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Anotace 

V p!edložené diplomové práci je zpracován postup výškového a polohového 

zam !ení silnice #. III/47214 (stan. 2,650 km až 5,500 km) v#etn  posouzení jejího 

aktuálního stavu. V první #ásti je seznámení s poznatky o problematice vlivu dobývání na 

silni#ní komunikaci. Další #ást obsahuje postup zam !ení silni#ního úseku #. III/47214 od 

zam !ení GNSS, p!es zam !ení polygonového po!adu a podrobných bod" silni#ní 

komunikace až po výškové zam !ení. Na záv r práce je za!azeno vyhodnocení výsledk" 

pohyb" a deformací na pozorovací stanici silni#ní komunikace. 

 

Klí ová slova: deformace, poddolování, pozemní komunikace, pozorovací stanice 

 

Summary 

In the present work is elaborated procedure for vertical and horizontal measurement 

of the road No. III/47214 (stat. 2,650 km – 5,500 km) including appraisal of the actual 

situation. In the first part is an introduction with knowledge about the impal of mining on 

the highway. Folows the progres for measurement of the road selection no. III/47214, 

measurement of GNSS, geodetic survey of polygon, measurement of detailed points of 

road communication and leveling measurement. At the conclusion of the work is included 

the evaluation of the results of movements and deformations on observation station of the 

road. 

Keywords: deformation, undermining, the road, observation station 
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Seznam použitých zkratek  

 

!eské zkratky 

Bpv  Balt po vyrovnání 

GNSS Globální Naviga#ní Satelitní Systém 

S-JTSK Sou!adnicový systém Jednotné trigonometrické sít  katastrální 

 

Cizojazy né zkratky 

EC European Commision 

ESA European Space Agency 

GLONASS GLObalnaja NAvigacionnaja Sputnikova Sistema 

GPS Global Positioning System 

NAVSTAR NAVigation Signal Timing And Ranging 

RTK Real-Time Kinematic 
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1 Úvod 

&ástí hornoslezské uhelné pánve je ostravsko-karvinská pánev, pro kterou se také 

používá termín ostravsko-karvinský revír.  Tato pánev je nejrozsáhlejší uhelnou pánví 

v &esku. &erné uhlí, které se v této oblasti nachází, je v sou#asnosti dobýváno výhradn  

hlubinnou t žbou. 

S hlubinným a povrchovým dobýváním dochází k vzr"stajícím následk"m na 

povrch hornických oblastí. Zv tšující se intenzita t žby má zna#ný vliv na destrukci 

v nadloží ložiska a p!edevším na povrch. 

Úkolem této diplomové práce je výškové a polohové zam !ení silnice #. III/47214 

(stani#ení 2,650 km až 5,550 km) v#etn  posouzení jejího aktuálního stavu. Lokalita této 

pozorovací stanice se nachází na poddolovaném území v okrese Karviná poblíž bývalého 

závodu Doubrava. 

Výškové a polohové zam !ování této silni#ní komunikace je provád no periodicky 

už od roku 2002. Tato diplomová práce obsahuje další dv  etapy periodického m !ení. 

Následným porovnáním s p!edchozím periodickým etapovým m !ením jsou získány 

informace o pohybech a deformacích bod" na pozorovací stanici. 

2 Hornická  innost a její vliv na povrch a okolí d"lního díla 

B hem hlubinného dobývání nerostných surovin dochází k !ad  negativních 

následk". Vytvá!í se volné prostory, na které p"sobí tlak horského masívu a dochází 

k postupnému zavalování nadložních vrstev až k povrchu. Následkem toho se na povrchu 

poddolovaného území tvo!í výškové a polohové zm ny a deformace. Tyto zm ny se 

následn  p!enáší rovn ž na povrchové objekty, #ímž dochází k poškození nebo úplnému 

zni#ení povrchových objekt". 

Rozsah a pohyby nadložních vrstev jsou ovliv%ovány t mito #initeli [2]: 

• mechanické vlastnosti nadložních hornin, 

• mocnost ložiska, 

• mezný úhel vlivu, 

• geologické podmínky uložení, 
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• plošný rozsah vlivu dobývacích prací, 

• hloubka ložiska pod povrchem, 

• zp"sob dobývání užitkového nerostu, 

• #asový pr"b h a délka trvání pohyb". 

2.1 Úhly vlivu 

Úhel vlivu # – úhel od vodorovné roviny, který ve zvolené svislé rovin  svírá 

spojnice bodu ležícího na okraji vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu. Slouží 

k ur#ení charakteru vlivu porubu na zvolený objekt na povrchu (viz obr. 1). 

Zálomový úhel $ – úhel od vodorovné roviny, jehož strmé rameno se kladlo od 

hrany porubu do plochy, v níž docházelo k zlom"m vrstev. Následkem #ehož docházelo na 

povrchu k tvorb  trhlin, zálom" a tím i k destrukcím.  

Mezný úhel vlivu % - svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu 

na okraji vyrubané plochy s odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace 

jsou rovny nule nebo minimální hodnot , která má za následek ješt  p!ípustné deformace 

ovlivn ných objekt". [1] 

 
Obrázek 1: Úhly vlivu [1] 

Mezný úhel je základní pojem pro teoretické a praktické úvahy o tvaru a velikosti 

poklesové kotliny. Slouží jako základ pro výpo#et p!edb žných hodnot pokles" a 

deformací povrchu i objekt" na povrchu. Používá se také pro stanovení rozsahu vliv" 

dobývání na d"lních dílech v nadloží porub". [2] 
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Velikost mezního úhlu vlivu ovliv%ují zejména tyto faktory: 

• petrografické vlastnosti hornin, 

• tektonické pom ry, 

• zp"sob dobývání, 

• hloubka dobývání, 

• použití základky, 

• úklon ložiska, 

• porušení vlivem p!edchozího dobývání, 

• hydrogeologické pom ry. 

Na základ  dlouhodobých zkušeností v ostravsko – karvinském revíru byly p!ijaty hodnoty 

mezných úhl" vlivu: 

• v karbonských vrstvách 'k = 65°, 

• v terciérním pokryvu 't = 55°. 

 

Pr"m rný mezný úhel vlivu lze vyjád!it vztahem (viz obr. 2): 

 !"#$% & '()*+,-$.(/'0)*+,-$.0/'1)*+,-$.1
'(/'0/'1  ,   (1) 

Kde: ' je pr"m rný mezný úhel vlivu (°), 

'i  jsou mezné úhly vlivu v jednotlivých souvrstvích (°), 

hi jsou mocnosti jednotlivých souvrství (m). 

 

Sta#í-li p!ibližná hodnota pro mezný úhel vlivu, lze vztah zjednodušit na tvar: 

%2 & .343/.545
43/45

 ,      (2) 

Kde: Ht je mocnost pokryvu (m), 

Hk je mocnost produktivních hornin (m), 

't je mezný úhel vlivu v pokryvných horninách (°), 

'k je mezný úhel vlivu v produktivních horninách (°). 
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Obrázek 2: Pr m!rná hodnota mezného úhlu vlivu [2] 

2.2 Plná ú inná plocha 

Plocha vyrubaná v ložisku má p!ímý vliv na velikost plochy zasažené dobýváním 

na povrchu. Oblast na povrchu zasažená dobýváním je vždy v tší než plocha vyrubaného 

ložiska, tvar obrysu je podobný tvaru obrysu plochy ložiska. 

Pokud jde o pokles v závislosti na velikosti vyrubané plochy, lze !íci, že p!ekro#í-li 

tato plocha ur#itou rozlohu, závisející na hloubce ložiska a mezném úhlu vlivu, dosáhne 

pokles své maximální hodnoty smax a tato hodnota se pak se zv tšující plochou porub" 

nem ní. [2] 

U vodorovn  položených ložisek tuto kruhovou plochu nazýváme plná ú#inná 

plocha. Plná ú inná plocha (viz obr. 3) je tedy oblast v ložisku, kterou je pot!eba vyrubat, 

aby pokles uvažovaného bodu P v nadloží nebo na povrchu byl nejv tší. Velikost plné 

ú#inné plochy je pak charakterizována polom rem r.  

