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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývala sledováním posunů a přetvoření stavebního 

objektu, tedy geodetickým zaměřením a následným vyhodnocením, zobrazením 

vývoje deformací v časovém horizontu. Byly zde řešeny teoretické aspekty a jejich 

následné praktické využití. Dále jsou uvedeny použité metody a postupy pro 

řešení daného úkolu. Výsledkem byly číselné a grafické znázornění zobrazení 

posunů a přetvoření určených v jednotlivých etapách měření. 

Klíčová slova: Dálnice D47, opěrná zeď č. 8246, svislý posun, vodorovný 

posun, deformace 

SUMMARY 

The thesis deal with the monitoring of movements and deformations of the 

object, a geodesic focusing and following evaluation, showing deformation 

development at term. There were dealt with theoretical aspects and their 

subsequent practical use. The following are the methods and procedures to solve 

a given task. The result of the numerical and graphical representation of the views 

of movements and deformations identified in various stages of measurement. 

Klíčová slova: Highway D47, support wall no. 8246, vertical shifts, 

horizontal shifts, deformation 
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Seznam použitých zkratek: 

CD Compact Disk 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

DNP Digitální nivelační přístroj 

GNSS Globální navigační družicový systém 

LVS Lokální vytyčovací síť 

PN Přesná nivelace 

S – JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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1. Úvod 

Sledování posunů a přetvoření je součástí dokumentace stavebních 

objektů a jejích částí. Měření posunů stavebních objektů slouží pro získávání 

podkladů pro posouzení a porovnání skutečných hodnot posunů s očekávanými 

hodnotami vypočtenými ve stavebním projektu. Posuny vznikají změnami 

v základové půdě pod objektem, např. změnou hladiny podzemní vody, 

poddolováním, popř. jiným účinkem statického, dynamického a seismického 

zatížení. Tyto vlivy mají ve většině případů negativní vliv na funkci a bezpečnost 

stavebních objektů. Vzniká tak potřeba pravidelného monitorování svislých a 

horizontálních posunů. Zvláštní pozornost sledování posunů a přetvoření se pak 

věnuje u stavebních objektů při použití neobvyklých nebo nových konstrukcí či 

konstrukčních systémů. 

Změny polohy, výšky, tvaru můžeme pozorovat ať už u liniových, plošných 

či výškových objektů. Mezi liniové objekty patří mosty, opěrné prvky, tunely, 

propusti apod. Poloha a hustota pozorovaných bodů se volí tak, aby na základě 

změn jejich polohy bylo možné určit posuny a přetvoření pozorovaného 

stavebního objektu. Při měření svislých posunů se pozorované body volí co 

nejníže nad základovou spáru, aby bylo možné zachytit průběh postupného 

zatížení základové spáry. 

Tato diplomová práce se zabývala sledováním a následným vyhodnocení 

posunů a přetvoření na opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47. 
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2. Charakteristika opěrné zdi č. 8246 

Opěrná zeď č. 8246 dle [1] se nachází na 147,500km dálnice D47 

„Ostrava, Rudná – Hrušov“ a je součástí opěry a nájezdu na mostní estakádu přes 

Polaneckou ulici, rybník Rojek a trať SŽDC (Obr. č.  1). 

 

Obr. č.  1 - Umístění opěrné zdi č. 8246 

Opěrná zeď dle [2] byla rozdělena na dva stavební objekty, SO 8246 a SO 

7280 (Obr. č.  2), projektované různými projekčními organizacemi a montované 

různými dodavateli s více než ročním časovým odstupem. Pro umožnění 

plynulého spojení obou částí musela být výška dříve smontované části zdi na 

konci postupně snižována do nuly. Přesto, že celkové sednutí podloží u dříve 

budované části zdi činilo, v okamžiku zahájení výstavby druhé části zdi, téměř 15 

cm, podařilo se zeď bez problémů zrealizovat. Očekávané nerovnoměrné sedání 

málo únosného podloží nezpůsobilo na vysoce rozdilatovaném líci žádné poruchy. 

Spojením obou objektů tak vznikla opěrná zeď délky 170 m o výšce 10,05 m.  
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Obr. č.  2 - Opěrná zeď č. 8246 

2.1 Dálnice D47 

Hlavním významem dle [1] dálnice D47 je odlehčení dopravy na 

přetížených silnicích I/47, I/48, I49 a doplnění dálničního připojení Ostravy na 

stávající dálniční síť České republiky. Což je předpokladem pro vstup významných 

investorů do regionu, oživení ekonomického rozvoje a tím snížení míry 

nezaměstnanosti. V současnosti se označení D47 užívá jen v technické 

dokumentaci, v roce 2006 byla přesunuta pod projekt dálnice D1. 

2.2 Konstrukce zdi 

Tato opěrná zeď dle [2] je zhotovena technologií výstavby opěrných zdí 

z vyztužených zemin. Tato metoda se rozšířila v polovině šedesátých let minulého 

století ve Francii.  

Principem této metody je nahrazení velkoplošných betonových konstrukcí 

zhutněným zemním blokem, jehož vlastnosti jsou zlepšeny vloženým systémem 

výztuh. Vyztužený zemní blok zeminy přenáší smykové namáhání zeminy a svou 

tahovou pevností přebírají působící vodorovné síly a tak přenáší zatížení jako 

homogenní těleso. 
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Čelní prvky pozorované opěrné zdi č. 8246 tvoří dělené železobetonové 

prefabrikované desky o tloušťce 18 cm.  Základní spodní řada je uložena na 

vyrovnávacím prahu z prostého betonu. Následující řady se pak ukládají na 

pružné podložky zaručující vytvoření vodorovných a svislých spár. Jako nosný 

prvek je zde použita jednoosá geomříž Tensar 120 RE, jenž je ukotvena do 

rubové strany čelního dílce a zasypána štěrkodrtí. 

