ení bylo d�ležité, aby st�na nebyla 

voln� p�ístupná ve�ejnosti, kv�li p�ípadnému poškození stabilizovaných bod�. Umíst�ní mezi 

budovami ji rovn�ž chrání proti v�tšímu p�sobení v�tru.  

2.1 Umíst�ní st�ny
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2.3 Pr�b�h stavby 

Jedná se o dv� zdi, které jsou spojené, na sebe kolmé, dlouhé 3 metry a vysoké 2 

metry. St�na, která je p�edm�tem mého výzkumu, je postavena z porobetonového stavebního 

systému YTONG, druhá je z pálených cihlových blok� POROTHERM.  

Na st�nu se nejd�íve nanesla zkoumaná zateplovací omítka, která má po nanesení 

tlouš�ku 50 mm (obr.2.2). Jako kone�ná vrstva byla zatírána tenkovrstvou akrylátovou 

omítkou ve dvou milimetrové tlouš�ce. [8] 

Stavba st�ny byla zahájena v kv�tnu roku 2007, m��ení na ni za�alo probíhat v �íjnu 

téhož roku. Ze� s omítkou z Ytongu byla orientovaná na jihovýchod, z Porothermu na 

jihozápad. 

  

2.2  Stavba st�ny 
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3 BODY A SOU�ADNICOVÁ SOUSTAVA 

Pro oba m��i�e se stabilizovaly celkem 4 body. Body 101,102 a 103 sloužily jako 

stanoviska, ze kterých byly m��eny podrobné body. Obrázek polohy bod� 3.1. P�i mém 

m��ení jsem používala stanoviska 101 a 102. Bod 104, se používal ke kontrolnímu m��ení 

horizontálních posun� v ose Y. 

Na zkušebních st�nách bylo stabilizováno celkov� 48 bod�, 24 na každé st�n�.  

3.1 Poloha bod� sít�
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3.1 Pevné body 

Kv�li zvolené metod�, prostorové protínání vp�ed z úhl�, byly stabilizované pro 

každého m��i�e dv� stanoviska. Tyto stanoviska tvo�í p�ímku, která je zhruba rovnob�žná se 

st�nou a je od ní vzdálená p�ibližn� 4 m. Stanoviska jsou od sebe rovn�ž vzdálená zhruba 4m. 

Jelikož jsou zdi na sebe kolmé, a na druhé m��í druhý m��i�, stabilizovaly se 3 body, z nichž 

je jeden pro oba m��i�e spole�ný. Poloha bod� je volena tak, aby p�i protínání ze stanovisek 

byly trojúhelníky p�ibližn� rovnoramenné. 

Pro sledování pohyb� omítky v horizontálním sm�ru byly p�i první etap� stabilizovány 

nast�elovacími h�eby dva pevné body. Tyty body (101 a 104) tvo�í p�ímku, která je 

rovnob�žná se st�nou a je od ní jen pár centimetr� vzdálená. 

Všechny pevné body byly stabilizovány geodetickými h�eby s pr�m�rem hlavy 5 mm 

(obr. 3.2). Tyto body m��ické sít� byly umíst�ny v asfaltovém podkladu. 

3.2 Stanovisko 
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3.2 Orientace 

 Kv�li budovám, mezi kterými byla st�na skryta, nebyla možnost zam��ení vzdálen�jší 

orientace. Pro orientaci byl proto zvolen roh garáže, který je od stanovisek vzdálený víc jak 

20 m. Bod byl pro z�eteln�jší zacílení a zapamatování zvýrazn�n tužkou.  

Ozna�ili jsme si ho jako bod 500, byl spole�ný pro všechna m��ení. Obrázek orientace 3.3. 

3.3 Orientace 
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3.3 Pozorované body 

Pro m��ení byly do zdi zavrtány kovové vruty o délce 6 cm a do omítky zašroubovány 

4 cm hluboko. Vruty byly rozmíst�ny po celé ploše zdi ve vzdálenosti od sebe zhruba 50 cm, 

celkem tedy 24 vrut� ve �ty�ech �adách a šesti sloupcích. Body jsou popsány �erveným 

lihovým fixem a �íslovány dvouciferným �íslem. První cifra je ozna�ení �ady, druhá ozna�ení 

sloupce (obr. 3.4). Bod je signalizován pr�se�íkem tenkých rysek na hlav� vrutu.  