 

Polom r plné ú#inné plochy lze vyjád!it vztahem: 

   6 & 7 )  !"#$%      (3) 

Kde:  H je hloubka dobývání (m), 

 ' je mezný úhel vlivu (°). 
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Obrázek 3: Plná ú"inná plocha pro vodorovn! uložené ložisko [1] 

2.3 Poklesová kotlina  

Poklesová kotlina vzniká v d"sledku dobývání dostate#n  velké plochy sloje. 

Poklesové kotliny mohou mít plynulý nebo nepravidelný tvar. U poklesové kotliny 

s plynulým tvarem se povrch prohýbá bez viditelných trhlin na rozdíl od poklesových 

kotlin s nepravidelným tvarem, kdy se vytvá!í trhliny, propadliny nebo zlomy r"zných 

velikostí. Mezi #initele, které utvá!ení poklesovou kotlinu m"žeme za!adit nap!. hloubku 

dobývání, dobývanou mocnost, rozsah výrubu, rychlost postupu porubní fronty apod. 

Podle [neset] je velikost a tvar poklesové kotliny ur#en t mito factory: 

• mechanické vlastnosti nadložních a okolních vrstev, 

• geologické podmínky uložení, 

• prostorové #initele, 

• #asový pr"b h a délka trvání pohyb", 

• provozní #initele. 

 

P!ípady velikosti vyrubané plochy lze rozd lit do 3 p!ípad": 

• její rozm r je stejný jako u plné ú#inné plochy, 

• vyrubaná plocha je menší než plná ú#inná plocha, 

• vyrubaná plocha je v tší než plná ú#inná plocha. 
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2.3.1 Ohrani ení poklesové kotliny 

Tvar hranice poklesové kotliny pro vodorovn  uložená ložiska je dán tvarem 

vyrubané plochy, mezným úhlem vlivu a hloubkou ložiska pod povrchem. 

U vyrubané plochy omezené p!ímými #árami (viz Obr. 4) je hranice kotliny dána 

obalovou k5ivkou kružnic, jejichž rozm r odpovídá plné ú#inné ploše. Nebo p!esn ji je 

dána obalovou k!ivkou pr"se#nic kuželových ploch p!ímých kužel" s vrcholy po obvodu 

vyrubané plochy ABCD s povrchem. [2] 

P!esn jší tvar poklesové kotliny m"žeme vyjád!it pomocí mimohrani#ní #áry nebo 

také ohrani#ením dna kotliny pomocí izo#ár stejného poklesu (izolinie). 

 

Obrázek 4: Hranic poklesové kotliny vodorovného ložiska [2] 

3 Druhy pohyb" a deformací v poklesové kotlin& vlivem hlubinného dobývání 

Pohyb povrchového bodu zp"sobený dobýváním je velmi složitým prostorovým 

pohybem. V pr"b hu klesání se m ní jeho velikost a sm r. [1] 

Výsledný pohyb lze rozd lit na dv  složky: svislou a vodorovnou. Svislá složka se 

nazývá pokles s a vodorovná posun v. 

 



Bc. Hana Pospíchalová: Výškové a polohové zam !ení silnice #. III/47214 

(stan. 2,650 km až 5,550 km) v#etn  posouzení jejího aktuálního stavu 

Rok: 2013          Strana: 7 

3.1 Pokles - s 

Obecný vzorec pro vyjád!ení poklesu bodu: 

8 & 9 ) : ) ; ) < ,       (4) 

Kde: M je mocnost sloje (m), 

a je sou#initel dobývání – m"že nabývat hodnoty v rozmezí 0 – 1, 

z je #asový sou#initel – m"že nabývat hodnoty v rozmezí 0 – 1, 

e je ú#inkový koeficient – m"že nabývat hodnoty v rozmezí 0 – 1.   

Pokles u daného bodu v ur#itém #asovém období vypo#teme vztahem: 

=>?$@ABC & D,EF G D,HF ,       (5) 

Kde:  is#t j,k je pokles bodu i v daném #asovém období #tj,k, 

 iVtj je m !ená výška bodu i na za#átku #asového období, 

 iVtk je m !ená výška bodu i na konci #asového období. 

 

Metody m !ení svislých pohyb": 

• geometrická nivelace, 

• hydrostatické m !ení, 

• trigonometrické m !ení. 

3.2 Naklon&ní (denivelace) - i 

Veli#iny pot!ebné k výpo#tu naklon ní lze získat dv ma zp"soby: p!ímo a nep!ímo. 

P!ímý zp"sob tvo!í p!ímé m !ení v terénu, nep!ímý zp"sob pak matematické výpo#ty 

z nam !ených hodnot. 

P!ímé ur#ení naklon ní vypo#teme z pokles" dvou sousedních bod": 

IJAK & 8>"K G8>"J
JJAK  ,        (6) 

Kde:  ks#t je pokles bodu Pi za dobu #t, 

ks#t je pokles bodu Pk za dobu #t, 

 ll,k je vodorovná vzdálenost mezi body Pi, Pk. 
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Hodnoty naklon ní vyjad!ujeme v mm/m nebo v promilích, pop!. úhlem v obloukové mí!e.  

 

Obrázek 5: Nep$ímé naklon!ní[1] 

Naklon ní ur#ované p!ímo m"žeme realizovat t mito p!ístroji: 

• p!ístroj založený na olovnici, 

• p!ístroj založený na kyvadle, 

• p!ístroj založený na libele,  

• princip spojených nádob, 

• optický provažova#. 

3.3 Posun (vodorovný posun) – v 

Posun je vodorovnou složkou pohybového vektoru. Velikost posun" se m ní místo 

do místa. Nejv tší posun je nad hranicí porubu, tedy v míst , kde pokles dosahuje 

polovi#ní hodnoty maximálního poklesu. V okrajových #ástech poklesové kotliny dosahuje 

vodorovná složka pohybu povrchového bodu hodnotu skoro rovnající se svislé složce [1].  

Posun vypo#teme pomocí tohoto vzorce: 

L>"MAKI & NOP"KI GP"MI QR S OT"KI G T"MI QR,    (7) 

Kde:  iv#tj,tk je posun bodu i za období #tj,k, 

 iXtj ,
iYtj jsou sou!adnice bodu i na za#átku daného období. 

 iXtk ,
iYtk jsou sou!adnice bodu i na konci daného období. 
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Sm r posunu bodu i ur#íme ze vztahu: 

UV>WC & :6 "#$ X35Y ZX3[Y
\35Y Z\3[Y

,      (8) 

Metody m !ení vodorovných pohyb": 

• ordinátometr, 

• polární metoda, 

• polynometrické m !ení, 

• trigonometrické m !ení. 

3.4 Polom&r zak'ivení – R 

Ur#ení polom ru zak!ivení lze provést z nam !ených pokles" t!í sousedních bod": 

] & ^
_ )

`(A0/`0A1
a>b0A1c0A1 Z>b(A0

c(A0 d,      (9) 

Kde: l1,2 je vzdálenost mezi nody P1, P2 (m), 

 l2,3 je vzdálenost mezi nody P2, P3 (m), 

 (s1,2 je rozdíl pokles" bod" P2, P1 (mm), 

 (s2,3 je rozdíl pokles" bod" P3, P2 (mm), 

 

Obrázek 6: Ná"rt pro dovození polom!ru zak$ivení R ze 3 sousedních bod  poklesové kotliny [1] 

3.5 Vodorovné pom&rné p'etvo'ení – ( 

Posuny v r"zných místech poklesové kotliny mohou nabývat r"zných hodnot. Proto 

musí vzniknout vodorovná deformace povrchu. Podle toho, zda rozdíl vzdálenosti mezi 
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dv ma sousedními body je kladný nebo záporný, nastává roztažení (+) nebo stla#ení (-) 

[1]: 

eIAK" & JIfK" GJIAKg
JIAKg ,        (10) 

Kde: tli,k je vzdálenost bod" Pi, Pk za dobu t (m), 

 tli,k je p"vodní vzdálenost bod" Pi, Pk v #ase 0 (m), 

P!ímé ur#ování vodorovného pom rného p!etvo!ení realizujeme: 

• ur#enými m !idly: 

o m !ené p!etvo!ení terénu, 

o m !ené p!etvo!ení objekt", 

• tenzometry: 

o mechanické, 

o elektrické (odporové, induk#ní, kapacitní), 

o optické. 