 

Obr. č.  3 - Konstrukční schéma dle [3] 
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3. Metody určování posunů a 

přetvoření 

Dle [4] jde o měření změn polohy, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) 

stavebních objektů a jejich částí vzhledem k poloze a tvaru v základní či 

předcházející etapě měření. Tedy porovnání výsledných souřadnic pozorovaných 

bodů vůči základní nebo jiné etapě měřeni. Výsledné souřadnice je nejlépe uvádět 

v místním souřadnicovém systému pro lepší přehlednost a určování sledovaných 

posunů. Sledování posunů rozlišujeme na vertikální a vodorovnou složku. 

Vodorovné posuny pak rozlišujeme na příčné a podélné. Přetvoření se odvozuje 

z určených posunů.  

3.1 Metody určování posunů ve svislé rovině 

V dnešní době dle [5] se používá celá řada metod určování výšky bodu. 

Hlavním aspektem pro výběr metody je účel sledování pozorovaných bodů, od 

kterého se následně odvíjí požadavky na přesnost metody. Mezi základní metody 

patří: 

 geometrická nivelace, 

 hydrostatická nivelace, 

 trigonometrické určování výšek, 

 technologie GNSS, 

 pozemní fotogrammetrie. 

3.1.1 Určování posunů ve svislé rovině 

Pokles bodu dle [5] se určuje za časové období a to z rozdílu výšek 

naměřených na začátku a na konci daného období, tedy: 

                
  , (3.1) 

kde: iS je svislý posun bodu, 

 n - číslo etapy měření, 
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 iVn, 
iVn-1 - výšky bodu i v daných etapách. 

3.2 Metody určování posunů ve vodorovné rovině 

Určování vodorovných posunů dle [5] se provádí metodami polohopisného 

měření, a to těmito způsoby: 

 měřickými přímkami (pomocí ordinátometru, metodou rajónu), 

 trigonometricky (triangulaci, trilaterací, protínáním), 

 polygonometricky (polygonový pořad). 

3.2.1 Určování posunů ve vodorovné rovině 

Vodorovný pohyb (posun) bodu [5] se určuje z rozdílu polohy bodu, tedy 

z jeho souřadnic zjištěných v jednotlivých etapách měření:  

 
       √                     

     . (3.2) 

Směr posunu bodu pozorovaného bodu se vyjadřuje pomocí směrníku, 

tedy: 

             
       

       

 , (3.3) 

kde: ip je vodorovný posun bodu i, 

 i
 - směr posunu bodu i, 

 n - číslo etapy měření, 

    
      

   
 ,     

  - souřadnice bodu i v daných etapách. 
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4. Použitá technika a pomůcky 

4.1 Leica DNA 03 

Výšková měření byla prováděna pomocí nivelačního přístroje Leica DNA 

03 (Obr. č.  5), jeho technické parametry dle [6] jsou uvedeny v tabulce (Tab. č. 1). 

Tento přístroj je vybaven automatickým kompenzátorem pro urovnání 

nevodorovnosti záměrné přímky. Pro měření je využívána neskládací invarová 

kódová nivelační lať (Obr. č.  4), čímž vyloučíme chybu ze čtení na lati, neskládací 

stativ a ocelové pásmo pro rozměřování středu nivelační sestavy. Výšková měření 

byla zpracována v programu Leica Geo office. 

 

   

 

 

 

 

Tab. č. 1 - Technické parametry Leica DNA 03 

LEICA DNA 03 

Zvětšení dalekohledu 24x 

Meze kompenzátoru ± 10´ 

Střední kilometrová chyba při měření na invarovou lať 0,3 mm 

Obr. č.  5 - Leica DNA 03 Obr. č.  4 - invarová kódová lať 
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4.2 Topcon GPT 7001 

Měření pozorovaných bodů byla prováděna pomocí totální stanice Topcon 

GPT – 7001 (Obr. č.  6). Tato totální stanice dle [7] je vybavena grafickým 

barevným dotykovým displejem a numerickou klávesnicí se systémovým 

prostředím Windows CE, které umožňuje pohodlné ovládání. Technické parametry 

jsou uvedeny v tabulce (Tab. č. 2). Od stejné firmy byla použita sada odrazných 

hranolů, třínožek a stativ. Veškerá měření byla zpracována v programu Groma v. 

8. 

 

Obr. č.  6 - Totální stanice Topcon GPT 7001 

Tab. č. 2 - Technické parametry Topcon GPT - 7001 

TOPCON GPT - 7001 

Zvětšení dalekohledu 30x 

Dosah dálkoměru 
(bez odrazu. /s odrazem)  

250 m / 3000 m 

Přesnost délkového měření 
do 25 m: ± 3 mm + 2 ppm 

nad 25 m: ± 2 mm + 2 ppm 

Přesnost úhlového měření 0,3 mgon 
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5. Měřické a výpočetní práce 

Měření na opěrné zdi č. 8246 proběhla v několika etapách. Pro účely této 

diplomové práce byly vybrány etapy s delším časovým rozestupem, aby byly 

přehledněji zobrazeny posuny a deformace na opěrné zdi za celkovou dobu od 

uplynutí dokončení výstavby. První etapa byla převzata od firmy Geosta Ostrava, 

s. r. o. Následující druhá a třetí etapa byla převzata od pana Ing. Rostislava 

Dandoše.  

