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Anotace 

 

WRONA, M. Měření vzdálenosti v bezpečnostní praxi. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU. 

2010. 40 stran.  

 

 Měření vzdálenosti má základní význam pro vyjádření vzájemné polohy dvou objektů. 

V dnešní době je mnoho metod, jak změřit vzdálenost, ale každá z nich má své klady 

a zápory. Proto se v této práci se budu věnovat jednotlivým metodám měření vzdálenosti 

a měřicím přístrojům. Především bude kladen důraz na výhody a nevýhody jednotlivých 

způsobů měření, včetně jejich srovnání.  
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 The measuring of distance is important for expressing the relative position of two 

objects. Nowadays there exist a lot of methods how to measure the distance, but each of them 

has its pros and cons. Therefore I concentrate on particular techniques of measuring the 

distance and measuring devices in this paper. The emphasis will mainly be put on the 

advantages and disadvantages of particular methods of measurement, their comparison 

included.  
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1 Obecné zásady měření 
 V této kapitole je rozebráno zpracování výsledků, včetně jejich chyb a nejistot. Dále 

jsou zde uvedeny základní metrologické pojmy, které jsou následně používány v dalších 

kapitolách.   

 

1.1 Metrologické pojmy 

[13] 

 Metrologie je obor zabývající se měřením. Je to souhrn všech znalostí a činností 

souvisejících s měřením. V užším slova smyslu je to obor zajišťující jednotnost, správnost 

a přesnost měření.  

 Každé zařízení používané k měření je měřicí prostředek. Měřicí prostředky jsou 

měřidla (zařízení určená k provádění měření) a měřící zařízení (doplňující měřidla – např. 

vypínače, přívodní vodiče aj.). Měřidla dělíme na míry (jednoduchá měřidla, kde při jehož 

používání nedochází k pohybu žádné z jeho hlavních částí, např. odměrné nádobí, závaží, 

délkové měřítko se stupnicí, …) a měřicí přístroje (měřidla, která nejsou mírou, např. 

ampérmetr, barometr, …). Úplný soubor měřidel a měřicích zařízení sestavený k provedení 

specifikovaného měření je měřicí systém (např. aparatura pro měření tepelné vodivosti kovů). 

 Etalon je měřidlo určené k definování, realizování, uchovávání nebo reprodukování 

jednotky (nebo více hodnot) veličiny, aby mohla být v procesu kalibrace převedena na jiná 

měřidla (popř. etalony nižšího řádu). 

 Základní metrologické činnosti jsou: měření, kalibrace a certifikace. Měření je soubor 

činností vedoucích k určení hodnoty veličiny. Kalibrace (dříve „cejchování“) je soubor 

úkonů, které dávají za určitých podmínek závislost mezi hodnotami indikovanými měřicím 

přístrojem a mezi známými hodnotami měřené veličiny (reprezentované etalonem patřičného 

řádu). Certifikace je činnost, kde se u měřeného objektu na základě měření potvrzuje 

shodnost deklarovaných parametrů.  

 

1.2 Fyzikální veličiny, chyby měření a nejistoty měření 

[10], [13], [20] 

Měřením zjišťujeme hodnoty fyzikálních veličin, které udáváme ve fyzikálních 

jednotkách. Dle ČSN ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobku a pro 
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užívání některých dalších jednotek tvoří základ zákonné Mezinárodní soustavy jednotek SI 

(Systém International d’Unités) základní jednotky, ze kterých byly odvozeny jednotky další. 

Základní jednotky soustavy SI jsou metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. 

Odvozené jednotky se určují ze základních pomocí definičních rovnic. Násobky a díly 

jednotek se tvoří jejich násobením nebo dělením vhodnou mocninou deseti. Lze také používat 

poměrové a dekadické logaritmické jednotky, jako jsou např. procento (%), decibel (dB), 

oktáva apod. Násobek nebo díl fyzikální veličiny se udává předponou nebo přímo uvedením 

čísla deset s příslušným exponentem.  