4 Pozorovaní stanice 

Pro sledování vliv" poddolování p!i dobývání nerostných ložisek se z!izují 

pozorovací stanice. Periodické pozorování zm n polohy jednotlivých stabilizovaných bod" 

pozorovací stanice umož%uje zp!es%ovat zákonitost t chto zm n s ohledem na pr"b h 

dobývacích prací. [4] 

Výsledky m !ení se využívají p!i sledování stability povrchových objekt" a 

za!ízení, pro zajišt ní jejich funk#nosti a p!ípadné provád ní jejich rektifikace.  

Pozorovací stanice se z!izuje pro: 

• rozsah poklesové kotliny, 

• svislé poklesy (odvozené hodnoty naklon ní, polom r zak!ivení, p!ípadn  k!ivosti), 

• vodorovné posuny a jejich sm r. 
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Rozd lení pozorovacích stanic podle ú#elu: 

• stanice pro pozorování posun", 

• stanice pro pozorování pokles", 

• stanice pro pozorování naklon ní, 

• stanice pro pozorování vodorovných p!etvo!ení, 

• víceú#elové, smíšené. 

 

Tvar pozorovacích stanic je závislý na velikosti poklesové kotliny. Pokud se jedná 

o nehluboká ložiska s malým rozsahem, volí se pozorovací stanice tak, aby její krajní body 

byly mimo vliv dobývání. Pozorovací stanice m"žeme podle tvaru rozd lit na [4]: 

• liniové ve tvaru: 

o m !ické p!ímky,  

o osového k!íže,  

o n kolika profil",  

o zalomených p!ímek, 

o trojúhelníkových !et zc", 

Liniové pozorovací stanice se obvykle z!izují pro zachycení st!edu poklesové 

kotliny a jejího okraje. Nevýhodou liniových pozorovacích stanic jsou hodnoty 

nam !ených parametr" ostatních deformací (naklon ní, k!ivost a vodorovné p!etvo!ení), 

které platí ve sm ru linie a nemusí být maximálními hodnotami. Tuto nevýhodu lze vy!ešit 

trojúhelníkovými !et zci, ve kterých lze ur#it sm ry maximálních deformací. 

• !"#$%& '( )'*+,- 

o #tvercové sít , 

o trojúhelníkové sít , 

o sít  roztroušených bod". 

U plošných pozorovacích stanic se nejspolehliv ji zachytí hodnoty deformací a 

jejich sm r v poklesové kotlin . Nevýhodami tohoto druhu pozorovací stanice jsou velký 

rozsah, finan#ní náklady a pracnost m !ení. 
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5 Pozemní komunikace 

Podle zákon #. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích rozd lujeme pozemní komunikace 
na tyto kategorie: 

• dálnice, 

• silnice, 

• místní komunikace, 

• ú#elové komunikace. 

 

Silnice se podle svého ru#ení a dopravního významu rozd lují do t!íd: 

• silnice I. t!ídy – je ur#ena p!edevším pro dálkovou a mezistátní dopravu, 

• silnice II. t!ídy – je ur#ena pro dopravu mezi okresy, 

• silnice III. t!ídy – je ur#ena k vzájemnému propojení obcí nebo k jejich napojení na 
ostatní pozemní komunikace. 

 

Návrhová kategorie silnice a dálnice je charakterizována zlomkem, který obsahuje [6]: 

• v #itateli p!íslušný písmenný znak (S – silnice, R – rychlostní komunikace, D – 
dálnice) a kategorijní ší!ku silnice nebo dálnice v metrech, 

• ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h. 

5.1 P'í né uspo'ádání dvoupruhové obousm&rné pozemní komunikace 

Ší!kové uspo!ádání dvoupruhové pozemní komunikace se podle &SN 73 6101 skládá 
z t chto parametr": 

• kategorijní ší!ku b, 

• obousm rný jízdní pás složený ze dvou protism rných jízdních pruh" ší!ky a, 

• vodící proužky ší!ky v, 

• zpevn né #ásti krajnice ší!ky c, 

• nezpevn né #ásti krajnice ší!ky e, 

• ší!ky pro osazené bezpe#nostních za!ízení. 
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Obrázek 7: Dvoupruhová silni"ní komunikace [6] 

Tabulka 1: Navrhované kategorie dvoukruhových silnic[6] 

Návrhová kategorie Ší!ka (m) 
Písemný 

znak 
b 

(m) 
Návrhová rychlost 

(km/h) 
a v c e 

S 6,5 60; 50 2,75 0,00 0,00 0,50 
S 7,5 70; 60; 50 3,00 0,25 0,00 0,50 
S 9,5 80; 70; 60 3,50 0,25 0,50 0,50 
S 11,5 90; 80; 70 3,50 0,25 1,50 0,50 

 

Trasa pozemní komunikace je prostorová #ára, která ur#uje sm rový a výškový 

pr"b h pozemní komunikace. Hlavními parametry pozemní komunikace jsou niveleta a 

osa komunikace. Osa komunikace je svislým pr"m tem trasy do vodorovné roviny a 

skládá se z p!ímých úsek" a p!echodnic. Niveleta je pr"m t trasy komunikace o svislé 

roviny proložené trasou komunikace. 

5.2 D"lní škody ovliv)ující pozemní komunikaci 

Pozemní komunikace je pevn  spojena s oblastí, kterou prochází. Na pozemní 

komunikaci procházející územím s hlubinným dobýváním ložisek se projeví všechny 

pohyby a deformace.  D"sledkem pohyb" a deformací dochází k d"lním škodám, které lze 

rozd lit na [6]: 

• p!ímé d"lní škody:  

o poruchy vzniklé v d"sledku poddolování (nap!. trhání propustk", propadání 
vozovky a další), 

o hranice škodlivostí a deformací se stanoví: 

  naklon ní 5-10 mm/m 
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  polom r zak!ivení 6-12 km, 

  vodorovné deformace 3-6 mm/m, 

• nep!ímé d"lní škody: 

o poruchy zp"sobené v d"sledku zm n v okolí silni#ního t lesa (nap!. ztráta nebo 
omezení funkce odvod%ovacího systému komunikace, zm na vodního režimu a 
další), 

• spole#enské ztráty: 

o ztráty vznikající zhoršeným stavem vozovky (nap!. v tší náklady na opravu 
silni#ního t lesa, vliv na opot!ebení vozidel a další). 

5.3 Projevy d"lních škod na pozemní komunikaci 

Pozemní komunikace jsou mén  citlivé na nep!íznivé p"sobení vliv" zp"sobených 

hlubinným dobýváním. N které deformace vozovky v d"sledku poddolování se dají lépe 

zvládnout. Stejn  jako p!i poddolování jiných objekt" platí, že vlivy od dobývání ve 

v tších hloubkách jsou menší, nebo) v t chto p!ípadech je poklesová kotlina protáhlejší 

s mírnými svahy. Poté v mnoha místech posta#í k údržb  provozu pravidelná zesílená 

údržba, která se provádí sou#asn  s pot!ebnou údržbou v d"sledku provozu na pozemní 

komunikaci. [2]: 

Projevy d"lních vliv" na stav pozemní komunikace [7]: 

Svislý pokles probíhající v plynulém a rovnom rném pr"b hu není pro pozemní 

komunikace p!íliš nebezpe#ný. K nebezpe#ným pokles"m se !adí poklesy, které prob hnou 

v krátkém #asovém úseku (nap!. vznik stup%ovitých zlom" terénu i silni#ní komunikace), 

Naklon!ní vzniká nerovnom rným poklesem a ovliv%uje zm ny u podélného a 

p!í#ného sklonu pozemní komunikace. 

Vodorovné posuny nemají zna#ný vliv, pokud jsou posuny plynulého a 

rovnom rného rázu. Nejedná se tedy o nebezpe#né projevy. 

Vodorovné deformace vznikají v d"sledku nerovnom rných posun", které se 

projevují stla#ením nebo roztažením silni#ního t lesa a vozovky. 
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Stla"ení se vyskytuje v místech, kde jsou do silni#ního t lesa vloženy nepružné 

prvky (nap!. tuhá vedení bez dilata#ních spár, obrubník a další). Stla#ením dochází ke 

vzniku terénních vln. 