3.4 Pozorovaný bod �. 22 
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3.4 Výšková zna�ka 

Pro p�esné ur�ení polohy podrobných bod� v prostoru je d�ležité znát p�esné výšky 

stroje od nulové hladiny, která má pro všechna m��ení stejnou výšku. Pro tento ú�el byl 

zvolen místní pomocný výškový bod (obr. 3.5). P�i výpo�tech je ozna�ován jako bod 501. 

Tento bod tvo�í matka na kovové desti�ce, která je umíst�na na fasád� budovy poblíž st�ny 

(asi 15 m).  

Od tohoto bodu se ur�ovalo p�evýšení stroje na každém stanovisku a p�i každém 

m��ení.  

3.5 Pomocná výšková zna�ka s p�iloženým metrem 
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3.5 Sou�adnicový systém 

M��ení nebylo nutné p�ipojovat do platného polohového sou�adnicového systému 

Jednotné trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK) a ani do platného výškového 

sou�adnicového systému Balt po vyrovnání (Bpv), proto byla zvolena místní sou�adnicová sí�

pro polohové i výškové m��ení.  

Pro snadn�jší porovnání výsledných posun� s první etapou m��ení, jsem p�evzala 

sou�adnicovou sí� i sou�adnice pevných bod� po Marku Mikolášovi. 

3.6 Volba sou�adnicového systému a sou�adnice bodu 103 a 104 

Po�átek sou�adnicové soustavy je v bod� 104, kladná osa x prochází body 104 a 103, y 

je na ni kolmá, a z sm��uje vzh�ru (obr. 3.6). Výsledky m��ení pohyb� v horizontálním sm�ru 

se projeví na sou�adnici y. 

Jelikož sou�adnicová osa prochází body 104 a 103, sou�adnice bodu 103 byla 

odvozena z délky mezi t�mito body.  

�� ������ ������

��	� ��
����� ��
	����

���� ��
����� ��
�����
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4 VÝPO�ET SOU�ADNIC PODROBNÝCH BOD�

4.1 Prostorové protínání z úhl�

Je to úloha, p�i které jsou hledané body ur�eny jako pr�se�ík n�kolika sm�r�

m��ených na bodech o známých sou�adnicích. 

Pomocí vodorovných a výškových úhl�, ze dvou stanovisek o známých sou�adnicích, 

získáme polohu ur�ovaného bodu na objektu. Tyto body se stabilizují zna�kami. Ze zjišt�ných 

úhlových zm�n se po�etn� stanoví posuny pozorovaných bod�. M��ení se provádíme 

v ur�itých �asových odstupech. 

Velká pozornost je v�nována prvnímu m��ení, podle kterého se ostatní m��ení 

porovnávají. [2] 

4.1 Protínání vp�ed z úhl�
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Ze sou�adnic stanovisek 101 a 102 se vypo�te jejich vzdálenost s101,102 

( ) ( )2
101102

2
101102102,101 YYXXs −+−=

a sm�rníky mezi body 101 – 102   
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. 

Délky zbývajících stran v trojúhelníku se vypo�tou pomocí sinovy v�ty 
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Sou�adnice podrobných bod�
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P�i známých polohových sou�adnicích ur�ovaného bodu (24), po�ítáme sou�adnice 

výškové (obr. 4.2). Z výpo�t� už známe délky s101,24 a s102,24. Zm��eny máme vertikální úhly 

ϕ101,24 a ϕ102,24 a také výšku horizontu p�ístroje h101,501 a h102,501. Pomocnému výškovému 

bodu je p�i�azeno �íslo 501. Pomocí funkce tangens vypo�ítáme kolmou vzdálenost bodu 24 

nad horizontem p�ístroje (h101,24, h102,24): 

4.2 Trigonometrické ur�ení výšek 

Rovnice pro výpo�et p�evýšení mezi horizontem p�ístroje a bodem 24: 

24,10124,10124,101 ϕtgsh ⋅= 24,10224,10224,102 ϕtgsh ⋅=   

Výška bodu 24 se vypo�te dvakrát: 

24,101501,10124 hhz += 24,102501,10224 hhz +=   

. 

�101,24 

�

�102,24 

�

v101 

v102 

501 

h101,24 

h102,24 

h102,501

h101,501
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5 SAMOTNÉ M��ENÍ 

5.1 �asové rozpoložení a m��ení teploty 

M��ení bylo naplánováno od dubna 2008 a m�lo probíhat do �íjna téhož roku. 