Měření byla prováděna v tyto dny: 

I. etapa 20. 10. 2007, 

II. etapa 26. 11. 2009, 

III. etapa 27. 07. 2010, 

IV. etapa 23. 10. 2012, 

V. etapa 08. 03. 2013. 

5.1 Svislé posuny 

Opěrná zeď je osazena 11 čepovými značkami, které jsou rozmístěny rovnoměrně 

po celé délce zdi. Tyto čepové značky jsou označeny G1 – G11. Jako vztažné 

body pro pozorování byly použity body LVS – Rudná (lokální vytyčovací síť – 

Rudná) č. 8001, č. 8008 a č. 9402 (Obr. č.  7).  
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Obr. č.  7 - Vztažné a pozorované body pro sledování svislých posunů 

Body LVS - Rudná jsou stabilizovány tzv. těžkou stabilizací s nucenou 

centrací (Obr. č.  8), která je realizována upínacím šroubem a čepovou značkou 

v boční straně pilíře. 

 

Obr. č.  8 - Těžká stabilizace s nucenou centrací 



Tomáš Ptáček: Sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 

 

2013 18 

5.1.1 Metodika výškového měření 

Pro výšková měření byla zvolena metoda přesné nivelace (PN). Výchozí 

výšky vztažných bodů (Tab. č. 3) byli ověřeny tak, že rozdíl převýšení mezi 

měřením tam a zpět nesmí dle [8] překročit mezní hodnotu         √  , kde R 

je délka nivelačního oddílu v km.  

Tab. č. 3 - Výšky vztažných bodů 

Č.b. Výška v Bpv [m] 

8001 215,201 

8008 214,974 

9402 216,777 

Tab. č. 4 - Ověření výšky vztažných bodů IV. etapa 

úsek 
R 

[km] 

převýšení 
v 

[mm] 

vmez 

[mm] 
vmez>v tam zpět 

[m] [m] 

8001 - 8008 0,09 -0,2233 -0,2236 0,3 1,5 Dodrženo 

8008 - 9402 0,17 1,8012 1,8010 0,2 2,1 Dodrženo 

Tab. č. 5 - Ověření výšky vztažných bodů V. etapa 

úsek 
R 

[km] 

převýšení 
v 

[mm] 

vmez 

[mm] 
vmez>v tam zpět 

[m] [m] 

8001 - 8008 0,09 -0,2235 -0,2231 0,4 1,5 Dodrženo 

8008 - 9402 0,17 1,8015 1,8007 0,8 2,1 Dodrženo 

Výškové měření je dále dle [5] charakterizováno tzv. střední kilometrovou 

chybou z obousměrné nivelace a její maximální povolenou chybou. 

Střední kilometrová chyba obousměrné nivelace se určí ze vztahu: 

    
 

 
√

 

  
[
  

 
], (5.1) 

kde:  nR je počet měřených oddílů, 

 vv - kvadrát rozdílu převýšení, 

 R - délka oddílu v km. 
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Maximální povolená střední kilometrová chyba obousměrné nivelace se 

určí ze vztahu: 

      
      

    

√  
. (5.2) 

Porovnáním těchto chyb musí být splněna podmínka         
. 

Tab. č. 6 - Přesnost nivelačního měření IV. etapa 

úsek 
R 

[km] 

převýšení 
v  

[mm] 

vv 

[mm2] 
tam zpět 

[m] [m] 

8001 - 8008  0,09 -0,2233 -0,2236 0,3 0,09 

8008 - 9402  0,17 1,8012 1,8010 0,2 0,04 

   
 

 
√

 

  
[
  

 
]            

     
      

    

√  

           

        
 

Tab. č. 7 - Přesnost nivelačního měření V. etapa 

úsek 
R 

[km] 

převýšení 
v  

[mm] 

vv 

[mm2] 
tam zpět 

[m] [m] 

8001 - 8008  0,09 -0,2235 -0,2238 0,3 0,09 

8008 - 9402  0,17 1,8015 1,8007 0,8 0,36 

   
 

 
√

 

  
[
  

 
]            

        
 

Vypočtené střední kilometrové chyby obousměrné nivelace vyhovují 

maximální povolené střední kilometrové chybě obousměrné nivelace. 
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5.1.2 Výsledek měření svislých posunů 

Nivelační zápisníky (Příloha č. 1) byly zpracovány v programu MS Excel. 

Výsledné výšky pozorovaných bodů G1 - G11 z jednotlivých etap měření jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Výsledné svislé posuny celkové (Tab. č. 11) i dílčí (Tab. č. 

10), jsou zobrazeny v přehledné tabulce a graficky znázorněny (Obr. č.  1). 

5.2 Vodorovné posuny 

Pro měření vodorovných posunů byla zvolena polární metoda. Jako 

vztažné body byly zvoleny body LVS – Rudná, č. 8008, a č. 9402, které byly 

stabilizovány tzv. těžkou stabilizací s nucenou centrací. Vzhledem k rozsáhlosti 

opěrné zdi museli být zřízeny další body (č. 8002, č. 8003 a č. 8004), které byly 

rozmístěny rovnoměrně po délce stěny tak, aby bylo možno zaměřit všechny 

pozorované body. Poloha těchto bodů byla určena metodou přechodného 

stanoviska a stabilizována pomocí železných roksorů tak, aby byla zachována 

jejich poloha a bylo z nich možno provádět opakovaná měření. Pro orientaci 

osnovy směrů byly použity body č. 8001 a č. 8250, které také patří do sítě LVS – 

Rudná. 