 

Obrázek 8: Deformace obrubníku vlivem stla"ení [7] 

Roztažení – po p!ekro#ení pevnosti pozemní komunikace v tahu dochází ke vzniku 

trhlin ve vozovce. T mito trhlinami vtéká do náspu voda a dochází tak k dalšímu zhoršení 

stavu celého silni#ního t lesa. 

6 Použité m&'ické metody 

6.1 Metoda GNSS 

GNSS je pasivní družicový naviga#ní systém, kterým je možné ur#it prostorové 

sou!adnice bod" na povrchu Zem  nebo na pohybujících se objektech. 

 

Celý komplex GNSS m"žeme rozd lit na t!i segmenty (podsystémy): 

• kosmický segment, 

• !ídící segment, 

• uživatelský segment. 

 

Kosmický segment se skládá z 32 družic, z toho 24 družic opera#ních, 3 záložních 

družic ve vesmíru a 5 záložních družic na Zemi. Družice jsou rovnom rn  rozloženy v 6 

ob žných rovinách, které mají p!ibližný sklon k rovníku 55° a jsou posunuty o 60° podél 

rovníku. Mírn  eliptické dráhy družic jsou tém ! kruhové. Ob žné dráhy jsou navrženy 

tak, aby alespo% šest družic bylo vždy viditelných tém ! z kteréhokoli místa na Zemi. 

Družice obíhají v p!ibližné výšce 20 000 km nad Zemí a doba ob hu družice kolem Zem  

je kolem 12 hodin.  Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích se 

zakódovanými údaji, kterými jsou zabezpe#eny funkce systému GNSS. 
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Druhy vysílaných nosných frekvencí: 

• L1 – 1575,42 MHz, 

• L2 – 1227,6 MHz. 

*ídící (kontrolní) segment je složen z 5 monitorovacích stanic, #ty! pozemních 

vysíla#" a hlavního !ídícího st!ediska. Monitorovací stanice jsou rozmíst ny rovnom rn  

po obvodu Zem , v tšinou poblíž rovníku. Hlavní !ídící stanice shromaž+uje data 

z monitorovacích stanic, vypo#ítává parametry drah jednotlivých družic, sleduje a 

synchronizuje palubní hodiny družic. Na každé monitorovací stanici je p!esný cesiový 

normál (atomové hodiny) a p!ijíma# k nep!etržitému m !ení tzv. pseudovzdáleností 

k viditelným družicím, vypo#ítávající p!esné efemeridy (informace o polohách družic). 

 

Umíst ní monitorovacích stanic: 

• Ascension, 

• Havaj, 

• Diego Garcia, 

• Kwajaein, 

• hlavní !ídící stanice v Colorado Springs. 

 

Obrázek 9: Kontrolní segment GNSS [14] 

Uživatelský segment je složen z GNSS p!ijíma#" jednotlivých uživatel" umož%ující 

p!ijímat signály z družic a získávat z nich informace o své poloze a #ase. Uživatelský 



Bc. Hana Pospíchalová: Výškové a polohové zam !ení silnice #. III/47214 

(stan. 2,650 km až 5,550 km) v#etn  posouzení jejího aktuálního stavu 

Rok: 2013          Strana: 17 

segment je tvo!en pasivními p!ijíma#i, které jsou schopné p!ijímat a dekódovat signály 

z družic. P!ijíma#e pouze p!ijímají signály a data družic, nevysílají je zp t – pasivní. 

P!ijíma#e tedy nemusí komunikovat s družicemi, proto je systém GNSS schopné využít 

neomezeným po#tem uživatel". 

Družice vysílají signály a uživatelský GNSS p!ijíma# ur#uje #as jejich p!íjmu. 

Z #asového úseku, který uplyne mezi vysíláním a p!íjmem signál" ur#í vzdálenost 

p!ijíma#e k družicím. Z tohoto údaje a z polohy družic v ur#itém okamžiku p!ijíma# 

uživatele ur#í svou polohu. 

  

Oblasti využití GNSS: 

Armáda: 

• navigace vojenského letectva, 

• navád ní vojenského námo!nictva, 

• koordinace p!esun" živé síly a techniky v terénu. 

 

Další obory: 

• geodézie, 

• sledování vozidel, 

• cestování – turistika, expedice, 

• m !ení rychlosti, 

• sledování pohyb" zemských desek, 

• sledování deformací inženýrských staveb, 

• a další. 

 

Dostupné systémy: 

• NAVSTAR (USA) - Systém byl vyvinut Ministerstvem obrany Spojených Stát" 
Amerických a jeho oficiální název je NAVSTAR GPS, 
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• GLONASS (Rusko) – Je rádiový družicový naviga#ní systém provozovaný d!íve 
Sov tským svazem, nyní Ruskem. GLONASS je obdobou amerického GPS a 
evropského naviga#ního systému GALILEO, 

• GALILEO (Evropa) – Naviga#ní systém Galileo je plánovaný autonomní evropský 
globální družicový polohový systém. Výstavbu zajiš)uje Evropská unie 
reprezentovaná Evropskou komisí (EC) a Evropská kosmická agentura (ESA). 
Galileo poskytuje tyto služby: 

o základní služba (Open Servis - OS), 

o služba ¨kritická¨ z hlediska bezpe#nosti (Safety of Life service - SoL), 

o komer#ní služba (Commercial Service - CS), 

o ve!ejn  regulovaná služba (Public Regulated Service – PRS), 

o vyhledávací a záchranná služba (Search And Rescue service – SAR). 

 

Metody využití GNSS: 

• statická metoda, 

• rychlá statická metoda, 

• kinematická metoda Stop and Go se statickou inicializací, 

• kinematická metoda Stop and Go s inicializací za pohybu (On the Fly), 

• RTK – kinematické m !ení v reálném #ase. 

 

Statická metoda je základní geodetická metoda využití GNSS, kde se poloha ur#uje 

pomocí fázových m !ení a vede k nejp!esn jším výsledk"m.  Poloha bodu se ur#uje 

dlouhodobým m !ením dvojicí p!ijíma#" GNSS. Jeden z p!ijíma#" je umíst n na známém 

bod , druhý na bod , u kterého ur#ujeme polohu. Doba m !ení je p!ibližn  60 minut a více. 

Metoda Stop and Go je metoda m !ení pomocí dvojice p!ijíma#" GNSS. Jeden 

z p!ijíma#" je umíst n na známém bod  a druhý je postupn  p!emis)ován po ur#itých 

bodech. Doba touto metodou na jednotlivých bodech se pohybuje !ádov  na sekundy až 

minuty. 
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 P!i RTK metod! se používá jeden p!ijíma# v terénu, který zpracovává diferenciální 

korekce permanentních referen#ních stanic, které získá z geostacionární družice. 

6.1.1 Chyby ovliv)ující m&'ení GNSS 

Fázová a kódová m !ení v družicovém naviga#ním systému GNSS jsou 

ovliv%ovány systematickými a náhodnými chybami.  

 

Chyby zp"sobené družicí: 

• systematická chyba hodin družic, 

• chyba v efemerid  družice, 

• excentricita fázového centra antény družice, 

• variace fázového centra antény družice. 

Chyby zp"sobené prost!edím, v n mž se signál ší!í: 

• troposférická refrakce, 

• ionosférická refrakce. 

Chyby zp"sobené p!ijíma#em: 

• systematická chyba hodin p!ijíma#e, 

• variace fázového centra antény p!ijíma#e. 

6.2 Polygonový po'ad 

Polygonové po!ady se používají k ur#ování sou!adnic bod" podrobného 

polohového bodového pole. 

Polygonový po!ad je spojnice vrcholových vrchol" prostorové lomené #áry, 

zam !ený pomocí m !ených délek a vodorovných úhl". [10] 

Polygonové po!ady rozlišujeme podle r"zných hledisek: 

• hlavní, 

• vedlejší. 
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Rozd lení podle tvaru: 

• otev!ený polygonový po!ad, 

• uzav!ený polygonový po!ad. 

 

Podle sou!adnicového systému: 

• volné (místní systém), 

• vázané (platný sou!adnicový systém). 