Navazovalo na práci Mikoláše a Topi�e, kte�í ze� sledovali v první etap� od listopadu 2007 

do dubna 2008. Provád�t m��ení v r�zných obdobích b�hem roku jsme m�li hlavn� kv�li 

r�znorodému po�así, proto jsme na n�j vyráželi p�i výrazn�jších zm�nách teplot. 

Teploty se nám st�ídaly v rozmezí 7.5 – 30 °C (graf 5.1). P�i p�edešlé etap� se teploty 

moc nem�nily a pohybovaly se od -2 do +8 °C, proto jsme se p�i výrazném ochlazení v lednu 

2009 rozhodli pro další m��ení. Teploty nejsou podstatné pro samotný pr�b�h m��ení, ale 

vyjad�ují stav, za kterého byla omítka sledována. 

Teplotu jsme zaznamenávali p�i každém m��ení dvakrát. Poprvé hned ráno p�i 

p�íchodu, podruhé kolem 11 hodiny. Bylo to kv�li velkým rozdíl�m teplot b�hem doby 

sledování zdi. 

5.1 Graf teplot b�hem m��ení 
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5.2 M��ení výšky stroje 

Pro p�esné ur�ení poloh sledovaných bod� jsme pot�ebovali znát výšku stroje. 

K tomuto ú�elu jsme si zvolili výškový bod, od n�hož se ur�ovalo p�evýšení stroje na každém 

stanovisku a p�i každém m��ení. Na tento bod jsme p�ikládali kv�li p�esn�jšímu p�e�tení 

skládací metr. Na stroji byl námi nastaven zenitový úhel 100g a z metru ode�tená hodnota 

p�evýšení s p�esností na 0,5 mm. Pro kontrolu se od�ítalo ve dvou polohách dalekohledu. 

Výškovému bodu byla p�i�azena výška 11 m. 

5.3 M��ení pevných bod� sít�

Sou�adnice pevných bod� byly vypo�teny polygonovým po�adem našimi p�edch�dci 

v první etap� m��ení (tab. 5.1). 

Polygon byl m��en elektronickým tachymetrem Leica TC 1700. K ur�ování délek se 

používal odrazný hranol Leica, a k m��ení na bod 104 byl kv�li nedostatku místa použit mini 

hranol Leica. 

 Výpo�et polygonového po�adu byl proveden v programu Kokeš 8.53, vyrovnání 

m��i�ské sít� v programu Groma 7.0. [1] 

5.1 Sou�adnice pevných bod�
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5.4 M��ení podrobných bod�

M��ení probíhalo na dvou bodech o známých sou�adnicích (101,102). Stroj byl 

postaven nad bod 101 a p�ed samotným m��ením zcentrován a zhorizontován. Na orienta�ní 

bod 500 byla nastavena hodnota úhlu blízká 0g. Poté se zm��ily body umíst�né na st�n�, a 

druhé stanovisko (bod 102). Po zm��ení byl uzav�en kruh a znovu zacíleno na bod 500. 

Následovalo m��ení v druhé poloze dalekohledu. M��ily se horizontální a zenitové úhly. 

D�ležité bylo p�esné zacílení na st�edy hlav šroub�. 

Celý postup se opakoval na druhém stanovišti, bod� 102. 

5.5 Zám�rná p�ímka - sledování omítky v horizontálním sm�ru 

K tomuto sledování pot�ebujeme mít 2 pevné body, které tvo�í p�ímku rovnob�žnou se 

zdí. 

Stroj byl postaven nad bod 103, zacílilo se na bod 104 a byla utažena hrubá 

horizontální ustanovka (strojem se dalo pohybovat jen ve vertikálním sm�ru). Na metru 

p�ikládaném mým kolegou vodorovn� na ur�ované body na zdi, se ode�ítaly pomocí svislé 

rysky nitkového k�íže délky s p�esností na 0,5 mm. Po skon�ení m��ení se ješt� kontroln�

najelo na bod 104, kv�li p�ípadnému pohnutí stroje.  
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6 POUŽITÉ M��ICKÉ P�ÍSTROJE A POM�CKY 

6.1 Elektronický tachymetr Topcon GTS 6A 

K m��ení byl použit elektronický tachymetr od firmy Topcon (obr. 6.1), který vlastní 