Pozorované body byly označeny odraznými štítky (Obr. č.  9), které 

sloužily jako odrazná plocha dálkoměrů a zároveň byly vybaveny záměrnými kříži, 

což napomáhalo při měření úhlů k přesnému zacílení. Celkový počet 

pozorovaných bodů na opěrné zdi č. 8246 byl 56. Tyto body byly rozmístěny 

rovnoměrně ve třech řadách a přibližně uprostřed betonového panelu (Obr. č.  10)  

 

Obr. č.  9 - Odrazný štítek 
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Obr. č.  10 - Pozorované body pro sledování vodorovných posunů 

5.2.1 Rozbory přesnosti 

Nezbytnou součástí měřických a vytyčovacích úloh inženýrské geodézie 

jsou dle [9] rozbory přesnosti, jejichž účelem je posouzení přesnosti cílových 

parametrů vytyčení na základě daného geometrického a přijatého 

pravděpodobnostního modelu úlohy. Jejich význam je dán tím, že požadavky na 

přesnost jsou ve většině případů striktně vymezeny a jejich splnění je závazné. Při 

rozborech přesnosti se zpravidla postupuje tak, že základní rozbor se provede za 

předpokladu působení náhodných chyb měření, v dalších fázích se pak rozbor 

zpřesňuje zohledněním dalších systematických vlivů. 

5.2.2 Rozbory přesnosti pro polární metodu 

Pro přehlednost výpočtů, bude směrník označován jako , aby nedošlo 

k záměně se směrodatnými odchylkami, které jsou značeny . 

Souřadnice bodu vytyčeného polárními souřadnicemi jsou dle [5] dány: 

                    (5.3) 

                   (5.4) 

Přechodem na směrodatné odchylky jednotlivých souřadnic, dostaneme 

dle [10]: 

    

     

     
          (    

    
 )              

   (5.5) 
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          (    

    
 )              

   (5.6) 

kde:    

      

  jsou směrodatné odchylky určovaného bodu v jednotlivých 

souřadnicích, 

    

     

  - směrodatné odchylky výchozího bodu v jednotlivých 

souřadnicích, 

     - měřená délka mezi body AP, 

     - směrník strany AP, 

     
  - směrodatná odchylka orientačního směrníku, 

   
  - směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

     

  - směrodatná odchylka měřené délky    . 

Tedy, směrodatná souřadnicová odchylka určovaného bodu je dána 

vztahem: 

       

  
     
     

      
      

     
    

 

 
. (5.7) 

Z tohoto vztahu budeme vycházet pro určení směrodatné odchylky 

měřeného úhlu a směrodatné odchylky měřené délky. 

Výpočet směrodatné odchylky měřené délky 

Upravíme vztah (5.7) dle [10] na: 

     

     
    

          

        

     
      

 , (5.8) 

při zvolené zásadě stejného vlivu, vztah upravíme: 

     

     
    

          

        

     
      

 , (5.9) 

úpravou, směrodatná odchylka měřené délky: 

     
 √        

        

     
      

 . (5.10) 

Výpočet směrodatné odchylky měřeného úhlu dle [10] 

Z výrazu (5.9) si vyjádříme směrodatnou odchylku měřeného úhlu: 
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     √
        

        
     

      
 

   
 , (5.11) 

Kde:  je koeficient, který vyjadřuje převod z obloukové míry na 

setinné dělení. 

Výpočet dílčích neznámých 

Jedinou známou hodnotou byla měřená délka SAP mezi stanoviskem a 

pozorovaným bodem. Výpočet dílčích neznámých je tedy proces, při kterém je 

nutno neznámé členy vyjádřit z dalších výrazů. 

 Směrodatná souřadnicová odchylka pozorovaného bodu (      ) se 

dle [9] určí jako: 

        
      

  
, (5.12) 

kde:        je mezní odchylka posunu měřeného bodu, 

    - koeficient spolehlivosti (pro opěrnou zeď č. 8246 Up=2), 

Mezní odchylka posunu měřeného bodu dle [4]: 

        
 

  
   (mm), (5.13) 

Kde: p je očekávaný posun objektu daný projektem (pro opěrnou zeď č. 8246 

p=50 mm),  

 Směrodatná souřadnicová odchylka výchozího bodu (       
) je 

dána [5]: 

       
 √    

    
 , (5.14) 

kde:      je přesnost souřadnic výchozího bodu. Při stabilizaci železnými 

roksory přesnost určení souřadnic            Body 

stabilizované těžkou stabilizací          , 
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    - přesnost dostředění přístroje nad výchozí bod, stabilizovaný 

železnou tyčí, optickým dostřeďovačem dle [9] 

                  Body stabilizované těžkou stabilizací 

             . 

 Směrodatná odchylka připojovacího směrníku je dle [5] dána 

vztahem: 

     
   

    

   
 √ , (5.15) 

kde:      je přesnost souřadnic výchozího bodu A, B z nichž byl 

orientační směrník     počítán, 

     - délka strany AB, 

   - převodní koeficient. 