 

Vázané polygonové po!ady dále d líme podle p!ipojení a orientace: 

• oboustrann  p!ipojený a orientovaný (vetknutý), 

• oboustrann  p!ipojený a jednostrann  orientovaný (vetknutý), 

• jednostrann  p!ipojený a jednostrann  orientovaný (otev!ený), 

• neorientovaný a oboustrann  p!ipojený (vsunutý), 

• uzav!ený: 

o orientovaný, 

o neorientovaný. 

• zauzlený. 

 

Vyrovnat polygonový po!ad lze t mito postupy: 

• p!ibližné vyrovnání, 

• vyrovnání transformací, 

• vyrovnání metodou nejmenších #tverc". 

 

P!i m !ení této diplomové práce byl použit oboustrann  p!ipojený a orientovaný 

polygonový po!ad.  
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6.2.1 Oboustrann& p'ipojený a orientovaný polygonový po'ad 

Tento typ polygonového po!adu je nejb žn jší metodou používanou p!i zhuš)ování 

polohového bodového pole. 

U tohoto typu polygonového po!adu (viz obrázek 10) jsou dány sou!adnice 

po#áte#ního bodu P (xP, yP), koncového bodu K (xK, yK), a bod" A (xA, yA), B (xB, yB), na 

které byl polygonový po!ad orientován. Mezi body P a K byl vložen po!ad polygonových 

bod" 1, 2 a 3, na kterých byly nam !eny levostranné vrcholové úhly (,1, ,2, ,3) a mezi 

nimi a krajními body byly nam !eny délky sP1, s12, s23, s3K. Na krajních bodech byly 

m !eny orienta#ní úhly ,P, ,K. 

 
Obrázek 10: Oboustrann! p$ipojený a orientovaný polygonový po$ad [15] 

U oboustrann  p!ipojeného a orientovaného polygonového po!adu provádíme 

uhlové a sou!adnicové vyrovnání. Úhlové vyrovnání provedeme výpo#tem úhlové 

odchylky, kterou porovnáme s dovolenou úhlovou odchylkou. Sou!adnicové vyrovnání 

provedeme výpo#tem polohové odchylky, kterou získáme z vypo#tených sou!adnicových 

odchylek. Tuto polohovou odchylku porovnáme s dovolenou polohovou odchylkou. 

6.3 Opravy délek 

M !ené délky jsou zatížené systematickými a náhodnými chybami. Vliv 

systematických chyb je pot!eba z m !ení vylou#it nebo aspo% jejich vliv snížit a to 

matematickou opravou nebo metodou m !ení. Velikost náhodných chyb je závislá na 

p!esnosti provád ní m !ení a znalosti zdroj" t chto chyb. 
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6.3.1 Oprava délek z kartografické projekce 

U kartografické projekce, kdy se p!evádí zobrazení povrchu Zem  do roviny, 

vzniká zkreslení délek. P!i zobrazení &eské republiky do roviny bylo použito K!ovákovo 

konformní kuželové zobrazení.  

Poloha osy kužele byla zvolena tak, aby délkové zkreslení bylo minimální. 

Kuželová plocha je plochou dotykovou ke zmenšené Gaussov  kouli (polom r r = 0,9999 

R) podle tzv. normální rovnob žky, která prochází p!ibližn  st!edem republiky a rozd luje 

po délce naše území na dv  #ásti. Tím je dosaženo, že opravy délek z kartografické 

projekce mají p!íznivé rozložení. [3] 

 

Opravené délky vypo#teme podle vztahu: 

h & 8  !"#       (11) 

Kde:  mx je koeficient oblasti, ve které se provádí m !ení. 

6.3.2 Oprava délek z nadmo ské výšky 

Unifikovaný sou!adnicový systém a jeho mapové podklady jsou znázorn ny 

v úrovni nulové hladiny (st!ední hladiny mo!e), a proto se pro délky m !ené nad touto 

nulovou hladinou nebo pod ní zavádí odpovídající oprava. Velikost této opravy je p!ímo 

úm rná výškovému rozdílu úrovn  m !ení od nulové hladiny. [3] 

Oprava pro délky m !ené pod nulovou hladinou bude mít kladné znaménko, oprava 

pro délky m !ené nad nulovou hladinou bude mít znaménko záporné. 

 

Správnou hodnotu s0 získáme z vodorovné délky p!ipo"ítáním p!íslušné opravy: 

$% & $ ' ()       (12) 

Pro opravu délky z nadmo!ské výšky pak platí tyto vztahy: 

$ * $% & +, ' -. * ,"# 

$ * +$% / "$. & +, ' -. * +/-."#     (13) 

() & $% / "$ & /
0" ")
12)
"#     (14) 
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V p!ípad , kdy je nadmo!ská výška terénu zanedbatelná v porovnání s hodnotou polom ru 
zak!ivení Zem  (R = 6,38*106 m) je možné po"ítat opravu délky z nadmo!ské výšky podle 
vzorce: 

() & /$
)
1
 ,     (15) 

 

Obrázek 11: Oprava délek z nadmo ské výšky [3] 

6.4 Zam! ení polohy bod" polární metodou 

Polární metoda je metoda používaná pro m !ení podrobných bod# polohopis. P!i 

polární metod  ur"ujeme ze stanoviska P polohu bodu pomocí polárních sou!adnic – 

vodorovného úhlu !i (mezi orienta"ním sm rem a sm rem na ur"ovaný bod) a délky si (od 

stanoviska k ur"ovanému bodu). U polární metody m#žeme také využít metod polárního 

dom rku a polární kolmice. 

 

Obrázek 12: Zam" ení polohy bod# polární metodou [15] 
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Kde: P je stanovisko se známými sou!adnicemi, 

A je orientace se známými sou!adnicemi, 

1, 2, 3 jsou body ur"ované polární metodou, 

s1, s2, s3 jsou m !ené vodorovné vzdálenosti od stanoviska k daným bod#m, 

!1, !2, !3 jsou m !ené vodorovné úhly od orientace k daným bod#m, 

$PA je sm rník od bodu P k bodu A.  

Pro stanovišt  a body orientace jsou v tšinou voleny body polygonových po!ad#. 

Na stanovisku se nejprve zam !í orientace na p!edcházející a následující bod 

polygonového po!adu ve dvou polohách. Následuje zam !ení vodorovných sm r# a 

vzdáleností na podrobné body.  

P!i výpo"tech sou!adnic jednotlivých bod# je nutné nam !ené hodnoty délek 

opravit o chybu z nadmo!ské výšky a chyby z kartografického zkreslení.  

6.5 Nivelace 

Nivelaci d líme podle p!esnosti na: 

• technická nivelace – TN, 

• p!esná nivelace – PN, 

• velmi p!esná nivelace – VPN, 

• zvláš$ p!esná nivelace – ZPN. 

 

Nivelace slouží k ur"ování bod# m !ením p!evýšení mezi sousedními body. K  

metodám ur"ování p!evýšení pat!í geometrická nivelace, barometrická nivelace, 

hydrostatická nivelace, trigonometrická metoda. Do dvou základních metod nivelace pat!í 

nivelace vp!ed a nivelace ze st!edu.  

P!i m !ení této diplomové práce byla použita geometrická nivelace ze st!edu, proto 

následuje teoretický rozbor jen této m !ické metody. 
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Na body, jejichž p!evýšení ur"ujeme, postavíme nivela"ní lat  (viz. Obr. 10). 

Nivela"ní p!ístroj se staví p!ibližn  doprost!ed mezi body A a B. Zám rná p!ímka 

nivela"ního p!ístroje vytne na latích la$ové úseky lA = z ("tení zp t) a lB = p ("tení vp!ed). 

 

Výška ur"ovaného bodu B se ur"í ze vzorce: 

-3 & -4 ' 5643 &"78 ' +98
: / 9;

<.,    (16) 

 

Obrázek 13: Geometrická nivelace [15] 

6.6 Trigonometrické m! ení výšek 

Trigonometrické m !ení výšek je zp#sob výškového m !ení umož%ující m !it 

výšky a výškové rozdíly. Trigonometrické m !ení výšek je založeno na !ešení pravoúhlého 

trojúhelníku ve svislé rovin , ve které byl zam !en svislý úhel, pop!. zenitový úhel a 

vodorovná vzdálenost, pop!. šikmá vzdálenost. 

