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Anotace 

Práce se zabývá teoretickým popisem jednotlivých základních geodetických metod 

měření vodorovných a vertikálních posunů a přetvoření objektů, vztažných systémů a 

přístrojů na měření. V dalším jsou popsány provedená měření posunů a přetvoření stožárů 

vysokého napětí v závodě Elektrovod Žilina, a. s., analýza jejich přesnosti, bodové pole, 

lokální souřadnicový systém, přístrojové vybavení, průběh zatěžovací zkoušky a způsob 

výpočtů. 

 

Klíčová slova: horizontální posuny a přetvoření stožárů, bodové pole, lokální 

souřadnicový systém, analýza přesnosti, výpočet posunů a přetvoření, zatěžovací zkouška. 

 

 

Annotation 
 

Labour discuss about theoretical description of basics of geodetic measurements of 

horizontal and vertical shifts and deformations of objects, geodetic network point fields 

and surveying instruments. In the next part following is described the executed 

measurements of shifts and deformations of high voltage masts in the concert Elektrovod 

Žilina, analysis of the their accuracy, geodetic network point field, local coordinate system, 

surveying instruments, vertical setting out of masts, test process and calculation methods. 

 

Keywords: horizontal shifts and deformations of masts, geodetic network point field, local 

coordinate system, analyze of accuracy, vertical setting out of masts, calculation of shifts 

and deformations, test of masts. 
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ÚVOD  

O problematice měření posunů a přetvoření objektů, kterou se zabývá i tato práce, a 

obecně o lokální (podle FR Helmerta "nižší geodézii", "surveying", "la topométrie") a 

inženýrské geodézii je napsáno množství literatury, vzpomeňme např.. [1], [3], [4], 

Michalčák O.: Inženýrská geodézie I, II; Abelovič, J. a kol: Měření v geodetických sítích, a 

pod., proto cílem práce v první kapitole je stručné shrnutí "základní myšlenky" 

jednotlivých nejpoužívanějších metod měření posunů a přetvoření. Podrobnostmi ani 

modifikovanými řešeními těchto metod se z důvodu omezení rozsahu závěrečné práce 

nebudu věnovat. 

Důraz kladu na objasnění a podrobné popsání provedených měření posunů a 

přetvoření stožárů vysokého napětí v kapitolách 2. a 3., kde se zabývám od popsání 

předmětu a místa měření, použitých přístrojů a metod měření, dosažené přesnosti, průběhu 

zatěžovací zkoušky až po realizaci výpočtů. 

Cílem této práce je tedy stručné popsání jednotlivých metod měření posunů a 

přetvoření objektů (zejména "klasických"; práce se kvůli stručnosti nezabývá 

fotogrammetrické a GPS metodami) a popsání provedených měření. Práce také obsahuje 

návrh na měření univerzální měřící stanicí pro porovnání výsledků měření mechanickými a 

elektronickými přístroji, jako i pro zautomatizování vyhodnocovacího procesu. 
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1. TECHNOLOGIE MĚŘENÍ POSUNŮ A 

PŘETVOŘENÍ 
1.1. Definice použitých v problematice Měření posunu a přetvoření 

objektů ve smysl ČSN 73 0405 (Měření posunu a přetvoření 

stavebních objektů a jejich části) 

Posun - prostorová změna polohy stavebního objektu nebo jeho části oproti původní 

poloze nebo poloze v předchozí etapě měření. 

Svislý posun - svislá složka posunu (výšková změna polohy). 

Vodorovný posun - vodorovná složka posunu (vodorovná změna polohy). 

Absolutní posun - posun vyjádřený v absolutním systému nezávisle na pozorovaném 

objektu. 

Relativní posun - posun vyjádřený v relativním systému, který udává změnu polohy 

jednotlivých částí stavebního objektu. 

Přetvoření (deformace) - změna tvaru stavebního objektu nebo jeho části. 

Vztažné systémy - geodetické nebo geometrické systémy nebo prvky (např. body, osy, 

roviny, horizonty, souřadnicové a výškové systémy), ke kterým nebo ve kterých se měří 

nebo vyjadřují posuny nebo přetvoření; absolutně systémy jsou určeny vztažnými body 

nezávisle na pozorovaném objektu a jeho částech; relativně systémy jsou určeny vzhledem 

k pozorovanému objektu. 

Pozorované body - body na pozorovaném objektu nebo jeho části, jejichž posuny se měří, a 

které udávají posuny nebo přetvoření té části objektu, na kterém jsou umístěny. 

Vztažné body - body mimo pozorovaného objektu a jeho vlivů, jejichž poloha se v době 

měření nemění. 

Měřické značky - zařízení, kterým se označují (stabilizují) po dobu měření pozorovány a 

vztažné bod. 
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1.2. Metody měření posunů a přetvoření a vztažné systémy 

Polohové změny a změny tvarů stavebních konstrukcí je možné určit geodetickými 

metodami a metodami negeodetickými, resp. fyzikálními metodami. 

Metody geodetické rozdělujeme do dvou základních skupin, absolutní a relativní 

metody. 

Absolutními metodami určujeme posun vzhledem k systému vztažných bodů, 

nezávisle na pozorovaného objektu, což je hlavní výhoda těchto metod, proto pokud se 

bude měření provádět během několika dní, příp. v dlouhodobém horizontu několika let, 

musíme použít metody absolutně. 

Při relativních metodách určujeme posuny vzhledem k vzájemné poloze 

jednotlivých částí stavebního objektu, tzn. měření není připojeno na systém vztažných 

bodů. Při vhodně zvolené relativní metodě měření posunů a přetvoření můžeme dosáhnout 

vyšší přesnost než při metodách absolutních. Relativně metody jsou vhodné zejména při 

krátkodobých měřeních. 

Při volbě metody je třeba dbát na hospodárnost a efektivnost metody, ale zejména 

je nutné před měřením provést analýzu přesnosti a zhodnotit, zda danou metodou měření a 

daným přístrojovým vybavením dokážeme zajistit požadovanou přesnost. 

Negeodetickými metodami se určují zejména relativně změny stavební konstrukce, 

tzn. naklonění a průhyb stavební konstrukce, změnu polohy části objektu vůči ostatním 

částem, změna délky konstrukce atd.. Tato měření se provádějí pomocí kyvadel, 

tenzometrů, sklonoměrem, indikátorových hodinek, a pod. 

Z uvedeného vyplývá, že hlavní výhodou geodetických metod oproti metodám 

negeodetickým je to, že geodetickými metodami můžeme určit nejen relativní, ale i 

absolutní posun pozorovaného objektu. Geodetické metody měření posunů a přetvoření 

můžeme rozdělit na: 

 metody měření vodorovných posunů, 

 metody měření svislých posunů. 

Obě metody, tzn. geodetické i negeodetické, mohou být vzájemně vhodně kombinovány. 
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Vztažné systémy, ze kterých vychází zejména měření absolutních posunů 

geodetickými metodami můžeme rozdělit na polohové vztažné systémy a výškové vztažné 

systémy. Jak polohové, tak výškové vztažné systémy musí obsahovat určitý; počet 

vztažných bodů, které nesmí být ovlivněny možným posunem pozorovaného objektu nebo 

jeho části. Protože vztažný systém může mít různé geometrické podoby, např.. úsečka, 

rovina, trojúhelníkový řetězec, atd.. a také závisí na zvolené metody měření, nemůžeme 

jednoznačně a obecně říci, kolik vztažných bodů by měl obsahovat. Obecně však platí, že 

při měření absolutních posunů je nutné, abychom měli k dispozici nejméně dvě nadbytečné 

měření. 