Stanovení potřebného počtu n opakování měření 

Počet skupin, ve kterém je zapotřebí měřit vodorovné úhly, je dle [5] 

stanoven vztahem: 

   
   
 

   
 , (5.16) 

kde:    
 je směrodatná odchylka měřeného směru v obou polohách 

dalekohledu 

     
     √ , hodnota     je udávána výrobcem přístroje, 

  
   - směrodatná odchylka úhlu měřeného v jedné poloze 

dalekohledu 

   
   

  

  
, hodnota Up = 2. 
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5.2.3 Aplikace rozboru přesnosti pro polární metodu 

1) Měření z bodu daného těžkou stabilizací s nucenou centrací (č. 8008), 

orientované na bod o stejných parametrech (č. 9402). Rozbory 

přesnosti stanovíme pro nejkratší a nejdelší měřenou délku. Dle výrazů 

(5.10) a (5.11) budou mít tyto vzdálenosti největší vliv na určované 

směrodatné odchylky. Souřadnice daných bodů (Tab. č. 8). 

Tab. č. 8 - Souřadnice daných bodů - 1 

Bod č. Y [m] X [m] 

8008 476 952,369 1 104 583,962 

9402 477 109,666 1 104 629,698 

                        , 

                , 

                . 

Směrodatná odchylka měřeného bodu. 

Nejprve byla stanovena hodnota mezní odchylky posunu měřeného bodu ze 

vztahu (5.13) 

       
 

  
   

 

  
             

Dosazením této hodnoty do vztahu (5.12) byla získána hodnota směrodatné 

odchylky měřeného bodu. 

       
      

  
 

    

 
          

Směrodatná souřadnicová odchylka výchozího bodu, ze vztahu (5.14) 

      
 √    

    
  √               . 

Směrodatná odchylka připojovacího směrníku, ze vztahu (5.15) 

    
   

    

   
 √          

     

       
 √         . 
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Všechny tyto dílčí výsledky dosadíme do vztahů (5.7) a (5.8), a určíme tak 

směrodatnou odchylku měřeného úhlu a délky. 

Pro nejkratší měřenou délku: 

směrodatná odchylka měřené délky, 

    √         

        

     
      

  

 √                                                  

       

směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

    √
        

        

     
      

 

   
  

        √
                                       

             
 

          

Pro nejdelší měřenou délku: 

směrodatná odchylka měřené délky, 

    √        

        

     
      

  

 √                                                

       

směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

    √
        

        

     
      

 

   
  

        √
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2) Měření z bodu stabilizovaného železným roxorem (č.8003) s orientací 

na bod (č. 8008) stabilizovaný s nucenou centrací. Bod stabilizovaný 

železným roxorem byl určen s nižší přesností a projeví se zde chyba 

z centrace na bod. Rozbory přesnosti byly stanoveny pro nejkratší a 

nejdelší měřenou délku. Souřadnice daných bodů (Tab. č. 9). 

 

Tab. č. 9 - Souřadnice daných bodů - 2 

Bod č. Y [m] X [m] 

8003 477 040,224 1 104 609,289 

8008 476 952,369 1 104 629,698 

                       , 

                , 

                 . 

Směrodatná odchylka měřeného bodu. 

Nejprve byla stanovena hodnota mezní odchylky posunu měřeného bodu ze 

vztahu (5.13) 

       
 

  
   

 

  
             

Dosazením této hodnoty do vztahu (5.12) byla získána hodnota směrodatné 

odchylky měřeného bodu. 

       
      

  
 

    

 
          

Směrodatná souřadnicová odchylka výchozího bodu, z výrazu (5.12) 

      
 √    

    
  √                 

Směrodatná odchylka připojovacího směrníku, z výrazu (5.13) 

    
   

    

   
 √          

     

      
 √           
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Všechny tyto dílčí výsledky byly dosazeny do vztahů (5.10) a (5.11), a 

určena tak směrodatná odchylka měřeného úhlu a délky. 

Pro nejkratší měřenou délku: 

směrodatná odchylka měřené délky, 

    √        

        

     
      

  

 √                                               

       

směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

    √
        

        

     
      

 

   
  

        √
                                      

            
 

          

Pro nejdelší měřenou délku: 

směrodatná odchylka měřené délky, 

    √        

        

     
      

  

 √                                                

       

směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

    √
        

        

     
      

 

   
  

        √
                                       

             
 

          



Tomáš Ptáček: Sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47 

 

2013 29 

5.2.4 Výsledky rozboru přesnosti 

Z výsledků rozborů přesnosti pro měření polární metodou na opěrné zdi č. 

8246 nám vyplývá, že pro měření délek je třeba použít dálkoměr s přesností 

měření délek minimálně 3mm. Pro měření úhlů nám postačí použít přístroje 

s přesností splňující přesnost úhlového měření 0,0070g. Na základě těchto 

požadavků byla zvolena totální stanice Topcon GPT – 7001.  

5.2.5 Stanovení potřebného počtu n skupin měření 

Po zvolení vhodné totální stanice je dalším krokem stanovení počtu skupin 

měření vodorovných úhlů, aby bylo dosaženo stanovené přesnosti. Hodnota byla 

určena dosazením do vztahu (5.16). 

  
   

 

   
  

     √   

(
 

 
)
          skupina, 

kde:             , 

           . 

5.2.6 Směrodatné odchylky v jednotlivých souřadnicových osách 

Na základě stanovení směrodatných odchylek v jednotlivých 

souřadnicových osách bylo posouzeno, zda se jedná o skutečný posun, nebo 

pouze o nepřesnost měření. 