Trigonometrickou metodou je možné m !it výšky p!edm t#, ale i výškové rozdíly 

mezi dv ma body a také nadmo!ské výšky bod#, pokud je známa nadmo!ská výška 

stanoviska p!ístroje. 

 

Výškový rozdíl mezi body vypo"teme podle vztahu: 

5-43 & => ' ? / @",     (17) 

=> & $ A @B+=C. & $D A EFG+=C.,    (18) 

=> & $ A HI@B+J. & $D A KLE+J.,    (19) 

Kone"nou výšku bodu B vypo"teme vztahem: 

-3 & -4 ' 5-43 ,      (20) 



Bc. Hana Pospíchalová: 

(stan. 2,650 km až 5,550 km) v

Rok: 2013   

Obrázek 

Kde:  s je vodorovná vzdálenost

s´ je šikmo m !ená

z je zenitový úhel

i je výška stroje, 

h je výška signálu nad klopnou osou p

 %HAB je p!evýšení mezi body A,

Pro trigonometrické m

pot!eba zavád t vliv zak!

6.6.1 Vliv zak ivení zem

P!i m !ení delších vzdáleností je pot

skute"ným a zdánlivým horizontem (oprava ze zak

Skute"ný horizont m

na zemském povrchu nebo horizontem p

k hladinové ploše v míst 

B hem trigonometrického m

v d#sledku pr#chodu vzduchovými vrstvami nestejné teploty a hustoty. Ty

tudíž r#zný index lomu,

refrakce bývá zpravidla v

Hana Pospíchalová: Výškové a polohové zam !ení silnice 

(stan. 2,650 km až 5,550 km) v"etn  posouzení jejího aktuálního stavu

       

Obrázek 14: Trigonometrické m" ení výšek na krátké vzdálenosti

je vodorovná vzdálenost,  

 !ená vzdálenost,  

je zenitový úhel, & je výškový úhel,  
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vzdálenosti [4] 

i (do 250 až 300 m) není 

výškového rozdílu mezi 

) a opravu z refrakce. 

žeme definovat jako hladinovou plochu procházející bodem 

ístroje. Zdánlivý horizont je p!edstavován te"nou 

nou k urovnané libele. 

#b hu zám rné p!ímky 

vzduchovými vrstvami nestejné teploty a hustoty. Tyto vrstvy mají 

ímka postupn  zak!ivuje. Zm na 
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Obrázek 15: Vliv zak ivení zem" a refrakce  

Oprava ze zak!ivení zem  q: 

M & $ A @B N
O
P $ A N

O
& 0Q

O1
 ,    (21) 

Kde: R je polom r referen"ní koule (m), 

' je úhel sbíhavosti tížnic (°), 

s je vodorovná vzdálenost mezi body A, B (m). 

 

Refrak"ní úhel ( vypo"teme podle vzorce: 

R & 1AN

OAS
& T A N

O
 ,      (22) 

T & 1

S
 ,        (23) 

Kde: R je polom r referen"ní koule (km), 

r je polom r sv telného paprsku (km), 

k je refrak"ní koeficient, 

' je úhel sbíhavosti tížnic (°). 
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Oprava z vlivu rekrace u: 

U & $ A R & $ A T A N
O
& T A 0

Q

O1
 ,    (24) 

Celkový vliv zak!ivení zem  a refrakce se vypo"te vztahem: 

VS & M / U &
0
O1

O
/ T A 0

Q

O1
& WXY

O1
A $O,    (25) 

7 Vlastní m! ické práce 

7.1 Charakteristika lokality 

Sledovaný úsek silni"ní komunikace se nachází v Moravskoslezském kraji na 

poddolovaném území okresu Karviná nedaleko bývalých závod# Doubrava a Jan – Karel 

Dolu &SA. Komunikace má ozna"ení III/47214. Podél silnice jsou patrné následky 

dobývací "innosti n kterých dol#, které se nacházejí v okolí této silni"ní komunikace. 

 

 

Obrázek 16:Znázorn"ní m" eného úseku [16] 

7.2 Pozorovací stanice – rekognoskace  

Institut geodézie a d#lního m !ictví VŠB-TUO z!ídil pozorovací stanice za ú"elem 

periodického sledování vliv# poddolování na silni"ních komunikacích.  

Prvotní stabilizace bod# pozorovací stanice na silnici ". III/27214 prob hla v roce 

2002. Body v ose komunikace byly stabilizované geodetickými h!eby v konstantní 

vzdálenosti 25 metr#. Od t chto bod# byly následn  pomocí kolmic a vzdáleností 3,75 
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metr# vyneseny krajní body pozorovací stanice. Již stabilizované body byly pro lepší 

vyhledávání ozna"eny barvou.  

 

Obrázek 17: Schéma rozvržení a ozna)ení bod# na pozorovací stanici 

7.3 Použité m! ické p ístroje a pom"cky 

7.3.1 Výškové p ipojení bod" polygonového po adu 

• digitální nivela"ní p!ístroj Leica Sprinter 100M, 

• stativ, 

• nivela"ní la$ Leica – 2 ks, 

• nivela"ní podložka – 2 ks. 

 

 

Obrázek 18: Digitální nivela)ní p ístroj Leica Sprinter 100M 

Tabulka 2: Technické parametry Leica Sprinter 100M 

Dosah m !ení 2-100 m 
P!esnost nivelace p!i elektronickém m !ení 2,0 mm/km 

Zv tšení dalekohledu 24 x 
Rozsah kompenzátoru +/- 10´ 

Napájení 4x AA baterie 
Hmotnost 2 kg 
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7.3.2 Zam! ení polygonového po adu a podrobných bod" pozorovací stanice 

• elektronický tachymetr Leica TCR307, 

• stativ -3 ks, 

• trasírka, 

• odrazný hranol – 3 ks, 

• trojnožka – 2 ks, 

• metr. 

 

Obrázek 19: Elektronický tachymetr Leica TCR307 

Tabulka 3: Technické parametry Leica TCR307 

Dalekohled 
Zv tšení 30 x 

Nejkratší vzdálenost zám ry 1,7 m 

Zorné pole 1°30´ 

M !ení úhl# 
Jednotky 

360° šedesátinné, 400 
gon,  

360° desetinné 

P!esnost ode"ítání 7´´, 2 mgon 

Nejmenší zobrazovaná jednotka 1´´, 0,0005 gon 

Citlivost libely 
Krabicová libela 6´/2 mm 

Elektronická libela 20´/2 mm 

Laserová olovnice 
P!esnost 0,8 mm/1,5 m 

Pr#m r laserové stopy 2,5 mm/1,5 m 

M !ení vzdáleností 

P!esnost m !ení 
2–5mm + 2 ppm  

podle programu m !ení 

Dosah 

0 - 5400 m  
podle po"así a typu 

hranolu 
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Kompenzátor 
dvojosý, kapalinový 

Rozsah urovnání 4´(0,07 gon) 

P!esnost urovnání 2´´ (0,7 mgon) 

Automatické 
opravy 

Kolima"ní chyba Ano 

Indexová chyba Ano 

Zak!ivení zem  Ano 

Refrakce Ano 

Korekce sklona Ano 

Teplotní rozsah Provozní -20°C až +50°C 

Napájení 
Baterie Ni + Mh 

Nap tí 6V, 1800mAh 

Registrace Vnit!ní pam $ 
256 kB = 4000 datových 

blok# 

7.3.3 M! ení GNSS 

• GNSS aparatura Leica Systém 500 – 2 ks, 

• stativ – 2 ks, 

• externí baterie – 2 ks. 