Body vztažných systémů musí být pevně stabilizované, např. hloubkovou 

stabilizací a před každým měřením je nutné ověřit vhodnou metodou jejich stabilitu. Také 

je výhodné, pokud se na těchto bodech nacházejí masivní železné konstrukce, které slouží 

jako stativ, na který se nucenou centrací upevní přístroj. Tyto konstrukce spolu s nucenou 

centrací zajišťují přesné scentrovanie přístroje nad vztažnými body, z nichž měření 

provádíme a také zamezují možným otřesům, které by mohly vzniknout při "klasických" 

stativech. 

Až po takové komplexní analýze a zvolení vhodné metody měření můžeme 

přistoupit k samotnému měření posunů a přetvoření. 

 

1.2.1. Metody měření vodorovných posunů 
Mezi základní metody měření vodorovných posunů patří: 

 Metoda záměrné přímky - metoda alignement) 

 Metoda polygonových tahů 

 Metoda trojúhelníkových řetězců 

 Trigonometrické metoda - protínání z úhlů 

 Trilateračná metoda - protínání z délek 

 Metody GPS 

 Fotogrammetrické metody 
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1.2.1.1. Metoda záměrné přímky - metoda alignement 

Metoda záměrné přímky se nejčastěji používá při měření posunů a přetvoření 

příhradové hráze, mostů, opěrných sloupů, průmyslových konstrukcí. Při této metodě 

můžeme buď přímo odečítat hodnoty příčného posunu na měřítku, které je vhodně 

umístěno na pozorovaném bodě v kolmém směru na záměrnou přímku, kterou tvoří min. 2 

vztažné body, jejichž stabilita se ověřuje před každým měřením vůči tzv.. zajišťovacím 

bodem, a na které nesmí ovlivnit žádným způsobem potenciální pohyb pozorovaného 

objektu, nebo můžeme příčný posun vypočítat z odměřeného úhlu, který tvoří směr 

záměrné přímky a směr na pozorovaný bod a vodorovné vzdálenosti vztažného bodu od 

pozorovaného bodu. 

Polohu vztažných A, B volíme vůči pozorovaným bodem pá tak, aby přímka 

vytvořena vztažnými body byla přibližně kolmá na směr očekávaných posunů qi.

A B

  

1O

2O

3O

4O

5O

6O

nP

P nq
qω∆

ω nω

q

 

Obr.1.1. Metoda záměrné přímky 

 

P - poloha pozorovaného bodu P během základního měření 

ω – úhlová odchylka od záměrné přímky AB během základního měření 

q – příčný posun odečten při základním měření na měřítku 

Pn – poloha bodu P během etapového měření 

ω n – úhlová odchylka od záměrné přímky AB během etapového měření 

qn – příčný posun odměřený během etapového měření 
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A,B – vztažné body 

Oi – orientační body 

 

Jelikož poměr délky posunu q vůči délce s je velmi malý, můžeme trojúhelník 

APPn považovat za pravoúhlý, a velikost posunu q určíme ze vztahu                                                                                

        𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑛𝑛 − 𝑞𝑞 = 𝑠𝑠. 𝑡𝑡𝑡𝑡Δ𝜔𝜔 = 𝑠𝑠 Δ𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐
 ,                                               (1.1) 

 

kde Δω je rozdíl úhlů ωn a ω as vodorovná vzdálenost bodu P, resp. Pn od bodu A. 

Střední chybu měřeného příčného posunu mq získáme aplikací o hromadění 

středních chyb na rovnici (1.1). Upravený tvar vztahu pro výpočet střední chyby měřeného 

příčného posunu je                                                           

                                            𝑚𝑚𝑞𝑞 = 𝑠𝑠.𝑚𝑚Δ𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐
 ,                                            (1.2) 

Kde  𝑚𝑚Δ𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑐𝑐   je střední chyba měřeného úhlu. 

Jak můžeme vidět z rovnice (1.2), při úhlovém měření příčného posunu metodou 

záměrné přímky přesnost příčného posunu závisí na přesnosti měření směrů. Z takového 

důvodu volíme pro podobné měření přesné úhloměrnou přístroje. 

 

1.2.1.2. Metoda polygonu 

Při této metodě volíme polygon přibližně v kolmém směru na směr očekávaného 

sesuvu půdy. Počáteční B a koncový C bod se nacházejí mimo měřeného území a jsou 

připojeny na souřadnicové známé vztažné body A, D. polohovou stabilitu těchto bodů 

musíme před měřením ověřit. 
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A

B

C

D

1P

nP1

2P

nP2

1q 2q1ω

n1ω

2ω

n2ω

 Obr.1.2. Metóda polygonu 

 

Velikost posunů q1, q2, ..., qi bodů polygonové tahu vypočítáme podle vztahu 

 𝑞𝑞𝑖𝑖 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛 )2 + (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛 )2,                                 (1.3) 

kde yi, xi jsou vypočteny a vyrovnané souřadnice i-tého bodu polygonu základního měření 

yin, xin, jsou souřadnice i-tého bodu polygonu etapového měření. 

Dosazením hodnot do vztahu: 

 𝜑𝜑𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛 |
|𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛 |

                                             (1.4) 

Můžeme vypočítat úhel φ i a nakonec i ukazatel σi. Na základě vypočtených posunů 

q a směrníku  σ získáme vektory q i a tedy dokážeme určit jednak směr sesuvu bodů 

polygonu, což umožňuje přesnější interpretovat výsledky měření. 

Polygon můžeme počítat také v místním souřadnicovém systému s vložením jedné 

z osy do většinou první strany polygonu. 

Přesnost posunu q je podle [4] dána vztahem, jehož obecný tvar je                  

                   𝑚𝑚𝑞𝑞 = ��� 𝑎𝑎
𝑎𝑎+𝑏𝑏

�
2
𝑚𝑚𝑏𝑏

+2 � 𝑏𝑏
𝑎𝑎+𝑏𝑏

�
2
𝑚𝑚𝑎𝑎

2� �Δ𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐
� + � 𝑎𝑎𝑏𝑏

𝑎𝑎+𝑏𝑏
�

2
�𝑚𝑚Δ𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐
�

2
                       ( 1.5 ) 
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Kde a, b jsou sousední vodorovné délky polygonu na bodě P, mě, mb, jsou střední 

chyby těchto délek, Δω je úhlová změna na bodu P a mΔω je přesnost měření úhlu. 

 

1.2.1.3. Metóda trojuholníkových reťazcov 

Při rozsáhlých výklopný územích musíme vybudovat síť vztažných bodů mimo 

oblasti sesuvu, např. ve tvaru trojúhelníkového řetězce. V této síti odměříme všechny úhly 

sesuvu, např. ve tvaru trojúhelníkového řetězce. V této síti odměříme všechny úhly a 

délky, čímž vznikne pevná homogenní síť, kterou můžeme na základě dostatečného stupně 

volnosti vyrovnat pomocí metody nejmenších čtverců, resp. jiné vhodné metody. 

Trojúhelníkový řetězec můžeme připojit na body trigonometrické sítě S-JTSK nebo, 

zejména v současnosti, kdy přesnost trigonometrické sítě nemusí vyhovovat současným 

požadavkům na přesnost, můžeme tuto síť vyrovnat v místním souřadnicovém systému, a 

tím nesnižovat a neznehodnocují její přesnost připojením na nepřesněji síť. 