 Hodnoty fyzikálních veličin můžeme určovat-měřit s konečnou přesností. Každé 

měření je tedy vždy zatíženo chybou. Chybu můžeme udat jako absolutní nebo relativní.  

Absolutní chyba měření δx je výsledek měření (tj. hodnota veličiny získaná měřením – např. 

údaj měřidla) xi minus pravá hodnota měřené veličiny x, tedy 

xxx i  .                                            (1 – 1) 

Relativní chyba měření se definuje vztahem  

x
xxr
  ,                    (1 – 2) 

resp. 100
x
xxr
   (%).                  (1 – 3) 

U každého měřicího přístroje lze alespoň přibližně stanovit maximální chybu odhadem 

z významu dílku stupnice. Chyby mají původ v nepřesnosti a nedokonalosti měřících přístrojů 

a zařízení, v omezených schopnostech lidských smyslů (zraku a sluchu) ve vnějších 

podmínkách a vlivech působících na měření. Podle příčin vzniku se chyby dělí na chyby 

metody, chyby přístrojů, chyby osobní a chyby způsobené rušivými vlivy. Podle původu 

a charakteru výskytu se chyby rozdělují na hrubé (omyly), systematické (soustavné) 

a nahodilé (náhodné). 

  

 Hrubé a systematické chyby  

 

 Hrubé chyby vznikají přehlednutím nebo nepozorností.  

 Systematické chyby se při opakovaném měření prováděným za stejných podmínek 

projevují stále stejně. Chyby lze eliminovat buď zavedením početních korekcí při zpracování 

výsledků měření, nebo odstraněním příčiny vzniku chyby. Vznikají nedokonalostí metody, 

chybou určitého přístroje nebo mají původ v pozorovateli.  
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 Chyby metody vznikají nedokonalosti, neúplností, nepřesností nebo nevhodností 

použité metody měření.  

 Chyby přístrojů jsou způsobeny nedokonalostí a nepřesností přístrojů a měřicích 

zařízení. Uvedené chyby se eliminují kontrolou přístrojů a porovnáním s dokonalejšími 

přístroji. Pro uvedený přístroj se pak pořizuje korekční tabulka popř. graf.  

 Osobní chyby (chyby pozorovatele) jsou charakteristické pro různé pozorovatele, např. 

odhad polohy ukazatele na stupnici u různých lidí není stejný.  

 Mezi soustavné chyby se zařazují také chyby nepravidelné povahy a mnohdy i 

neznámého původu, jejichž systematický ráz se pozná podle toho, že ovlivňují měření vždy 

stejným směrem.  

 

 Chyby náhodné 

 

 Náhodné chyby jsou výsledkem vlivů nepravidelných dějů, jejichž účinky se náhodně 

skládají. Nazývají se také chyby nahodilé. Projevují se tím, že výsledky při opakovaných 

měřeních se vždy poněkud liší. Pramení z příčin, které nepodléhají žádnému známému 

fyzikálnímu zákonu a nedají se číselně zachytit. Mají původ v navzájem nezávislých vlivech. 

Nahodilé chyby se vyskytují při každém měření a nelze jim zabránit. Lze je potlačit zlepšením 

konstrukce přístroje a zařízení a zvýšenou pečlivostí při měření. Analyzujeme je opakováním 

měření při dosažitelně stejných vnějších podmínkách a zpracováním výsledků měření 

metodami matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti.  

 

 Zákonitosti náhodných chyb 

 

 Zákonitosti četností nebo relativních četností výskytu naměřených hodnot 

v jednotlivých intervalech v histogramu četností nebo relativních četností spočívají v tom, že 

existuje interval s největší četností, v intervalech nalevo a napravo od něj četnosti klesají.  

Tuto skutečnost lze vyjádřit následovně. Četnost kladných a záporných chyb je zhruba stejná. 