 

Obrázek 20: GNSS Leica System 500 

Tabulka 4: Technické parametry Leica System 500 

P!ijíma" SR 530 
Typ p!ijíma"e dvoufrekven"ní, geodetický, RTK 

Metody m !ení 
Statická, Rychlá statická, 

 Kinematická, RTK, DGPS 

M !ení na L1 
12 kanálu, fázová m !ení C/A – kódu, 

 korelace P – kódu 
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M !ení na L2 
12 kanálu, fázová m !ení í P,  

podpora !ešení P – kódu p!i AS 
Standardní anténa AT 502 

P!esnost v poloze 
=> p!esnost základny, p!esnost výšky  

=> 2 x poloha 
Statická metoda 3 mm + 0,5 ppm 

Rychlá statická metoda 5 mm + 1 ppm 
 

7.4 Vlastní m! ické práce 

Vlastní m !ické práce byly provedeny ve dvou m !ických etapách. První etapa 

výškového a polohového zam !ení silnice ". III/47214 prob hla v listopadu 2012, druhá 

etapa tohoto m !ení prob hla v b!eznu 2013.  

7.4.1 Rekognoskace terénu 

P!ed samotným m !ením bylo provedeno dopln ní poškozených a zni"ených bod# 

pozorovací stanice a zvolení vhodných míst pro stabilizaci bod# polygonového po!adu. 

Body polygonového po!adu byly voleny tak, aby z každého stanoviska bylo vid t 

na p!edchozí a následující bod polygonového po!adu a zárove%, aby bylo možné z t chto 

bod# zam !it podrobné body pozorovací stanice. Stabilizace nových bod# se provedla 

ocelovými h!eby a byla ozna"ena signaliza"ní barvou.  

Z d#vodu možného poškození bod# pozorovací stanice v zimním období byla 

provedena druhá rekognoskace, která se uskute"nila p!ed druhou etapou m !ení. 

7.4.2 M! ení metodou GNSS 

Pro tvorbu transforma"ního klí"e byly požity trigonometrické body: 

000927050040, 000927050150, 0927050120, 000936012190, 000936020020, 

000936060390, 000927100280. Trigonometrické body byly zvoleny tak, aby ur"ované 

body ležely uvnit! obrazce vytvo!eného zvolenými trigonometrickými body. Schéma 

rozmíst né trigonometrických bod# se nachází v p!íloze ". 1. 

Pro ob  etapy byl zvolen referen"ní bod ". 000927100280. M !ení probíhalo 

rychlou statickou metodou za použití aparatury Leica System500. Metodou GNSS byly 



Bc. Hana Pospíchalová: Výškové a polohové zam !ení silnice ". III/47214 

(stan. 2,650 km až 5,550 km) v"etn  posouzení jejího aktuálního stavu 

Rok: 2013          Strana: 33 

ur"eny sou!adnice bod#: 5001, 5002, 5017, 5018. Doba observace byla minimáln  15 

minut. Pro druhou etapu byl použit stejný transforma"ní klí". Schéma bod# ur"ovaných 

metodou GNSS se nachází v p!íloze ". 2. 

7.4.3 Výškové p ipojení m! ické sít! 

Výšky výchozích bod# výškového po!adu (5002-5017) byly ur"eny geometrickou 

nivelací ze st!edu a trigonometrickým m !ením výšek na výškové vztažné body. Výška 

bodu 5002 byla ur"ena zam !ením geometrické nivelace na nivela"ní bod ". 490. Výška 

bodu 5017 byla ur"ena trigonometrickým m !ením výšek na nivela"ní bod ". 10.2, v rámci 

jiné diplomové práce. Nivela"ní zápisník je p!iložen na CD. 

7.4.4 Zam! ení polygonového po adu 

Oboustrann  p!ipojený a orientovaný po!ad je tvo!en body ". 5001-5018. 

Sou!adnice bod# ". 5001, 5002, 5017 a 5018 byla ur"ena metodou GNSS. Z po"áte"ního 

bodu ". 5002 byla provedena orientace na bod ". 5001, z koncového bodu ". 5017 byla 

provedena orientace na bod ". 5018.  Body polygonového po!adu byly zam !eny 

elektronickým tachymetrem Leica TCR307. Vodorovné a zenitové úhly byly zam !eny ve 

dvou skupinách. Na každém stanovisku byly zaznamenávány výšky p!ístroje a signál#. 

Dále na každém stanovisku byly nam !eny délky mezi jednotlivými body polygonového 

po!adu. Schéma polygonového po!adu se nachází v p!íloze ". 6. 

Pro zavedení oprav systematických chyb z teploty a tlaku byly p!ed m!ením do 

p!ístroje vloženy hodnoty atmosférického tlaku a teploty vzduchu. 

7.4.5 Zam! ení podrobných bod" na pozorovací stanici 

Zam !ení podrobných bod# na pozorovací stanici probíhalo následn  po zam !ení 

polygonového po!adu.  

Ze stanoviska byla provedena orientace na p!edchozí polygonový bod a následn  se 

zam !ili podrobné body na pozorovací stanici. Orientace i podrobné body byly zam !eny 

ve dvou polohách dalekohledu. Podrobné body z jednoho stanoviska byly zam !eny zhruba 

do poloviny vzdálenosti polygonových stran. Výška trasírky s odrazným hranolem byla 

1,33 m. 
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7.5 Zpracování nam! ených hodnot 

7.5.1 Výškové p ipojení 

Z d#vodu umíst ní vztažných výšek na poddolovaném území, bylo pot!eba stanovit 

jejich výšku extrapolací pro jednotlivé etapy m !ení. Hodnoty výšek vztažných bod# 

z jednotlivých etap periodické ,,revirní“ nivelace byly poskytnuty pracovníky ODMG dolu 

&SA a OKD. 

Tabulka 5: Extrapolace výšek 

&.b. Poskytnuté výšky bod# (m) Extr. výšky (m) 
X.2010 X.2011 XI.2012 XI.2012 III.2013 

490 234,679 234,675 234,670 234,668 234,667 
10.2 224,788 224,752 224,735 224,727 224,721 

 

Tabulka 6: Výšky po"áte"ního a koncového bodu polygonového po!adu 

&.b. I.etapa II.etapa 
5002 236,349 236,347 
5017 258,670 258,654 

7.5.2 Metoda GNSS 

Nam !ená data byla importována do PC a výpo"et byl proveden pomocí softwaru 

Leica SKI-Pro. Byl vytvo!en transforma"ní klí" ze sou!adnic trigonometrických a 

zhuš$ovacích bod#, viz tabulka ". 5. Pro výpo"et sou!adnic ur"ovaných polygonových 

bod# byl zvolen v obou etapách stejný transforma"ní klí". Výsledné sou!adnice 

ur"ovaných polygonových bod# jsou v tabulce ". 6 a 7. 

 

Tabulka 7: Sou!adnice bod# pro výpo"et transforma"ního klí"e 

!. b. Y [m] X [m] H [m] B L Hel [m] 

2 457957,40 1110541,81 347,09 49° 45' 52,9112" N 18° 28' 05,2070" E 389,65 

4 458655,06 1094462,18 230,56 49° 54' 29,6459" N 18° 26' 23,4408" E 272,8 

12 450528,56 1095583,17 266,90 49° 54' 15,2329" N 18° 33' 13,9261" E 308,9 

15 454759,78 1096961,15 215,91 49° 53' 19,5146" N 18° 29' 48,3323" E 258,1 
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28 461060,51 1095899,34 249,77 49° 53' 36,7859" N 18° 24' 29,3568" E 292,04 

39 463472,98 1107061,92 258,83 49° 47' 30,2233" N 18° 23' 15,9556" E 301,21 

219 452141,44 1103239,64 240,45 49° 50' 03,9847" N 18° 32' 24,8770" E 282,66 

 

Tabulka 8: Výsledné sou!adnice ur"ovaných polygonových bod# I. etapa 

#. b. Y [m] X [m] 
5001 459572,803 1101479,490 

5002 459607,085 1101251,447 
5017 457215,331 1101154,576 
5018 456960,844 1100978,092 

 

Tabulka 9: Výsledné sou!adnice ur"ovaných polygonových bod# II. etapa 

#. b. Y [m] X [m] 
5001 459572,813 1101479,482 
5002 459607,068 1101251,430 

5017 457215,324 1101154,589 
5018 456960,852 1100978,081 

 

7.5.3 Polygonový po ad 

Nam !ená data byla do PC stažena pomocí softwaru Leica Survey Office. Zápisníky 

nam !ených dat byly zpracovány v programu Groma verze 8. Výpo"et sou!adnic bod# 

polygonového po!adu a výškový výpo"et byl proveden ve stejném programu. P!i výpo"tu 

se zavedly opravy nam !ených délek z nadmo!ské výšky, z refrakce a kartografického 

zkreslení. Protokoly výpo"t# polygonových po!ad# pro dané etapy m !ení se nacházejí 

v p!íloze ". 4. 