V rámci etapových měření Určeme stejnou metodou měření nové souřadnice 

měřených bodů, které pokud došlo k výklopný procesům, budou jím ovlivněny. Tak jako 

při předešlé metodě, i při trojúhelníkových řetězcích určíme vektory posunů qi ze 

souřadnicových výpočtů, podle vztahů (1.3), (1.4).. 

A

B

2P

2P

2P

2P 2P

2P D

C

 

Obr.1.3. Metoda trojúhelníkových řetězců 

 

 



Bc. Marek Ruman: Měření stožáru vysokého napětí při zatěžovací zkoušce 
 

2012  9 
 

1.2.1.4.Trigonometrické metoda - protínání napřed z úhlů 

Trigonometrické metoda měření posunů a přetvoření spočívá ve zjišťování úhlových 

změn etapovým a základním měřením na pozorovaných bodech P1, P2,...Obr. 

Měření se provádí ze vztažných bodů A, B, C, ..., které se nacházejí mimo oblast, v níž 

může dojít k posunům. Stabilita těchto bodů musí být zajištěna z dlouhodobého časového 

horizontu a před každým měřením se musí ověřit. Aby bylo možné ověřit  

stabilitu těchto bodů, ve vzdálenosti cca 300 m se zvolí ověřovací body O1, O2,...a 

zajišťovací doby Z1, Z2, .... ve vzdálenosti cca 50 m. 

1P 2P

1Z

2Z

3Z

4Z

5Z

6Z

1O
2O 3O

A B

 

Obr.1.4. Trigonometrická metóda 

Před měřením vypracujeme observačním plán, ve kterém stanovíme metodu měření 

úhlů. Metodu měření úhlů resp. směrů volíme vzhledem k požadovanou přesnost měření a 

také vzhledem k velikosti očekávaných posunů. Čím menší jsou očekávané posuny, tím 

přesnější metodu, a tím i přístrojové vybavení musíme zvolit. 

Pokud známe vodorovné vzdálenosti si pozorovaných bodů P1, P2, ... od vztažných 

bodů A, B, ..., pak můžeme příčně posuny qi, vypočítat podle vztahu                              ,                                                                                                                

 𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 . 𝑡𝑡𝑡𝑡Δ𝜔𝜔 = 𝑠𝑠𝑖𝑖Δ𝜔𝜔𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐
                                           (1.6) 

kde Δω představuje úhlovou změnu na pozorovaném bodě. 

Výsledný posun qa střední chybu mq můžeme získat také graficky: 



Bc. Marek Ruman: Měření stožáru vysokého napětí při zatěžovací zkoušce 
 

2012  10 
 

Jelikož velikosti posunů qi jsou vůči délkám záměr si zanedbatelné, můžeme 

považovat záměry v základním a etapovém měření za rovnoběžné, vzdálené od sebe o 

příslušný posun qi. vzhledem k tomu, že v každém měření se vyskytují náhodné chyby, 

které nelze zcela vyloučit, vlivem těchto chyb se záměry z etapového měření neprotne v 

jednom jediném bodě, ale tvoří odchylkového trojúhelník. Poloměr kružnice vepsané 

tomuto trojúhelníku je velikost střední chyby posunu mq a střed této kružnice je vyrovnaná 

poloha bodu Pn. Posun q je roven vzdálenosti bodů P, Pn. 

1q

2q

3q

q

qmnP1s
3s

2s

P

 

Obr.1.5. Grafická metoda stanovení posunu q 

 

1.2.1.5.Trilateračná metóda 

Pokud trigonometrické metoda měření posunů a přetvoření spočívá ve zjišťování 

úhlových změn na pozorovaných bodech, pak trilateračná metoda spočívá ve zjišťování 

délkových změn mezi vztažnými body A, B a pozorovaným bodem P během základního a 

etapového měření. 

Po vypočítání souřadnic pozorovaných bodů metodou Křížení napřed z délek v základním 

av etapovém měření, můžeme podle následujícího vztahu určit posun q                     

    𝑞𝑞 = �Δ𝑦𝑦2 + Δ𝑥𝑥2                                                         (1.7) 

kde Δy y Δx představují souřadnicové rozdíly pozorovaného bodu P mezi základním a 

etapovým měřením. Také, jako při polygonový metodě, vypočítáme ukazatel posunu σ.  
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Obr.1.6. Trilateračná metóda 

 

Použitím přesných elektronických dálkoměrů dokážeme zajistit vysokou přesnost 

určení délky, podle [1] např. při použití Kern Mekometra ME 5000 0,5 - 1 mm. 

 

1.2.2. Metody měření svislých posunů 

 Geometrická nivelace 

 Trigonometrické metoda 

 Hydrostatická nivelace 

 Fotogrammetrická metoda 
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1.2.2.1. Geometrická nivelace 

Měření svislých posunů metodou geometrické nivelace patří mezi nejčastější a pokud 

možno, přednostně použijeme tuto metodu před ostatními. V závislosti na požadované 

přesnosti používáme metodu přesné nivelace, při vyšších nárocích na přesnost metodu 

velmi přesné nivelace. 

Pro měření používáme přesnou nivelaci přístroje Zeiss ni007, Zeiss Ni 002, Leica NA 

3003, atd. .., nivelační lať s invarovým pásem nebo kódovým dělením a pevné stativy, 

které zamezí otřesům způsobeným atmosférickými podmínkami. Použití 

kompenzátorových nivelačních přístrojů je možné pouze za vhodných povětrnostních 

podmínek a na místech, kde nedochází k otřesům, protože tyto faktory by znemožnily 

urovnání kompenzátoru. 

Převýšení mezi jednotlivými body se měří metodou geometrické nivelace ze středu se 

stejnou délkou záměr vpřed a vzad. 

Měření vychází podle [4] buď z výškového polygonu, výškového uzavřeného tahu 

nebo ze sítě výškových bodů. 

První metoda se využívá zejména při liniových stavbách, štolách, opěrných zdech, 

mostech, v výklopný územích atd.. výškový polygon je vložen mezi vztažné výškové body 

na začátku i na konci. 

Výškový uzavřený tah je napojen na vztažný bod. Používáme ho při objektech s 

menším půdorysem, např. plynojemy, vodojemy, stavby věžovitého charakteru, atd.. 

 

Síť výškových bodů je vhodná při objektech velkého charakteru, průmyslové a 

bytové výstavbě atd.. Větší počet bodů umožňuje provést lepší analýzu přesnosti měření a 

vyhodnocení posunů. 
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1.2.2.2. Trigonometrická metóda 

Trigonometrické metoda měření svislých posunů je založena na určování posunu 

pozorovaného bodu P na základě změny výškového úhlu β resp. zenitového úhlu z. Měření 

opět realizujeme ze systému vztažných bodů. Tuto metodu používáme zejména tehdy, 

když není možné použít geometrickou nivelaci, tzn. při těžko dostupných pozorovaných 

bodech. 

Při měření trigonometrické metodou na kratší vzdálenosti nemusíme uvažovat s 

refrakcí vzduchu a zakřivením Země, při větších vzdálenostech je však třeba do výpočtu 

zahrnout i tyto faktory. 