Směrodatné odchylky byly stanoveny z vypočtených hodnot rozborů 

přesnosti a dosazeny do vztahů dle [9]. 

Ad. 1) 

 Nejkratší měřená délka Nejdelší měřená délka 

   
    

 1,02 mm 

    15,618 m 31,480 m 

    
 0,0005g 

    123,4994g 98,9656g 

   0,0187g 0,0093g 
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Nejkratší měřená délka Nejdelší měřená délka 

    
 4 mm 5 mm 

 
   

 √   

     
          (    

    
 )              

  (5.17) 

    
 √   

     
          (    

    
 )              

  (5.18) 

Pro nejkratší měřenou délku: 

   
       , 

   
       . 

Pro nejdelší měřenou délku: 

   
       , 

   
       . 

Ad. 2) 

 Nejkratší měřená délka Nejdelší měřená délka 

   
    

 5,05 mm 

    6,350 m 22,043 m 

    
 0,0049g 

    152,1151g 263,4832 

   0,0200g 0,0074g 

    
 3 mm 3 mm 

Pro nejkratší měřenou délku: 

   
       , 

   
       . 

Pro nejdelší měřenou délku: 

   
       , 
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       . 

Zprůměrováním vypočtených hodnot byly určeny směrodatné odchylky 

v jednotlivých souřadnicových osách. 

   
 

               

 
       , 

   
 

               

 
       . 

Ze stanovených směrodatných odchylek pro jednotlivé souřadnicové osy 

můžeme usoudit, že horizontální posuny do 5 mm nemusí být skutečnými posuny, 

ale pouze nepřesnosti měření. 

5.2.7 Metodika měření vodorovných posunů 

Pro měření vodorovných posunů byla zvolena polární metoda, jak již bylo 

zmíněno v kapitole (5.2). Na základě výsledku potřebného počtu měřených skupin 

(5.2.5), bylo měření provedeno v jedné. První sada pozorovaných bodů byla 

zaměřena ze stanoviska č. 8008, orientace osnovy směrů byly zvoleny na body č. 

8801, č. 8250 a č. 9402. Další sady bodů byly měřeny z bodů stabilizovaných 

železnými roxory, a to body č. 8002, č. 8003, č. 8004. Orientace osnovy směrů na 

těch bodech byly zvoleny body č. 8008 a č. 9402. Poslední sada bodů byla 

zaměřena z bodu č. 9402 s orientací osnovy směrů na bod č. 8008.  

K provázání celého měření a hlavně pro kontrolu určování pozorovaných 

bodů, byly zvoleny tzv. překryvové profily (Obr. č.  10). Tyto body byly měřeny ze 

dvou stanovisek a jejich výsledné souřadnice byly zprůměrovány programem 

Groma v. 8.0. 

5.2.8 Zpracování měření 

Zpracování naměřených dat z totální stanice Topcon GPT – 7001 bylo 

provedeno v programu Groma v. 8.0. Nejprve byla provedena rychlá kontrola 

naměřených dat a zpracování zápisníku, zpracování měření v první a druhé 

poloze dalekohledu a zredukovány směry na 0g. Následovalo vypočtení souřadnic 

pozorovaných bodů. Tento krok byl proveden funkcí polární metoda dávkou. Tyto 

procesy byly zaznamenány do protokolu na přiloženém CD. Výsledné souřadnice 

pozorovaných bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK. 
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5.2.9 Transformace souřadnic 

Z důvodu přehlednosti výsledků vodorovných posunů byla zvolena 

transformace souřadnic, a to ze systému S-JTSK do místní souřadnicové 

soustavy. Počátek souřadného systému byl zvolen v pozorovaném bodě č.1.  

Kladná osa x´ byla vložena do směru na pozorovaný bod č. 54. Kladná osa y´ byla 

dle zásad pravotočivého systému pootočena o R (90°, 100g ) ve směru chodu 

hodinových ručiček. Z toho tedy vyplývá, že byla zvolena rovinná transformace, 

kde se mění pouze počátek a pootočení souřadnicového systému. Výpočet 

souřadnic v místním systému proběhl v programu Microsoft Excel a byly použity 

tyto vztahy dle [11]: 

                             , (5.19) 

                             , (5.20) 

Kde: y´, x´ je souřadnice v místní souřadnicové soustavě, 

 YB, XB - souřadnice bodu v S-JTSK, 

 Y0, X0 - souřadnice počátku místního souřadnicového systému v S-JTSK, 

   - úhel natočení souřadnicových soustav. 
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Obr. č.  11 - Rovinná transformace 

5.2.10 Výsledky měření vodorovných posunů 

Výsledkem měření jsou souřadnice jak v S-JTSK tak i v místním 

souřadnicovém systému (Příloha č. 3). Pro výpočet vodorovných posunů byly 

použity souřadnice v místním systému. Vyhodnocení byla provedena v programu 

Microsoft Excel. Výsledné vodorovné posuny jak celkové, tak dílčí jsou 

prezentovány v přehledné tabulce.  
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6. Vyhodnocení posunů a přetvoření 

opěrné zdi č. 8246 

V této kapitole jsou uvedeny svislé a vodorovné posuny, které jsou 

rozděleny na dílčí a celkové. Dílčí jsou uvedeny vždy k předchozí etapě měření.  