Institutu geodézie a d�lního m��ictví. Tento stroj byl vybrán pro svou p�esnost p�i m��ení 

úhl�, která spl�uje pot�ebné požadavky. [1]

6.1 P�ístroj Topcon GTS 6A 
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 �!��"�!�#� �� �� ��

  Zv�tšení  30 x 
  Nejkratší zám�ra 1,5 m 
  Zorné pole 1°30´ 
  Volný pr�m�r objektivu 45 mm 

$%&��'�(�!)� � � ��

�� Jednotky � 360°, 400 gon 
�� P�esnost ode�tení 2´´ ; 0,6 mgon 
�� Nejmenší jednotka 0,7´´ ; 0,2 mgon 

 *!�"�%�� �� �� ��

�� +�,��-��.��/� ��

�� Standart (p�esnost; doba) 3 mm + 2 ppm; 3,5 s 
�� Tracking (p�esnost; doba) 10 mm + 2 ppm; 0,6 s 

0��!�."1��!�2�!�� �� �� ��

�� Krabicová libela 10´ / 2 mm 
�� Alhidádová libela 30´ / 2mm 

3"����4*�"�� �� �� ��

�� 3���!��"./
�#."5"1/� ��

�� Rozsah urovnání ± 3´ 
�� P�esnost urovnání ± 0,7´´ 

6!".����� �� �� ��

�� Optická � ��

�� P�esnost dost�ed�ní 0,8 mm / 1,5 m 

 �1�!�5� �� �� ��

�� LCD � ��

�� Velikost �� 4 �ádky po 16 znacích 

���!"��'��"41��� �� �� ��

�� Provozní �� -20°C až +50°C 

7�8�1������ �� �� ��

�� Typ pam�ti pam��ová karta (64 kB) 



Lucie Kurnatová: II. Etapa sledování deformací zateplovací omítky na zkušební st�n�  

 z Ytongu

2011  19  

6.2 Ostatní pom�cky 

Skládací metr – byl používán na ode�ítání la�ového úseku na výškovém bod� a dále 

p�i ode�ítání vzdáleností na sledovaných bodech (p�i sledování omítky v horizontálním 

sm�ru). 

Teplom�r - ten byl p�ipevn�n na zdi a dvakrát b�hem m��ení z n�j byla zjišt�na 

teplota. 

7 ROZBOR P�ESNOSTI 

7.1 Sm�rodatné polohové odchylky 

P�ed výpo�tem polohových odchylek si musíme stanovit p�esnost centrace nad bodem 

cσ , která se objeví ve výpo�tech. Centrace byla provád�na optickým dost�e�ova�em 

umíst�ným v t�ínožce p�ístroje. Díky tomu budeme po�ítat se sm�rodatnou odchylkou 

z dost�ed�ní cσ = ±0,7 mm. [3] 
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Ve výpo�tech pot�ebujeme znát sm�rníky a vzdálenosti mezi body, které si 

vypo�ítáme ze sou�adnic. Výsledky jsou uvedeny níže. U výpo�tu polohové i výškové 

odchylky jsem vycházela z 2. m��ení.  
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σc = 0,7 mm = 0,0007 m - p�esnost v dost�ed�ní p�ístroje  
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Vypo�et sm�rodatných odchylek v sou�adnicích y a x. 

Polohová odchylka v ose y: 
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Polohová odchylka v ose x: 
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7.2 Sm�rodatná výšková odchylka 

K výpo�tu pot�ebujeme znát délku základny z, vodorovné a zenitové úhly. Vzorec pro 

výpo�et sm�rodatné odchylky je složitý [3]. Pro zjednodušení úvah  

o p�esnosti metody a i pro výpo�et sm�rodatné odchylky se zavedou p�edpoklady, že 

Hh101 ≈ Hh102, ω101 ≈ ω102 a
101,24ϕσ ≈

102,24ϕσ , 
101ωσ ≈

102ωσ . Potom: 
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kde: Hhσ  je sm�rodatná odchylka výšky horizontu p�ístroje na bodech základny a  

 a je délka strany v rovnoramenném trojúhelníku. 
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Sm�rodatnou odchylku výšky horizontu p�ístroje odhadneme od naší schopnosti �íst 

na metru ze vzdálenosti zhruba 20 m. Empiricky byla sm�rodatná odchylka z ode�tení úseku 

na metru odhadnuta ±0,3 mm. 