P

nP
h nh

qd

ndβ∆
β nβ

s
 

Obr.1.7. Trigonometrická metóda 

 

Relativní výška pozorovaného bodu P v základním měření je podle [1] dána vztahem 

   ℎ = 𝑠𝑠. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1−𝑘𝑘)
2𝑎𝑎

𝑠𝑠2 + ℎ𝑝𝑝                                                            (1.8) 

kde, s je vodorovná délka, výškový úhel, k refrakční koeficient, R poloměr Země, hp 

výška přístroje. Relativní výšku bodu Pn v etapovém měření vypočítáme podle vztahu                                                                  

      ℎ𝑛𝑛 = 𝑠𝑠𝑛𝑛 . 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 + (1−𝑘𝑘𝑛𝑛 )
2𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑛𝑛2 + ℎ𝑝𝑝𝑛𝑛                                               (1.9) 

Pokud Δ𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑛𝑛 − 𝑠𝑠,Δ𝑡𝑡 =  𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡,Δℎ𝑝𝑝 = ℎ𝑝𝑝𝑛𝑛 − ℎ𝑝𝑝 ,Δ𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑛𝑛 − 𝑘𝑘, pak z rozdílu 

rovnic (1.9) a (1.8) je svislý posun q bodu P rovný 

  𝑞𝑞 = Δℎ = ℎ𝑛𝑛 − ℎ = (𝑠𝑠 + Δ𝑠𝑠)𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡 + Δ𝑡𝑡) − 𝑠𝑠. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝑠𝑠 + Δ𝑠𝑠)2                         (2.0) 
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Po úpravě vztahu (2.0) dostaneme tvar 

                  𝑞𝑞 = 𝑠𝑠(𝑡𝑡𝑡𝑡2𝑡𝑡 + 1) Δ𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐
+ Δ𝑠𝑠. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠2 Δ𝑘𝑘

2𝑎𝑎
+ Δℎ𝑝𝑝           (2.1) 

Přesnost určeného posunu q dostaneme opět aplikací zákona o hromadění středních 

chyb na rovnici (2.1). Přesnost posunu q podle [1] vypočteme ze vztahu 

𝑚𝑚𝑞𝑞 = ��𝑠𝑠(𝑡𝑡𝑡𝑡2𝑡𝑡 + 1)
𝑚𝑚Δ𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐
� + (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚Δ𝑠𝑠)2 + �−𝑠𝑠2 𝑚𝑚Δ𝑘𝑘

2𝑎𝑎
�

2
+ 𝑚𝑚Δℎ𝑝𝑝

2                      (2.2)                     

Za vhodných atmosférických podmínek je možné dosáhnout touto metodou 

přesnost měřeného posunu 1 mm. 

1.2.2.3. Hydrostatická metoda 

Tento typ nivelace je založena na měření převýšení, resp. výškových rozdílu na 

principu spojených nádob. Při Měření používáme tzv. .. hydrostatickou nivelační soupravu, 

kterým se skládá ze dvou nádob válcového tvaru spojených navzájem hadicí. Souprava je 

naplněn vodou. 

Každé převýšení měříme dvakrát, přičemž při druhém Měření vyměníme nádoby mezi 

sebou a vypustíme malé množství vody ze soupravy, výsledné převýšení je aritmetický 

průměr Měření převýšení. 

Takovou metodou Měření posunu a přetvoření dokážeme vlastně zajistit přesnost 0,1 

mm. Souprava obsahuje takové Mikrometrický bubínek, který umožňuje odečítat SETINO 

milimetru, přičemž tisíciny milimetru dokážeme odhadnout. 

Hydrostatickou nivelace je vhodné použít při těžko přístupných bodech, např. v 

podzemních podlažích, při Měření sedan základů podpor atd. .. Jelikož v soupravě se 

nachází kapalina, tak je třeba, aby v místnosti, kde Měření provádíme byla, v rámci 

možností, stálá teplota. 
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2. POPIS POSTUPŮ MĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ 

STOŽÁRY VYSOKÉHO NAPĚTÍ 
Při volbě vhodného přístrojového vybavení a metody měření přetvoření stožárů je 

nutné dbát na požadavky a představy objednavatele prací. Ten určí, které náležitosti budou 

předmětem měření, tzn. které části, resp. body stožáru je nutné měřit, zda jsou ve 

výstupním elaborát žádané vodorovné, vertikální, příp. obojí posuny, zda je nutné sledovat 

uchycení stožáru v základové patce betonové platformy během zatěžovací zkoušky a jiné 

specifické požadavky. Objednatel také určí s jakou přesností je nutné tyto posuny měřit. 

 

Na základě těchto požadavků objednatele prací zvolíme vhodnou metodu měření a 

přístrojové vybavení, kterým však musíme bezpodmínečně dokázat zajistit požadovanou 

přesnost určení posunů a přetvoření, tzn. před měřením musíme provést analýzu přesnosti 

zvolené metody. Při volbě metody měření je nutné také dbát na časovou hospodárnost 

metody i í životaschopnost vzhledem k prostředí, ve kterém budeme měření provádět. 

Rovněž je nutné, resp. vhodné, pokud zvolená metoda umožňuje rychlé vyhodnocení 

měření, proveditelné iv terénu, a tím i poskytnutí okamžitých, přesných a spolehlivých 

výsledků přímo během měření. 

  

Na základě představ a požadavků na přesnost a rozsah prací objednatele, byly zvoleny jako 

nejvhodnější tyto metody: 

 Metoda úhlová na záměrnou přímku, 

 Metoda měření svislých posunů vzhledem na vodorovnou rovinu. 
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2.1. Metody měření vodorovných posunů 

Mezi metody měření vodorovných posunů patří metody: 

 metoda úhlová na záměrnou přímku, 

 metóda zámernej priamky s použitím priečnych meradiel. 

 

 

2.1.1. Metoda úhlová na záměrnou přímku 

Tato metoda je hlavní a nejdůležitější, protože právě touto metodou přesně určujeme 

posuny a přetvoření stožáru a jeho částí. Zbývající metody, i když jsou potřeba, slouží 

pouze pro kontrolu hlavní metody, resp. na kontrolu uchycení stožáru ke zkušební plošině. 

Těmito nadbytečnými měřeními tedy kontrolujeme případné selhání lidského faktoru. 

Měření se provádí ze systému vztažných bodů, který tvoří 4 body. Dva body č. 200 a 

300, jejichž spojnice se středem montážní plošiny, bodem č.. 100, vytváří přibližně kolmý 

směr, jsou umístěny na střechách okolních budov. Třetí bod č. 400 je umístěn na betonové 

platformě a leží přibližně na přímce, kterou tvoří střed plošiny bod č.. 100 a bod č.. 300. 

Podrobný výklad o bodovém poli je uveden v kapitole 3.2. Bodové pole. 

Teoretické vysvětlení a odvození výsledného vztahu pro výpočet posunu q úhlovou 

metodou na záměrnou přímku je uvedeno v kapitole?? Metoda záměrné přímky (metoda 

alignement). V této kapitole se budu zabývat specifickým využitím této metody při 

uskutečněném měření posunů a přetvoření stožárů vysokého napětí, tak dosaženou 

přesností. 

Ojedinělé řešení úhlové metody na záměrnou přímku je dáno několika faktory. 