Četnost chyb menších je větší než četnost chyb větších. Histogram četností výskytu měřené 

veličiny je na obr. 1.1, kde na vodorovné ose jsou intervaly hodnot měřené veličiny a na ose 

svislé je počet jejich relativního výskytu fi v příslušném intervalu. V tomto případě se jedná o 

měření jednoho z rozměrů velkého počtu n stejných výrobků a ni je počet výrobků 

s rozměrem uvnitř daného intervalu. Střední (průměrná) hodnota zjišťovaného rozměru je 

označena jako x  
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Obr. 1.1 Histogram relativních četností [13] 
 

Pravděpodobnost výskytu naměřených hodnot  

  

 U náhodných chyb jde o odhad, který vychází z poznatku, že s nahodilostí je spojená 

nutnost. Výskyt některé z hodnot xi, zjištěné při měření téže fyzikální veličiny v některém 

intervalu je typickým příkladem náhodného jevu. Je-li možno považovat počet n měřených 

hodnot za dostatečně velký, lze relativní četnosti fi výskytu naměřených hodnot xi 

v jednotlivých intervalech pokládat za měřítko statistické pravděpodobnosti P(xi) výskytu 

těchto hodnot ve vytčených intervalech. Histogram na obrázku 1.1 je tedy grafickým 

znázorněním rozdělení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých měřených hodnot xi. V praxi 

se vyskytuje nejčastěji Gaussovo rozdělení (normální zákon chyb). Matematickým modelem 

rozdělení pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot je spojitá křivka zvonovitého tvaru. 

Pro normální rozdělení pravděpodobnosti neboli Gaussovo rozdělení se tato křivka nazývá 

Gaussova křivka. Normální rozdělení je nejužívanějším matematickým modelem rozdělení 

pravděpodobností výskytu spojité náhodné veličiny. Lze jim uspokojivě aproximovat různá 

empirická rozdělení mnohých náhodných veličin. Předpokládáme-li, že prováděné měření je 

předznamenáno normálním rozdělením hustoty pravděpodobnosti f(x) výskytu hodnot x 

tvořících soubor hodnot této náhodné proměnné, pak aritmetický průměr hodnot x se nazývá 

výběrový průměr x . Skutečná hodnota měřené veličiny je pak dána výběrovým průměrem x  

a směrodatnou odchylkou σ.  
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Odhad parametru σ provádíme pomocí odchylek Δi naměřených hodnot xi od výběrového 

průměru x .  

xxii                       (1 – 4) 

Výběrovou směrodatnou odchylku s vypočteme ze vztahu (1 – 5), kde n je počet naměřených 

hodnot.  

14
5 1








nn
s

n

i
i

                     (1 – 5) 

 

 Hodnota a chyba nepřímo měřených veličin 

 

 Vyrovnání nepřímých měření získáme tak, že dosadíme do příslušného funkčního 

vztahu výběrové (empirické) průměry (vyrovnané hodnoty) přímo měřených veličin (x, y, z, 

…). K určení směrodatné odchylky funkce f(x, y, z, …) několika měřených veličin ze 

známých směrodatných odchylek σ(x), σ(y), σ(z), … zúčastněných veličin x, y, z, … 

použijeme kvadratického nebo lineárního zákona hromadění chyb. V případě kvadratického 

zákona hromadění chyb použijeme vztah  

        ...2
2

2
2

2
2
































 x
z
fx

y
fx

x
ff                  (1 – 6) 

Z krajních chyb χ(x), χ(y), χ(z), … přímo měřených veličin x, y, z, … se užitím kvadratického 

zákona hromadění chyb vyjádří krajní chyba χ(ƒ) ve tvaru 
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Výsledek pak zapisujeme ve tvaru  ff  . 

 

 V případě zákona lineárního hromadění chyb lze základního vztahu použít pouze pro 

soustavné chyby. Výraz  

        ...











 z
z
fy

y
fx

x
ff                             (1 – 8) 

je tzv. lineární zákon hromadění chyb, kde μ(ƒ) je maximální chyba.  