Nejmenší sm�rodatná odchylka se bude vyskytovat v 2. �ad� od shora – tady se 

hodnoty zenitových úhl� nejvíce blíží p�evýšení h nule (ϕ  ≈ 100g). Pro výpo�et je použit bod 

43, který se nachází ve spodní �ad� a spl�uje p�edpoklad ω101 ≈ ω102. 

ω102 = 58,4609g h = 1,120 m   z = 4,353 m   ϕ = 115,6297g

102ωσ = 0,0006g a = 5,339 m  zσ = 0,001 m   ϕσ = 0,0006g

Sm�rodatná výšková odchylka se vypo�te podle vzorce  
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7.3 P�esnost cílení na pozorovací body 

Rozhodující vliv na p�esnost zacílení má p�iblížení dalekohledu, délka zám�r a cílová 

zna�ka bodu. Vlivy prost�edí, jako nap�. refrakce nebo vibrace vzduchu, m�žeme u tohoto 

m��ení zanedbat. 

Odhadnutá sm�rodatná odchylka ze zacílení tedy bude σz = 0,2 mm. [1] 
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7.4 P�esnost ur�ení etapy 
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7.5 P�esnost ur�ení posunu 

P�esnost ur�ení posun� na jednotlivých osách, vychází ze vzorce pro prostorové ur�ení 

p�esnosti. [5] 
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8 GROMA - VÝPO�ET SOU�ADNIC POZOROVANÝCH BOD�  

Všechny etapy m��ení byly vypo�teny v programu Groma 7.0. Tento program umí 

�ešit základní geodetické úlohy. Je ur�en ke zpracování geodetických dat p�enesených 

z totální stanice. Výsledkem jsou seznamy sou�adnic, protokoly a kontrolní kresby.  

Do programu bylo vloženo m��ení a sou�adnice pevných bod�. U m��ení byly 

ozna�eny pevné body a orientace o známých sou�adnicích. Výpo�et se provedl funkcí polární 

metoda dávkou. Po stisknutí tla�ítka „výpo�et“ jsem dostala sou�adnice podrobných bod�. 

Tyto sou�adnice se uložily i do protokolu. [7] 

Všechny výpo�ty a protokoly se nachází na p�iloženém CD. 

Z programu groma byly sou�adnice p�evedeny do programu Excel, ve kterém jsem 

data dále zpracovávala. 
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9 VÝSLEDKY 

9.1 Výsledné posuny bod�

Výsledné sou�adnice vypo�teny ze všech m��ení, posuny jsou vztaženy k 1.m��ení  a 

jsou zapsány v tabulkách 9.1, 9.2, 9.3 a 9.4. Každá tabulka obsahuje rozdíly sou�adnic 

pozorovaných bod� v jedné sou�adnicové ose.   

9.1 Posuny sledovaných bod� vztaženy k prvnímu m��ení na ose Y 

Rozdíly od 1. m��ení na ose Y [mm]
Y 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Sm�rodatná odchylka ur�ení posun� v ose y je 1,8mm. 
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9.2 Sledování omítky v horizontálním sm�ru – rozdíl od prvního m��ení 

Rozdíly vzdáleností, od prvního m��eni, m��eny metrem na ose Y  
Bod 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 -0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 
12 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 
13 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 
14 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
15 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 
16 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 
21 0,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 
22 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 
23 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
25 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 
26 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 
31 -1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
32 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 
33 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
34 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
36 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,5 -0,5 
41 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
42 -0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
43 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 
44 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 0,0 
45 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
46 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 

Výsledné odchylky jsou ovlivn�ny chybami, které mohly být zap�í�in�ny nedostate�n�

p�esným dost�ed�ním nad bod 103 nebo nedostate�n� p�esným zacílením na bod 104. Další 

chybou mohlo být ne zcela kolmé držení metru. 
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9.3 Posuny sledovaných bod� vztaženy k prvnímu m��ení na ose X 