Zkušební plošina má rozměry cca 40 x 25 m, což znamená, že stožáry lze polohově umístit 

na různá místa (příp. je to nutné z důvodu současného umístění jiného zařízení na plošině, 

např.. Základové patky jiného stožáru), a tedy pod různým úhlem vůči směru zatěžovacích 

sil 𝐹𝐹𝑖𝑖  to znamená, že konstrukce není nikdy umístěna pod stejným úhlem, a tedy záměry z 

jednotlivých vztažných bodů na měřené body nejsou kolmé na směry zatěžovacích sil 𝐹𝐹𝑖𝑖  a 

protože směry zatěžovacích sil jsou totožné, resp-rovnoběžné s osami X, Y, obecně tedy 

ani nejsou kolmé na směry osy souřadnicového systému. 
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Pokud bychom tuto anomálii tolerovali, výsledné hodnoty měřených posunů a 

přetvoření stožárů by v konkrétních situacích mohly dosahovat odchylku několika 

centimetrů od skutečné hodnoty, v závislosti na poloze stožáru. Takové hodnoty vzhledem 

k požadovanou přesnost není možné zanedbat, proto je nutné uvažovat s nimi ve výpočtu 

posunů. 

Výpočet takové korekce si můžeme ozřejmit na příkladu ze vztažného bodu c. 200. 

Mějme daný pozorován bod P (obr. 2,1) části stožáru, který se nachází v obecné poloze na 

zkušební plošině. Na tu část stožáru, kde je stabilizovaný bod P působí dvě síly. 

Ve směru osy + X působí síla 𝐹𝐹𝑥𝑥����⃗  , ve směru osy-Y síla 𝐹𝐹𝑦𝑦�����⃗  , na bod může ještě působit síla 

𝐹𝐹𝑧𝑧����⃗  ve směru osy Z, tuto sílu můžeme při měření horizontálních posunů zanedbat. vlivem 

sil 𝐹𝐹𝑥𝑥����⃗  a 𝐹𝐹𝑥𝑥����⃗  se bod P vychýlí z původní polohy o hodnotu q´ do rovnoběžky s osou X, 

vedenou přes pozorovaný bod P. 

100
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300
200O

ω∆
ωδ

YF

XF
P
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´
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´q
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Obr.2.1. Výpočet korekce α 

 

Ve skutečnosti bude nová poloha bodu P odpovídat poloze bodu Pn protože úhel 𝛿𝛿𝜔𝜔  je 

velmi malý ( s = 95 m, Pn, Pn ' dosahuje hodnoty max. 1-1,5  m),  můžeme tento úhel 

zanedbat a považovat úhel Δω za skutečný úhlový rozdíl vypočítaný z rozdílu měřených 

směrů. 
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Z trojúhelníku určeného body 200, P, Q vyplývá, že                                                                                 

                         𝑝𝑝 = 𝑠𝑠. 𝑡𝑡𝑡𝑡Δ𝜔𝜔                                                                   (2.3) 

 

pričom s je vodorovná vzdialenosť bodu P v základom meraní od vzťažného bodu 200. 

Orientaci, z níž vychází měření směrů, tvoří vztažný bod c. 200 a orientační bod O 200  

. Tento bod je stabilizován terčíkem na blízké budově závodu, přibližně ve Stejné 

vzdálenosti od vztažného bodu č. .. 200 jako pozorované body Pi. Tato skutečnost je velmi 

důležitá a výhodná, protože při měření smerov nie je potrebné, resp. pouze minimálně, 

přeostřovat dalekohled při přechodu ze záměry na orientaci, na záměru a měřený bod P. To 

umožňuje vyhnout se chybím, které by mohly vzniknout různým zaostřením, a také 

urychluje proces měření. 

Od tohoto výchozího směru měříme směry na pozorované body na stožáru v L poloze 

dalekohledu. Základní měření na všechny pozorované body Pi provedeme v čase. když 

ještě na jednotlivé části stožáru nepůsobí žádné síly stožár je v klidu, tedy Fx =0  N ,  Fy — 0  

N ,  Fz = 0 N .  Etapové měření provádíme podle programu zatěžovací zkoušce v rámci 

jednotlivých krocích. 

 

Měřené body jsou stabilizované černobílým terčíkem (obr. 2.2) příp., pro zvětšení 

viditelnosti, může být blízké okolí bodů vyznačené kontrastní barvou. Měřené body se 

nacházejí v přibližně stejné vzdálenosti od vztažných bodů, tedy opět není třeba 

přeostřování dalekohledu. 

10
,5

 c
m

10 cm

 
Obr.2.2. Měřické značky 
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Analýza přesnosti použité metody měření 

Na úhlové měření byly vždy použity stejné přístroje Zeiss THEO 010A a THEO 020A, 

přičemž při tomto přístroji měřič odhadoval desetiny grádovej minuty. Objednatel prací 

vyžadoval určit posuny s přesností ± 3 cm, tedy střední chyba posunu σq = 3 cm. 

Při koeficientu spolehlivosti ta = 2 musí platit nerovnost σq > 2 mq, kde mq je empirická 

střední chyba určeného posunu q. Z toho vyplývá, že použitým přístrojovým vybavením a 

metodou měření musíme dokázat zajistit, že pro empirickou střední chybu posunu mq bude 

platit nerovnost 

                    𝑚𝑚𝑞𝑞 =≤ 𝜎𝜎𝑞𝑞
2

,𝑚𝑚𝑞𝑞 ≤ 1,5 𝑐𝑐𝑚𝑚,                                          (2.4) 

 

Pokud bude platit nerovnost (2.4), pak budeme každou vypočítanou hodnotu posunu 

q >2 m q >  hodnotit jako posun s 5% rizikem omylu. 

Při maximální vzdálenosti s = 95 ma základní střední chybě měřeného směru přístroje 

Zeiss THEO 010A 𝑚𝑚𝜓𝜓�����  =  10cc , tedy podle zákona o hromadění středních chyb 

 

𝑚𝑚� a = 14cc, na základě vztahu (1.1) můžeme říci, že s daným přístrojovou 

vybavením dokážeme za obvyklých podmínek dosáhnout přesnosti měřeného posunu mq = 

2 mm, čím s velkou rezervou splníme podmínku σq > 2 mq, protože 30 mm > 4 mm. Při 

použití teodolity Zeiss THEO 020A m q = 4  mm, tedy také platí, že σq> 2 mq, 30 mm > 8 

mm . 

Je nutné poznamenat, že při výpočtu střední chyby posunu mq, byla použita výběrová 

(základní) střední chyba 𝑚𝑚�ω použitého přístroje, místo empirické střední chyby měřeného 

směru mω určené změření Je to dáno tím, že měření směrů se provádí pouze v I. poloze 

dalekohledu a vždy jen jednou, tedy nemáme k dispozici žádné redundantní měření, které 

by umožňovaly použít některé z vyrovnání známých z vyrovnávacího počtu. Proto je 

nejvhodnější, také jediné možné řešení použít základní střední chybu 𝑚𝑚�ω měřeného směru 

použitého přístroje. 

Tuto přesnost dokážeme za obvyklých podmínek a svědomitém měření zajistit, proto 

můžeme uvažovat s její hodnotou při analýze použité metody měření. 
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Nutnost měřit směry pouze v jedné poloze dalekohledu a pouze jednou je dána 

rozsahem zatěžovací zkoušky. Ta trvá při současné metodě měření cca 8-10 hodin, někdy i 

dva dny, tedy zavedením nadbytečných měření by se zatěžovací zkouška prodloužila na 

několik dny, co by bylo nehospodárné a neekonomické, protože podmínku určit posuny s 

přesností σq = 3 cm. dokážeme s přehledem zajistit i výše popsaným způsobem. 