 

Tab. č. 10 - Dílčí svislé posuny 

Č. bodu 
Svislé posuny [mm] 

2-1 3-2 4-3 5-4 

G1 -23 -8 -5 -1 

G2 -26 -7 -6 -1 

G3 -29 -8 -6 -1 

G4 -33 -8 -7 0 

G5 -35 -8 -6 0 

G6 -35 -7 -6 -2 

G7 -33 -7 -7 -2 

G8 -28 -8 -5 -2 

G9 -25 -8 -5 -1 

G10 -23 -7 -5 -1 

G11 -17 -6 -3 0 
 

Tab. č. 11 - Celkové svislé posuny 

Č. bodu 
Svislé posuny [mm] 

2 3 4 5 

G1 -23 -31 -36 -37 

G2 -26 -33 -39 -40 

G3 -29 -37 -43 -44 

G4 -33 -41 -48 -48 

G5 -35 -43 -49 -50 

G6 -35 -42 -48 -49 

G7 -33 -40 -47 -49 

G8 -28 -36 -41 -43 

G9 -25 -33 -38 -39 

G10 -23 -30 -35 -36 

G11 -17 -23 -26 -26 
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Obr. č.  12- Grafické znázornění svislých posunů 

Tab. č. 12 - Dílčí vodorovné posuny - 1. řada 

Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

1. řada [mm] 1. řada [mm] 

2-1 3-2 4-3 5-4 2-1 3-2 4-3 5-4 

1 -12 -1 -2 1   -7 -2 -2 0 

3 -15 0 -2 0   -4 -2 0 -1 

6 -18 1 -4 1   2 -1 -3 1 

9 -12 -1 -5 4   -10 3 1 -1 

12 -4 -9 -1 7   -1 19 -19 5 

15 -10 -8 -2 7   3 17 -19 7 

18 -4 -6 -3 5   3 18 -21 10 

21 -7 -7 -2 6   -3 16 -18 12 

24 -12 -2 -1 3   2 21 -21 5 

27 -11 -1 0 4   -8 4 -1 3 

30 -10 -2 0 3   -12 3 -1 5 

33 -11 -4 3 2   5 3 -1 5 

36 -8 -7 0 5   8 1 -5 8 

39 -6 -10 3 6   0 1 -1 5 

42 -8 -5 -5 8   7 -2 3 2 

45 -8 -3 -7 7   2 -2 2 3 

48 -7 4 -11 6   8 -3 4 2 

51 -11 9 -14 3   6 -4 6 1 

54 -7 3 -7 0   12 4 4 -3 
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Tab. č. 13 - Celkové vodorovné posuny - 1. řada 

Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

1. řada [mm] 1. řada [mm] 

2 3 4 5 2 3 4 5 

1 -12 -12 -14 -13   -7 -9 -10 -11 

3 -15 -14 -17 -17   -4 -6 -6 -7 

6 -18 -18 -22 -21   2 0 -2 -2 

9 -12 -13 -18 -14   -10 -7 -7 -8 

12 -4 -13 -14 -7   -1 18 -1 4 

15 -10 -19 -21 -14   3 21 1 9 

18 -4 -10 -13 -7   3 21 0 10 

21 -7 -15 -16 -10   -3 13 -5 7 

24 -12 -14 -15 -12   2 22 2 7 

27 -11 -12 -12 -8   -8 -4 -5 -2 

30 -10 -13 -13 -10   -12 -10 -11 -5 

33 -11 -15 -12 -11   5 8 7 12 

36 -8 -15 -15 -10   8 9 4 12 

39 -6 -16 -14 -8   0 1 0 6 

42 -8 -13 -18 -11   7 5 8 10 

45 -8 -11 -17 -10   2 -1 1 4 

48 -7 -3 -14 -8   8 4 8 10 

51 -11 -2 -16 -12   6 2 7 8 

54 -7 -3 -10 -10   12 16 20 17 

 

Tab. č. 14 - Dílčí vodorovné posuny - 2. řada 

Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

2. řada [mm] 2. řada [mm] 

2-1 3-2 4-3 5-4 2-1 3-2 4-3 5-4 

2 -9 -1 1 0   -1 -2 1 -1 

4 -17 0 -2 1   -3 0 0 0 

7 -16 0 -4 1   -1 -1 -5 3 

10 -17 -3 -3 2   -5 1 2 4 

13 -15 -9 0 5   5 18 -22 7 

16 -7 -9 -2 5   2 19 -22 9 

19 -10 -9 -4 6   5 17 -21 10 

22 -10 -9 -2 5   7 14 -20 11 

25 -18 -3 -1 2   -5 21 -21 6 

28 -22 -1 -3 4   -6 3 -1 5 

31 -11 -3 -3 2   -9 3 -1 7 

34 -22 -5 0 6   8 4 -1 5 

37 -13 -6 1 3   -2 4 -3 7 
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Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

2. řada [mm] 2. řada [mm] 

2-1 3-2 4-3 5-4 2-1 3-2 4-3 5-4 

40 -8 -12 3 6   -5 0 1 3 

43 -8 -7 -7 6   -3 1 2 4 

46 -12 -3 -7 6   -5 -1 1 2 

49 -11 4 -14 6   2 -2 3 2 

52 -9 7 -15 2   9 0 2 -1 

55 -7 3 -8 2   0 5 2 -2 

 

Tab. č. 15 - Celkové vodorovné posuny - 2. řada 

Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

2. řada [mm] 2. řada [mm] 