Rozdíly od 1. m��ení na ose X [mm] 
X 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 0,1 0,5 0,2 0,5 2,2 0,1 0,5 0,4 
12 0,5 0,7 0,4 0,7 2,0 -0,1 0,6 0,6 
13 0,4 0,8 0,5 0,7 1,6 -0,1 0,5 -0,7 
14 0,5 0,8 0,5 0,5 1,5 0,0 0,8 0,6 
15 0,9 1,0 1,0 0,4 1,2 0,0 1,0 0,7 
16 1,0 1,0 1,2 0,6 0,7 0,2 0,9 0,7 
21 0,4 0,8 0,5 1,0 2,2 0,4 1,1 0,9 
22 0,4 0,8 0,5 0,8 1,6 0,2 0,6 0,7 
23 0,7 0,9 0,9 0,7 1,5 0,1 0,7 0,8 
24 0,6 1,3 1,0 0,8 1,3 0,2 1,0 0,7 
25 0,9 1,2 1,1 0,4 1,2 0,2 0,8 0,6 
26 0,9 1,0 1,4 0,5 0,8 0,3 1,0 0,6 
31 0,4 0,9 0,8 1,1 2,2 0,3 1,1 0,9 
32 0,4 1,1 0,5 0,7 1,6 0,0 0,9 0,6 
33 0,8 1,0 0,8 0,7 1,2 0,1 1,0 0,7 
34 0,8 1,1 1,0 0,6 1,2 0,2 1,1 0,6 
35 0,6 0,8 1,0 0,4 0,8 -0,1 0,7 0,6 
36 0,8 0,9 1,3 0,3 0,6 0,0 1,0 0,7 
41 0,2 0,7 0,5 1,1 1,8 0,2 0,9 0,9 
42 0,4 0,9 0,7 0,9 1,4 0,1 0,9 0,6 
43 0,7 1,0 0,6 0,8 1,2 -0,1 0,9 0,6 
44 0,8 1,2 1,0 0,7 1,1 0,2 0,8 0,8 
45 0,8 1,4 1,4 0,6 0,7 0,2 1,1 0,7 
46 0,8 0,9 1,3 0,4 0,4 -0,1 0,7 0,7 

Sm�rodatná odchylka ur�ení posun� v ose x je 0,9mm. 
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9.4 Posuny sledovaných bod� vztaženy k prvnímu m��ení na ose Z

Rozdíly od 1. m��ení na ose Z [mm] 
Z 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 -0,4 -0,7 0,1 -0,1 -0,8 0,4 0,8 0,3 
12 -0,4 -0,7 0,3 0,0 -0,4 0,4 0,7 0,5 
13 -0,3 -0,8 0,2 0,2 -0,2 0,4 0,7 0,1 
14 -0,5 -0,9 0,2 0,1 -0,6 0,5 0,7 0,3 
15 -0,5 -0,9 0,3 0,0 -0,6 0,5 0,6 0,5 
16 -0,4 -0,8 0,5 -0,1 -0,5 0,6 0,7 0,5 
21 -0,5 -0,7 0,1 0,5 -0,1 0,5 0,7 0,5 
22 -0,7 -0,9 0,0 -0,1 -0,4 0,3 0,5 0,5 
23 -0,5 -0,9 -0,1 0,2 -0,4 0,6 0,7 0,6 
24 -0,4 -0,9 0,1 0,4 -0,2 0,6 0,8 0,5 
25 -0,2 -0,7 0,3 0,5 0,0 0,8 0,9 0,8 
26 -0,5 -0,8 0,3 0,3 -0,2 0,4 0,8 0,7 
31 -0,6 -0,9 0,0 0,2 0,0 0,6 1,0 0,6 
32 -0,7 -0,8 0,8 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 
33 -0,6 -0,9 0,3 0,2 0,1 0,5 0,7 0,4 
34 -0,5 -0,8 2,6 0,3 0,0 0,3 0,8 0,5 
35 -0,8 -0,9 -0,3 0,1 -0,3 0,3 0,6 0,2 
36 -0,7 -1,0 -0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 
41 -0,7 -0,8 -0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 
42 -0,8 -1,2 -0,5 0,0 0,3 0,4 0,4 0,4 
43 -0,6 -0,8 -0,1 0,3 0,2 0,3 0,7 0,3 
44 -0,6 -0,8 -0,3 0,3 0,6 0,4 0,7 0,6 
45 -0,9 -1,0 -0,4 0,1 0,3 0,3 0,6 0,2 
46 -0,5 -0,7 -1,2 0,2 0,7 0,0 0,8 0,5 

Sm�rodatná odchylka ur�ení posun� v ose z je 0,8mm. 