 

2.2. Metoda měření výškových změn základové patky 

Cílem této metody bylo určit změnu výškové polohy základny stožáru ve čtyřech 

rozích této konstrukce, a tím získat přesné a komplexní údaje o jejím pohybech ve 

vodorovném a svislém smere. 

Záměr vodorovné rysky záměrného kříže nivelačního přístroje vytvořila vodorovnou 

rovinu v nadmořské výšce H, vůči níž byly zaznamenávány relativně výškové změny v 

poloze pozorovaného příčného měřidla. Měřidla byly uchycené na 4 přibližně svislých 

kovových konstrukcích, při svařovaných k základové patce a měli opět vyznačeny 

milimetrové dělení, přičemž desetiny milimetru se odhadovaly. 

Systém měření, jakož i výpočet relativních posunů h1 - h4 je opět totožný s výpočty v 

předešlých metodách. 

 

Obr.2.3. Metoda měření výškových změn základové patky 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ 

STOŽÁRU 

3.1. Místo a předmět prováděcích prací 

Všechna měření zatěžovacích zkoušek stožárů vysokého napětí byly provedeny 

v letech 2011 až 2012 v závodu Elektrovod Žilina, as,, Pekařská cesta 4, 010 42 Žilina. 

Tato společnost je mimo jiné oprávněna provádět zkoušky ocelových konstrukcí podle IEC 

60652 Ed.2.0 av rámci oblasti svého působení je to největší zkušebna v Evropě. Podobné, 

avšak menší, zkušebny se nacházejí už jen ve Francouzské republice a v Španělském 

království. Společnost Elektrovod Žilina, a.s. provádí zkoušky ocelových konstrukcí a 

stožárů od roku 1975 pro okolní země Evropy, tak pro země Asie, např. Sýrie, Kuvajt, 

Pákistán, pro země Afriky, např. Egypt, Súdán. 

Geodetické měření dlouhodobě provádí a zajišťuje prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD. 

Realizaci zatěžovací zkoušky řídí Ing. Igor Baštel. 

 

3.2. Bodové pole 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.1.1 Metoda úhlová na záměrnou přímku, bodové 

pole, ze kterého se vychází při měření během zatěžovacích zkoušek tvoří 4 vztažné body č. 

200, č.. 300, č.. 400 a střed plošiny, který označujeme č. 100. 
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Zkušební plošina

Obr.3.1. Grafické znázornění vztažných bodů a zkušební plošiny. 

 

Body č.. 200 a č. 300 jsou umístěny na střechách okolních budov závodu Elektrovod 

a.s., v maximální vzdálenosti od středu betonové platformy cca 100 m. Oba tyto body jsou 

stabilizované masivní železnou konstrukcí, která zajišťuje jejich neměnnou polohu z 

dlouhodobého časového hlediska, jakož i neměnnou polohu přístroje během celé 

zatěžovací zkoušky. Na tuto konstrukci se přístroje upevňují nucenou centrací tak, aby 

jedna urovnávacia šroub směřovala přibližně do středu stožáru. Díky tomuto úkonu, 

protože všechny pozorované body stožáru se nacházejí v rovině přibližně kolmé na směr 

této šrouby a stejné vzdáleností od ní. můžeme mezi jednotlivými kroky zatěžovací 

zkoušky, v případě potřeby rychle urovnat přístroj v tomto směru, protože právě 

vodorovnost tohoto-směru rovnoběžného s rovnou měřených bodů je v našem případě při 

měření vodorovných směrů důležitá. 

Jelikož měření obvykle probíhá během celého dne, i za nepříznivých atmosférických 

podmínek (např. déšť. Sníh, vítr, silné a přímé sluneční záření, ...) a zejména právě z těchto 

dvou bodů, měřiči, zapisovatelé. jakož i přístroje jsou chráněni před těmito vlivy které 

znehodnocují měření, a tím i výsledky, pomocí přístřešku, který zajišťuje iv nečase 

přijatelné podmínky pro měření. 
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Oba tyto body jsou z výškového hlediska přibližně 10 m nad rovinou zkušební plošiny. 

Bod č.. 400 je umístěn přibližně na přímce, která tvoří body č. 300 a č. 100 ve 

vzdálenosti cca 75 m od středu plošiny. Jelikož stožár je zpravidla otočen tak, že záměrná 

přímka z bodu č.. 200 je přibližně kolmá na konzoly konstrukce, z bodu č.. 300 můžeme 

měřit posuny bodů umístěných na konzolích z jedné strany stožáru az bodu č.. 400 

můžeme měřit pohyby zbývajících konzol umístěných na druhé straně stožáru. Tato 

možnost se jen příležitostně využívá. 

Bod je stabilizovaných železnou tyčí v betonové platformě a nemá žádnou ochranu 

proti vlivům počasí. Přistroj se nad tímto bodem umísťuje na stativ. 

Každý z těchto tří vztažných bodů má svůj vlastní bod (bod O200, O300, O400) 

stabilizovaný terčíkem který slouží jako orientace při měření směrů. Body se nacházejí v 

přibližně stejné vzdálenosti, jako pozorované body vůči stanoviskům. 

 

3.2.1. Ověření stability vztažných bodů 

Protože poslední etapové měření vztažných bodů v závodě Elektrovod as bylo 

provedeno v roce 2009, dna 7. 10. 2012 bylo provedeno měření, jehož cílem bylo posoudit 

polohovou a výškovou stabilitu těchto bodů, a tím i určení nových souřadnic výšek 

vztažných bodů. 

V závodě je zaveden místní souřadnicový systém, ve kterém je definována poloha 

vztažných bodů rovinnými pravoúhlými souřadnicemi y, x, určená základním měřením. 

Výškový systém je vztažen ke středu zkušební plošiny, který má definovanou výšku  

H 1 0 0  = 0,000 m. 

K ověření stability vztažných bodů můžeme využít tento "hlavní'' SS (osi Y, X;  viď 

obr. 3.2.) a měření provedeme ve "vedlejším" SS (osi Y ´ , X ´) a protože jde o identická 

body, můžeme pomocí transformace určit jejich novou polohu v "hlavním" SS, jakož i 

odhady středních souřadnicových chyb my, mx, pootočení systémů o úhel ω a měřítkovým 

koeficient q .  
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Měření bylo realizováno z pomocného bodu č.. 1000. Bod č.. 1000 leží na ose Y podle 

obrázku. Z tohoto stanoviska byla měřena osnova směrů v jedné skupině na vztažné body 

č. 100, 200, 300, 400; stejně jako i zenitové úhly a šikmé délky. Na základě těchto údajů 

dokážeme určit souřadnice vztažných bodů ve "vedlejším" SS a výšky vztažené ke středu 

zkušebního plošiny. 

100
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Obr.3.2. Hlavní a vedlejší souřadnicový systém 

Pro správné vyhodnocení a interpretování měření, tedy zda daný vztažný bod změnil 

nebo nezměnil svou polohu, vytvoříme nulovou hypotézu Ho a alternativní hypotézu H 0  

které budeme testovat. 

Nulová hypotéza, kterou pokud přijmeme, tak vztažné body nezměnily svou polohu, 

formulujeme ve smyslu koeficientu spolehlivosti tα = 2 takto 

𝐻𝐻0: 𝑣𝑣𝑦𝑦𝑖𝑖 ≤ 2𝑚𝑚𝑦𝑦 ,𝑣𝑣𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 2𝑚𝑚𝑥𝑥          

kde i = ( 1, 2, 3, 4). 