7.5.3.1 Povolená polohová odchylka koncového bodu polygonového po adu 

Mezní polohová odchylka koncového bodu je kritériem pro posouzení p!esnosti 

ur"ení polohy bod# polygonového po!adu a je dána vztahem: 

Z[\ & =]^
/_ A`T] A a ' Tb A c,,d,    (26) 

Kde k1 =10, 

 k2 = 0,06, 
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 [RR] je sou"et "tverc# p!ímých vzdáleností bod# polygonového po!adu od 
koncového bodu [m2]. 

 

7.5.3.2 Povolená odchylka trigonometrického m! ení výšek 

Podle vyhlášky ". 435/1992 Sb. &BÚ [9] je povolená odchylka výškového po!adu 

trigonometrické nivelace dána vztahem: 

Z & =e^ A ]^Xf A ga ,      (27) 

Kde L je délka po!adu [km]. 

7.5.4 Podrobné body pozorovací stanice 

 Nam !ená data byly rovn ž staženy do PC pomocí softwaru Leica Survey Office. 

Zápisníky m !ených dat byly zpravovány ve výpo"etním programu Groma verze 8. Pro 

jednotlivé etapy byly vypo"teny sou!adnice a výšky jednotlivých bod# pozorovací stanice. 

Seznam sou!adnic jednotlivých bod# pozorovací stanice pro jednotlivé etapy se nachází 

v p!íloze ". 6 (p!iložené CD). 

7.5.5 Grafické výstupy 

Grafické výstupy byly zpracované na podklad  údaj# z první a druhé etapy m !ení. 

Ke zpracování byly použity programy Kokeš verze 7.25 a MS Excel. V tišt né form  

diplomové práce se nachází vždy jedna strana z p!íloh a zbylé jsou uvedeny na CD. 

Situa"ní schéma bod# polygonového po!adu v m !ítku 1:15 000 se nachází 

v p!íloze ". 4.  

 

7.6 Zpracování pohyb" a deformací na silnici $. III/47214 

Polohové sou!adnice jednotlivých bod# pozorovací stanice byly použity pro 

výpo"et vodorovných posun# v a pom rných vodorovných p!etvo!ení *. 

Výšky jednotlivých bod# pozorovací stanice byly použity pro výpo"et hodnot 

pokles# s, naklon ní i  a polom ru zak!ivení R. 

Veškeré výpo"ty, tabulky a grafy byly zpracovány v programu MS Excel. 
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Z d#vodu tém ! všech zni"ených a chyb jících podrobných bod# v úseku 3,975 – 

2,600 km bylo provedeno jen díl"í porovnání mezi etapami XI. 2012 a III. 2013. 

7.6.1 Vodorovné posuny 

Vodorovné posuny jsou vodorovnou složkou pohyb#. Vypo"tou se z rozdílu polohy 

bodu nam !ené na za"átku a konci daného "asového období. Posuny jsou vypo"teny pro 

body ležící v ose silni"ní komunikace. Pro silni"ní úsek (5,55 – 4,00 km) byl spo"ten díl"í 

posun mezi II. etapou (III.2013) a I. etapou (XI.2012), celkový posun mezi II. etapou 

(III.2013) a základní etapou (XI.2007). Pro silni"ní úsek (3,975 – 2,650 km) byl spo"ten 

díl"í posun mezi II. etapou (III.2013) a I. etapou (XI.2012). Hodnoty díl"ích posun# se 

pohybují v !ádu cm až dm. Veškeré tabulky a grafy jsou uvedené v p!ílohách ". 5.1 a 5.1.1  

7.6.2 Poklesy 

Poklesy jsou svislou složkou pohyb#. Vypo"tou se z rozdíl# nadmo!ských výšek 

mezi body pozorovací stanice v jednotlivých etapách. Jako u posun# i zde byly vypo"teny 

díl"í poklesy (XI.2012 – III.2013) a celkové poklesy (III.2002 – III.2013). Díl"í poklesy 

jednotlivých bod# pozorovací stanice dosahují hodnot v !ádu cm. Tabulky a graf pokles# 

jsou uvedené v p!ílohách ". 5.2 a 5.2.1. 

7.6.3 Pom!rné vodorovné p etvo ení 

Pom rné vodorovné p!etvo!ení se ur"uje na základ  zm ny vzdálenosti tli,k , [m] 

bod# Pi a Pk  za dobu t k jejich p#vodní vzdálenosti 0li,k [,m]. 

Hodnoty vodorovných p!etvo!ení byly ur"eny pro dv  "asové období: (III.2012 –

XI.2013) a (III.2013-XI.2007). Výsledky jsou uvedeny v p!íloze ". 5.3 a 5.3.1. 

7.6.4 P í$né a podélné sklony 

P!í"né a podélné sklony mezi body pozorovací stanice se ur"ují podle vzorce: 

h & 5)
i
A ]^^"cjd,       (28) 

Kde: %V je rozdíl výšek bod#, 

 l je vzdálenost bod#, mezi kterými je po"ítán sklon. 
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U podélných sklon# se vzdálenosti pohybují kolem hodnoty 25 metr# a pro výpo"et 

p!í"ných sklon# jsou vzdálenosti p!ibližn  3,75 metr#. 

Podle normy &SN 6101 [6] jsou stanovené maximální povolené hodnoty podélného 

a p!í"ného sklonu: 

• pro podélný sklon – 2,00 %, 

• pro p!í"ný sklon – 4,50 %. 

Výsledné hodnoty podélných a p!í"ných sklon# se nacházejí v p!íloze ". 5.4 a 5.4.1. 

7.6.5 Naklon!ní 

Hodnoty naklon ní se vypo"tou mezi jednotlivými body pozorovací stanice, které 

jsou stabilizovány v ose komunikace. K výpo"tu je pot!eba znát hodnoty pokles# t chto 

bod# za ur"ité období a jejich vodorovnou vzdálenost. Hodnoty naklon ní jsou obsaženy 

v p!íloze ". 5.5 a 5.5.1. 

 

8 Záv!r 

Periodické zam !ování a vyhodnocování stavu silni"ní komunikace " III/47214 

(stan. 2,300 – 5,536 km) za"alo v roce 2002 Institutem geodézie a d#lního m !ictví VŠB-

TUO.  

Úkolem této diplomové práce bylo výškového a polohového zam !ení pozorovací 

stanice na silni"ní komunikaci ". III/47214 (stan. 2,650 – 5,550 km), v"etn  posouzení 

jejího aktuálního stavu. První etapa m !ení se uskute"nila v listopadu 2012, v b!eznu 2013 

následovala druhá etapa zam !ení. Cílem této práce je na základ  získaných výsledk# 

m !ení stanovit hodnoty posun# a deformací, které p!ibližují charakter p!etvá!ení 

silni"ního t lesa.  

P!ed samostatným m !ením byla provedena rekognoskace bod# pozorovací stanice, 

p!i které se op tovn  stabilizovaly a signalizovaly body. V d#sledku možných ztrát bod#, 

z d#vodu zimního období, byla rekognoskace provedena i p!ed druhou etapou m !ení. Ve 

stani"ení 3,975 až 2,600 km došlo ke zni"ení v tšiny stabilizace bod# v ose komunikace. 
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Hlavní faktor, který zp#sobuje problémy a poškození stabilizace bod# je pravidelná údržba 

silnic v zimním období. 

Zpracování výsledk# m !ení k diplomové práci je uvedeno v "íselné a grafické 

podob  v p!ílohách práce. 

Podle hodnot ur"ovaných parametr# m#žeme !íci, že stav pozorovaného objektu 

silni"ní komunikace ". III/47214 (stan 2,650 – 5,550 km) nebyl v období mezi první etapou 

(listopad 2012) a druhou etapou (b!ezen 2013) výrazn  ovlivn n hornickou "inností. 

8.1 Fotodokumentace 

 
Obrázek 21: Ukázka prasklin na sledované pozemní komunikace 
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