Všechny posuny podléhají vypo�tené p�esnosti, jen u 6. m��ení jsou hodnoty posun� u 

všech bod� na osách Y a X v�tší. V dalších jsou však hodnoty op�t velmi blízko 1. m��ení. 

Proto nem�žeme s ur�itostí �íct, že šlo o posun st�ny, chyba vznikla nejspíš nep�esností 

m��i�e. 
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9.2 Srovnání první a druhé etapy m��ení 

Abychom zjistili, zda došlo k pohybu st�ny v delším �asovém období, musíme 

porovnat první a druhou etapu m��ení. Srovnáme proto celkové m��ení z  první etapy s 

prvním m��ením etapy druhé (tab. 9.5). Zjistíme, že výsledné rozdíly nep�esahují vypo�tenou 

p�esnost, jen v p�ípad� 6. m��ení, kde jde nejspíše o chybu m��i�e v první etap� m��ení..  

9.5 Porovnání první a druhé etapy m��ení 

Porovnání sou�adnic I. a II. Etapy na ose Y [mm] 
Y 11 22 33 44 55 66 77 88 99 
11 -0,1 -1,1 -0,9 -1,0 0,9 3,1 0,4 -0,8 0,2 
12 0,0 -0,6 -0,6 -0,4 1,0 3,0 0,6 0,1 0,5 
13 0,1 -0,4 -0,5 -0,7 0,5 3,0 0,5 0,3 -1,1 
14 0,0 -0,2 0,1 -0,8 0,7 3,3 0,3 0,4 0,4 
15 0,0 0,0 0,6 -0,7 1,0 3,2 -0,3 -0,2 0,4 
16 0,0 0,3 0,9 -1,1 0,3 3,2 -0,8 -0,5 0,1 
21 0,0 -0,7 -0,3 -0,4 -0,5 3,3 1,2 0,5 0,8 
22 0,0 -0,5 -0,7 -0,7 1,1 3,2 1,0 0,2 0,8 
23 0,1 -0,6 -0,7 -0,7 0,6 3,1 0,3 -0,3 0,5 
24 0,0 -1,0 -0,5 -0,7 0,9 2,9 -0,3 -0,2 0,3 
25 0,0 0,1 -0,1 -0,7 0,8 3,4 -0,2 -0,3 0,5 
26 0,1 0,2 0,5 -0,8 0,7 2,7 -0,9 -0,4 0,0 
31 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,8 3,5 0,9 0,4 0,8 
32 0,1 -0,4 -0,4 -0,8 0,6 3,5 0,9 -0,1 0,6 
33 0,0 -0,3 -0,6 -0,2 1,0 3,7 0,6 0,2 0,6 
34 0,4 -0,9 -1,3 -1,2 0,0 2,5 -0,4 -0,8 -0,4 
35 0,1 0,2 -0,3 -0,6 0,9 3,4 -0,1 0,1 0,5 
36 0,0 -0,4 -0,4 -1,2 0,3 2,7 -1,1 -0,8 -0,2 
41 0,1 -0,5 -0,6 -0,6 0,9 3,2 0,8 0,1 0,3 
42 0,0 -0,5 -0,7 -0,7 0,7 3,4 0,9 -0,3 0,5 
43 0,1 -0,3 -0,4 -0,4 0,7 3,6 0,5 0,1 0,3 
44 0,0 -0,4 -0,2 -0,7 0,8 3,6 0,0 -0,1 0,3 
45 0,0 -0,2 -0,3 -0,7 0,8 3,1 -0,3 -0,6 0,4 
46 0,0 0,3 0,5 -1,0 0,2 3,0 -1,3 -0,7 0,0 
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ZÁV�R 

Toto m��ení bylo �asov� náro�né, trvalo 6 m�síc�. Celkov� prob�hlo dev�t m��ení.  

Sou�adnice bod� jsem získala metodou protínání vp�ed z úhl�. Výpo�et byl proveden 

v programu GROMA. 

Výsledky n�kterých m��ení p�esahují povolenou odchylku, avšak z d�vod� navrácení 

m��ení k p�vodním hodnotám nem�žeme �íct, že šlo jednozna�n� o posun. 

Díky této práci jsem získala nové zkušenosti, zlepšila jsem se v ovládání p�ístroje, a 

vylepšila se ve výpo�etním programu Groma. Dozv�d�la jsem se více o práci geodeta – té 

praktické v terénu i po�etní. Tyto nové zkušenosti jist� v budoucnu využiji. 
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