Alternativní hypotéza, kterou přijmeme, pokud zamítneme nulovou hypotézu H0, tedy 

vztažné body změnily svou polohu, je: 
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𝐻𝐻1: 𝑣𝑣𝑦𝑦𝑖𝑖 ≤ 2𝑚𝑚𝑦𝑦 ,𝑣𝑣𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 2𝑚𝑚𝑥𝑥         

 

Body transformujeme pomocí Helmertovej lineární podobnostnej transformace. 

Číslo VB 

Souřadnice VB v 
hlavním SS 

Souřadnice VB ve 
vedlejším SS Souřadnice VB po transformací 

Y X y´ x´ YT vy XT vx Z 
[ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ mm ] [ m ] [ mm ] [ m ] 

100 99,997 100,004 100,000 99,982 99,9971 0,1 100,0027 -1,3 0,000 
200 197,186 96,713 197,197 96,713 197,1861 0,1 96,7079 -5,1 11,164 
300 107,471 40,441 107,494 40,422 107,4746 3,6 40,4450 4,0 10,120 
400 93,264 169,706 93,244 169,691 93,2602 -3,8 169,7084 2,4 -0,480 

Tab.3.2. Souřadnice transformovaných vztažných bodů. 

 

Odhady středních chyb my, my, mp a parametry q a ω ttransformace určíme podle 

vztahů (3.1) 

𝑚𝑚𝑦𝑦 = �∑𝑣𝑣𝑦𝑦2

𝑛𝑛
 ,𝑚𝑚𝑥𝑥 = �∑𝑣𝑣𝑥𝑥2

𝑛𝑛
  ,𝑚𝑚𝑝𝑝 = �𝑚𝑚𝑦𝑦

2 + 𝑚𝑚𝑥𝑥
2, 𝑞𝑞 = 𝑎𝑎

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔
,𝜔𝜔 = 𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑏𝑏

𝑎𝑎
� ,        (3.1) 

Kde n je počet identických transformovaných bodů (n=4). 

 

my [ mm ] my [ mm ] my [ mm ] Q ω [ g ] 

2,6 3,5 4,4 0,999927 -0,01701 

Tab.3.3. Odhady středních chyb transformovaných vzť.b. a parametry transformace. 

 

Z tab 3.2 a tab. 3.3 vyplýva, že 𝑣𝑣𝑦𝑦𝑖𝑖 ≤ 2𝑚𝑚𝑦𝑦 , 𝑣𝑣𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 2𝑚𝑚𝑥𝑥 , tedy nulovou hypotézu H0 

nezamítne a přijímáme závěr s 5% rizikem chybného rozhodnutí, že vztažné body 

nezměnily svou polohu. 

Pro měření byl použit elektronický teodolit Leica TC 1700, umístěný na stativu. 

Přesnost měřeného směru přístroje je 𝑚𝑚𝜓𝜓 = 10𝑐𝑐𝑐𝑐 . odměřené údaje jsou uvedeny v příloze. 
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3.3. Souřadnicový systém 

Na zjednodušení, zrychlení a zefektivnění měření a jejich vyhodnocení byl v závodě 

zaveden místní souřadnicový systém (obr. 3.3.). Výhodou zavedení místního 

souřadnicového systému je možnost souřadnicových výpočtů, tzn. výpočet souřadnicových 

rozdílů, vodorovných vzdáleností, směrník, a pod. 
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Obr.3.3. Souřadnicový systém a znázornění zatěžovacích sil. 

 

Pro přiblížení uvedeme některé další důležité výhody zavedení místního SS: 

Pokud ztotožníme směry os X, Y se směry zatěžovacích sil, resp. zajistíme jejich 

rovnoběžnost, pak výpočtem y-ové a x-ové složky posunů, získáme přímo žádané příčné 

posuny. 

Zavedení místního souřadnicového systému dále umožňuje jednoduché výpočty 

vodorovných délek a směrník mezi jednotlivými pozorovanými body stožáru a stanovisky. 
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Jelikož každý stožár je na zkušební plošině umístěn vždy v jiné poloze, resp. má vždy jiný 

tvar, a tím i jiné pozorované body, poloha měřických značek je vždy odlišná. Pokud tedy 

známe souřadnice umístění středu stožáru na zkušební plošině, podle jeho projektové 

dokumentace, kde jsou uvedeny jeho jednotlivé rozměry, dokážeme určit souřadnice 

měřených bodů a pomocí jednoduchých souřadnicových výpočtů víme vypočítat 

vodorovné vzdálenosti si a ukazatel σi mezi pozorovanými body a stanovisky, tedy není 

třeba měřit tyto délky. 

 

Místní SS se ukázal jako výhodný i při ověřování stability vztažných bodů, kde 

pomocí transformace dokážeme určit souřadnicové rozdíly těchto bodů v základním a 

měření, a tím etapovém jednoduše vyhodnotit posuny podél os X, Y, vypočítat velikost 

posunu qi , příp. vypočítat ukazatel σi, a pod. 

Střed souřadnicového systému, bod č.. 100, je ztotožněn se středem zkušební 

plošiny (obr. 3.3). Aby nevznikaly záporné souřadnice pozorovaných a vztažných bodů, 

středu SS přidělené souřadnice 100 = [y = 100 m, x = 100 m], což při velikosti zkušební 

plošiny (cca 40 x 25 m) a při poloze vztažných bodů postačuje. Všechny objekty se tedy 

nacházejí v jednom kladném kvadrantu SS, 

Na zkušební plošině jsou podle obrázku vytvořeny otvory ve vzdálenosti 1 m, do 

kterých se upevňuje pomocí šroubů základna stožáru. Osa + X ztotožněna stou vrstvou 

otvorů, která prochází středem plošiny. Osa + Y je otočena o 90 ° ve směru hodinových 

ručiček, tedy souřadnicový systém je pravotočivý. 

Jak je patrné z obrázku, kde jsou znázorněny 4 body v obecné poloze na zkušební 

plošině, zatěžovací síly působí rovnoběžně se směrem os + X a -Y. 

 

3.4. Přístrojové vybavení a kontrola osových podmínek použitých 

přístrojů 

 Pokud potřebujeme zajistit požadovanou přesnost posunu mq=3 cm, při maximální 

vzdálenosti s = 95 ma při koeficientu spolehlivosti tα = 2, přesnost měřeného směru  mΔω je 

podle vztahu (1.2) 
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𝑚𝑚Δ𝜔𝜔 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑚𝑚𝑞𝑞

2𝑠𝑠
� = 0,0100𝑡𝑡 = 100𝑐𝑐𝑐𝑐                                     (3.2) 

To znamená že teodolit, kterým budou měření realizovány musí mít základní 

střední chybu menší než 100cc, musíme jím dokázat zabezpečit tuto nebo vyšší přesnost. 

Pro úhlové měření byly vybrány přístroje Zeiss THEO 010A, jehož základní střední chyba 

přístroje 𝑚𝑚�𝜓𝜓 = 10𝑐𝑐𝑐𝑐 , a THEO 020A kde  𝑚𝑚�𝜓𝜓 = 20𝑐𝑐𝑐𝑐 , tedy teodolity o rád vyšší přesností. 

Tyto přístroje byly použity při metodě 2.1.1. metoda úhlová na záměrnou přímku.  