 Vzhledem k výše uvedenému je nutné v technické praxi respektovat skutečnost, že 

přesnost jakéhokoli měření je vždy omezená a je zapotřebí ji správně vyhodnotit. 
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 To, s čím se při měření fyzikálních veličin setkáváme častěji, a co se ve starší 

terminologii rovně nazývalo chybou, je tzv. nejistota měření. 0 

 

Nejistoty měření 

 

 Vzhledem k tomu, že při žádném měření nelze pominout existenci chyb, nelze tedy 

zabezpečit 100% jistotu výsledku, a proto se zavádí pojem nejistoty měření, která nahrazuje 

vyjadřování pomocí krajních chyb.  Hodnoty pravděpodobnosti krajní nejistoty se blíží 

100% a tak lze naměřené výsledky porovnat s předem požadovanými hodnotami. Vyjadřování 

nejistot je opačné než u chyb, a proto například nejistotě 5% odpovídá „krajní chyba“ 

s pravděpodobností výskytu 95%. 

 Ke stanovení nejistot uA typu A se používá výběrová směrodatná odchylka ze 

vztahu (1 – 5). Kdy směrodatnou odchylku násobíme Studentovým koeficientem k, 

příslušným pro tu kterou pravděpodobnost P a pro zvolený počet měření n, který se vyhledává 

v tabulkách.  Například pro nejistotu uA = 5%, tedy pravděpodobnost P = 95% a počet měření 

n = 10 je koeficient k roven 2,26.  

Výsledek potom zapíšeme ve tvaru Auxx  . 

 Při vyšších nárocích na hodnověrnost výsledku lze určit také nejistotu uB typu B. 

Jejich stanovení je obtížnější nežli u typu A, jelikož se musí provést obsáhlejší rozbor veličin, 

což vyžaduje větší zkušenosti. Výsledná nejistota typu B je dána odmocninou součtu kvadrátu 

nejistot pocházejících od rozličných průvodních vlivů. 

 Jsou-li známy nejistoty obou typů pak lze uvést kombinovanou standardní nejistotu u 

(nebo značenou uk) ze vztahu 

푢 = 푢 + 푢 .                                                                                                                   (1 – 9) 

 

 (Absolutní) nejistota (výsledku) měření ux je výsledek vyhodnocení měření 

charakterizující rozsah (interval) hodnot, v němž leží pravá hodnota měřené veličiny x.  

 Protože je nejistota měření výsledkem vyhodnocení měření, je na rozdíl od chyby 

dostupná vždy. Nejistota měření má obecně více složek. Některé z nich mohou být 

vyhodnocovány na základě statistického rozdělení série výsledků měření, jiné na základě 

zkušeností experimentátora nebo jiných informací (údajů výrobce přístroje apod.). 
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 Jestliže zapíšeme výsledek měření intervalem xux  , kde x je konvenčně pravá 

hodnota veličiny, je vlastně nejistota měření ux polovinou intervalu vymezujícího rozsah 

hodnot, v němž leží pravá hodnota měřené veličiny, tj.  

   
2

xx
x

uxux
u


 .                           (1 – 10) 

 Relativní nejistota měření se definuje vztahem  

x
uu x

xr  ,                                                   (1 – 11) 

resp.  100
x

uu x
xr  (%).                                      (1 – 12) 

 

1.3 Problematika měření a experimentu  
[10], [13] 

Měření je postup, jak určit hodnotu fyzikální nebo technické veličiny. Fyzikální 

veličiny jsou definovány exaktně (např. teplota v Celsiových stupních). Technické veličiny 

jsou odvozeny z experimentálního předpisu (např. tvrdost podle Rockwella). 