2 3 4 5 2 3 4 5 

2 -9 -9 -8 -9   -1 -3 -3 -4 

4 -17 -17 -19 -18   -3 -3 -3 -4 

7 -16 -16 -20 -19   -1 -2 -7 -4 

10 -17 -20 -24 -21   -5 -4 -2 3 

13 -15 -24 -24 -19   5 23 0 7 

16 -7 -15 -17 -12   2 21 -1 8 

19 -10 -19 -23 -17   5 22 1 11 

22 -10 -19 -22 -17   7 22 2 13 

25 -18 -21 -22 -21   -5 16 -4 1 

28 -22 -23 -26 -22   -6 -3 -4 1 

31 -11 -14 -18 -16   -9 -6 -7 0 

34 -22 -27 -27 -21   8 12 11 16 

37 -13 -19 -18 -15   -2 2 -1 6 

40 -8 -20 -17 -11   -5 -5 -4 -1 

43 -8 -15 -22 -16   -3 -1 1 5 

46 -12 -15 -22 -16   -5 -6 -4 -2 

49 -11 -6 -20 -14   2 0 3 6 

52 -9 -1 -17 -15   9 9 11 10 

55 -7 -4 -12 -11   0 6 7 6 

 

Tab. č. 16 - Dílčí vodorovné posuny - 3. řada 

Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

3. řada [mm] 3. řada [mm] 

2-1 3-2 4-3 5-4 2-1 3-2 4-3 5-4 

5 -21 -1 -2 1   -5 0 -2 -1 

8 -15 -2 -6 1   1 -2 -1 1 
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Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

3. řada [mm] 3. řada [mm] 

2-1 3-2 4-3 5-4 2-1 3-2 4-3 5-4 

11 -18 -2 -6 3   0 0 -2 4 

14 -13 -10 -2 4   1 18 -22 9 

17 -10 -8 -4 3   0 16 -21 10 

20 -11 -8 -3 3   -4 18 -21 10 

23 -15 -8 -4 3   -1 18 -21 9 

26 -14 -8 0 2   -4 16 -16 3 

29 -24 -4 -6 3   -9 8 2 1 

32 -26 -5 -5 5   -8 5 -3 3 

35 -18 -6 0 0   6 3 0 3 

38 -17 -9 -1 3   0 2 -2 6 

41 -18 -10 -3 10   -5 7 -9 14 

44 -13 -7 -9 9   7 -2 0 1 

47 -11 -1 -12 6   -2 -1 2 2 

50 -11 2 -16 7   10 -2 2 4 

53 -16 7 -19 7   13 -17 17 -3 

56 -5 4 -11 3   10 0 7 -7 
 

Tab. č. 17 - Celkové vodorovné posuny - 3. řada 

Č. bodu 

Vodorovné posuny - příčné 

  

Vodorovné posuny - podélné 

3. řada [mm] 3. řada [mm] 

2 3 4 5 2 3 4 5 

5 -21 -21 -23 -22   -5 -5 -6 -7 

8 -15 -16 -22 -21   1 -1 -2 -2 

11 -18 -20 -26 -22   0 0 -2 2 

14 -13 -23 -25 -21   1 19 -2 7 

17 -10 -19 -22 -19   0 17 -4 6 

20 -11 -18 -21 -18   -4 14 -7 3 

23 -15 -23 -27 -24   -1 17 -4 5 

26 -14 -22 -22 -20   -4 12 -3 -1 

29 -24 -28 -34 -30   -9 -2 0 1 

32 -26 -31 -36 -31   -8 -4 -6 -4 

35 -18 -24 -24 -24   6 9 9 12 

38 -17 -26 -26 -23   0 2 0 6 

41 -18 -28 -31 -22   -5 3 -6 8 

44 -13 -20 -30 -21   7 6 5 7 

47 -11 -12 -24 -18   -2 -2 -1 2 

50 -11 -9 -25 -18   10 8 10 14 

53 -16 -9 -27 -20   13 -4 13 10 

56 -5 -1 -12 -10   10 10 17 9 
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Obr. č.  13 - Vektorové znázornění vodorovných posunů 
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení posunů a přetvoření opěrné 

zdi. Z analýz rozborů přesnosti vyplývá, že sledování posunů a přetvoření 

stavebních konstrukcí je proces velice náročný na přesnost měření. Rozbory 

přesnosti byly následně aplikovány na uvedený stavební objekt a zjištěny 

směrodatné odchylky měření, na základě použité metody a zvoleného přístroje. 

Měření svislých posunů bylo prováděno metodou přesné nivelace 

s přesností 0,5 mm. Tato přesnost byla získána zejména použitím digitálního 

nivelačního přístroje Leica DNA 3003. Pozorováním bylo zjištěno, že opěrná zeď 

klesá, a to zejména ve střední části na bodech G4, G5, G6 a G7, kde celkový 

posun činí až 50 mm vzhledem k základní etapě.  

Pro měření vodorovných posunů byla použita polární metoda. Na základě 

rozboru přesnosti byla zvolena totální stanice Topcon GPT – 7001. Z vyhodnocení 

vodorovných posunů byly zjištěny převládající příčné posuny, jejichž maximální 

hodnota činila 36 mm na bodě č. 32.  U podélných posunů byl zjištěn mírný posun 

bodů mezi prvním a druhým překryvovým profilem. 

 Z těchto hodnot můžeme stanovit, že celkové poklesy vyhovují hodnotám 

předpokládaným projektem a nedochází tedy k narušení opěrné zdi. 
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