Pro vytyčení základny příhradových typů stožárů do vodorovné roviny byl použit nivelační 

přístroj Zeiss Ni 025. Před měřením byly překontrolovány osové podmínky všech 

použitých přístrojů. Teodolity a nivelační přístroj všechny osové podmínky splňovaly a 

jejich rektifikace nebyla nutná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Marek Ruman: Měření stožáru vysokého napětí při zatěžovací zkoušce 
 

2012  29 
 

3.5. Průběh zatěžovací zkouška 

Průběh zatěžovacích zkoušek stožárů se v jednotlivých případech liší, ale podstata 

zůstává nezměněna, proto si můžeme podrobně vysvětlit tento princip např. na stožáru s 

označením P+0 

Jak již bylo řečeno v kapitole o souřadnicovém systému, jednotlivé části stožáru se 

napínají současně nebo jednotlivě ve dvou na sebe kolmých směrech. Počet napínacích sil 

se může lišit a závisí na projektanta. 

Na konci každého ocelového lana při stožáru, kterým se konstrukce napíná, je umístěn 

tenzometr. Tenzometr je odporový snímač, kterým se měří mechanické namáhání 

konstrukce. Hodnoty které tenzometr naměří se zpracují, a podle projektovaných sil se 

lana, buď povolí nebo napnou. Tímto způsobem se napíná konstrukce do projektantem 

vyžadované síly �⃗�𝐹𝑖𝑖 . 

Tenzometry používané v Elektrovod a.s. jsou dováženy ze Švédského království. 

Zatěžovací zkouška začíná zaměřením 1. Zatěžovacího kroku, tj.. Nulový zatěžující 

stav při 0% zatížení z obou stanovisek. Tehdy je stožár úplném klidu. Toto měření 

představuje základní měření. Všechny ostatní měření budou etapové a posuny 

pozorovaných bodů budou určovat k tomuto základnímu měření. 

Po zaměření nulového zatěžujícího stavu metodami popsanými v kapitole 2. 

Napnutím ocelových lan o předem určeném průměru který se volí s ohledem na velikost 

sil, kterými se budou jednotlivé části stožáru natahovat na vyžadovanou sílu �⃗�𝐹𝑖𝑖 , z obou 

směrů se zkouška dostává do kroku č.2. Tehdy je stožár napínán na úroveň 50% síly, 

kterou musí snést. Tak jako po každém kroku se opět zaměří poloha pozorovaných bodů. 

Tímto způsobem se lana postupně podle programu zkoušky (tab. 3.4) natáhnou až na 100% 

síly přičemž po zaměření polohy pozorovaných bodů v tomto stavu, lana úplně povolí a 

změří se poloha bodů při nulovém zatížení. 

Takové měření trvá přibližně 1 hodinu, tvoří tzv. 1 zatěžovací stav. Počet 

zatěžovacích stavů i velikosti sil, kterými s bude stožár napínat určí projektant. Po 

posledním stavu, v tomto případě 5., se stožár napíná až po tzv.. destrukci, resp. deformaci, 

tzn., že síly �⃗�𝐹𝑖𝑖 , s nimiž se konstrukce napíná přesahují hranici, v našem případě o 60%, 
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kterou stožár musí snést sleduje se jaké zatížení konstrukce unese, tak její posuny. Po 

pozitivním, jak i negativním výsledku se znovu změří konečný nulový stav a určí s 

konečná výchylka pozorovaných bodů stožáru oproti základnímu měření. 

Velikosti napínacích  sil se v každém zatěžujícím stavu měří, tedy napínací síly v 1. 

zať. Stavu mohou být při 100% větší, resp. menší, než síly při 100% v 2. zať. stavu. Také 

můžeme říci, dokazují to i grafy posunů u vedené v přílohách, že pokud jsou síly ve směru 

osy + X velké, pak síly ve směru osy-Y jsou malé, resp. naopak.  
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3.6. Realizace výpočtů 

Objemné množství odměřených dat z jedné zatěžovací zkoušky by bylo nehospodárné 

a neekonomické vyhodnocovat ručně, zejména v době výpočetní techniky, proto byl prof. 

Ing. Ladislavem Bittererom, PhD. navržen a realizován program, určený speciálně pro 

numerické vyhodnocení zatěžovacích zkoušek stožárů v závodě Elektrovod as, a který byl 

v průběhu let zdokonalován. 

Program je vytvořen v programovacím jazyce H FORTRAN a je navržen tak, aby byly 

výsledkem výpočtu tři samostatné soubory v textovém tvaru. První textový soubor vznikne 

exportem zadaných hodnot z programu, druhý se vytvoří po realizaci výpočtu a obsahuje 

výsledné hodnoty posunů. Třetí soubor obsahuje pomocné výpočty (výpočty směrník, 

vodorovných délek, úhlové rozdíly a pod.). Program umožňuje výpočet horizontálních, 

vertikálních nebo horizontálních i vertikálních posunů. 

V prvním kroku se zadají souřadnice a čísla vztažných a měřených bodů. V příloze    

č.4 je uvedena ukázka exportu poznámek a zadávaných souřadnic vztažných a 

pozorovaných bodů. V dalším se postupně zadávají vodorovné směry, příp. i zenitové úhly 

a označení zatěžovacích stavů a kroků. Po spuštění výpočtu výsledný textový soubor, 

příloha č.5, část výstupu ze souboru, obsahuje přehledně uspořádané hodnoty 

horizontálních, popř. i vertikálních posunů. 

Tyto hodnoty jsou následně přehledně zpracovány do podoby grafů ve vhodném 

programu, např. Microsoft Office Excel. 
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ZÁVĚR 

Důvodů, proč se realizují zatěžovací zkoušky stožárů, a obecně stavebních objektů, je 

několik. 

Z konstrukčního hlediska je kvůli stabilitě stožáru nutné znát jeho reakce na vnější 

vlivy, tedy mráz, vítr, zatížení samotnými vodiči a pod., Které se simulují při zatěžovací 

zkoušce. Odměřené údaje ze zatěžovací zkoušky se porovnávají s projektantem 

vypočtenými hodnotami, které by se měly navzájem shodovat. 

Další důležité hledisko, kvůli kterému se uskutečňují zatěžkávací zkoušky je 

ekonomické. Cílem výroby je hospodárnost, tedy při co nejnižších finančních nákladech 

zajistit vyžadovanou kvalitu, proto je nutné najít optimální průnik mezi množstvím 

použitého materiálu při výrobě stožáru a financemi potřebnými pro jeho výrobu, protože 

pokud stožár finančně obsahuje moc železa je sice masivní a stabilní, ale příliš nákladný a 

naopak, stožár finančně nenáročný obsahuje málo železa a není dostatečně stabilní. 

Při zatěžovací zkoušce se tedy potvrdí nebo vyvrátí prognózy projektanta. Pokud 

nestane průnik mezi těmito dvěma hledisky, pak se začne stožár sériově vyrábět. 

Ukázalo se, že při podobných zatěžovacích zkouškách je nejvýhodnější používat 

geodetické metody měření, protože poskytují požadovanou přesnost a jsou méně finančně 

náročné. 

 Z cílů do budoucna je zdokonalit a zobecnit vytvořený program a jeho doplnění o 

výpočet vertikálních posunů. 

V současnosti vzniká návrh na měření elektronickým teodolitem, který bude přímo 

během měření propojený s notebookem, kde budou odměřené údaje ihned zpracovávány v 

programu. Takové měření a současně vyhodnocení by zajistilo okamžité poskytnutí 

správných dílčích posunů již během měření a také z hlediska časové náročnosti umožní 

rychlejší předání výsledného zpracovaného elaborát. 
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