 

 Rozdělení veličin podle povahy: 

a) Veličiny extenzivní mají charakter kvantitativní, platí princip aditivnosti (můžeme je 

sčítat nebo dělit na části). Patří sem např. délka, plocha, hmotnost apod.  

b) Veličiny intenzivní mají charakter kvalitativní (stavový). Pro jejich měření je nutné 

volit stupnice, s nimiž je porovnáváme. Mezi ně patří např. teplota, čas, tlak. Neplatí 

zákon aditivnosti.  

 

 Rozdělení veličin podle počtu údajů k úplnému určení hodnoty veličiny: 

a) Skalární veličiny, kde k jejich určení stačí jeden údaj (velikost), např. hmotnost, 

teplota apod.  

b) Vektorové veličiny vyžadují dva až tři údaje, např. síla, zrychlení apod.  

c) Tenzorové veličiny vyžadují více než tři údaje, např. mechanické napětí apod.  

 

 Rozdělení veličin podle nositele informací: 

a) Veličiny neelektrické např. teplota, otáčky apod.  

b) Veličiny elektrické např. napětí, proud apod. 
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 V současné době neelektrické veličiny zpravidla převádíme na elektrické a s nimi pak 

dále pracujeme.  

 

 Explikace pojmu měření: 

 Je to soubor experimentálních úkonů pro stanovení hodnoty veličiny. Reálný hmotný 

systém se popisuje pomocí empirického číselného systému.  

 

 Rozdělení metod měření podle různých hledisek: 

a) Přímé. Hodnoty veličiny měříme na základě její definice (např. teplota oleje 

v motoru).                                                                                                                      

Nepřímé. Hodnota veličiny je vázána prostřednictvím fyzikálního zákona s několika 

jinými veličinami (např. měření výkonu motoru měřením krouticího momentu 

a otáček).                                                                                                                

Kombinační. Kombinace přímé a nepřímé metody.  

b) Absolutní. Získáme absolutní hodnotu měřené veličiny v jednotkách odpovídajících 

definici veličiny.  

Relativní (srovnávací). Hodnotu veličiny určujeme z poměru dvou veličin stejného 

druhu, tj. měřené veličiny a známého normálu (etalonu, standardu). 

c) Statické. Měřená veličina je z časového hlediska stálá a její velikost se určuje 

z klidové polohy indexu měřicího přístroje.  

Dynamické. Měřená veličina se s časem mění nebo se periodicky pohybuje měřicí 

systém.  

d) Substituční. Měřenou veličinu nahrazujeme tzv. normály, jejichž hodnoty známe.  

e) Kompenzační (vyrovnávací). Účinek měřené veličiny se vyrovnává stejně velkým 

účinkem veličiny stejného druhu ale opačného smyslu (např. měření odporu 

Wheadsonovým můstkem). 

f) Nulová. Zvláštní případ kompenzační metody, při níž se výchylka měřícího ústrojí 

rovná nule.  

g) Interpolační. Provádí se dvě měření, jedno pro hodnotu nejblíže nižší a druhé pro 

hodnotu nejblíže vyšší než je hodnota odpovídajících měřené veličině, která se pak 

určí z měřených hodnot vhodnou výpočetní interpolací.  

 

 Přesnost měření je vlastnost měření získávat údaje blízké hodnotě měřené veličiny (tj. 

skutečné hodnotě). 
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 Přesnost definovaná obvykle vychází z matematického (tj. teoretického) pojetí a nelze 

ji aplikovat na empiricky získané hodnoty veličin.  

 Přesnost dosažitelná je objektivně i historicky podmíněna reálnou povahou měření, tj. 

teoretickou úrovní poznání a vyspělosti měřicí techniky. 

 Přesnost požadovaná se maximálně může rovnat dosažitelné přesnosti, obvykle je však 

menší.  

 Absolutní přesnost je fyzikálně nemožná, znamenala by totiž absolutní poznání dané 

veličiny, což je z filozofického hlediska nemožné.  

 

EXPERIMENT 

 Experiment je soustava cílevědomých a cílevědomě řízených činností s určitou 

posloupností, kterou realizuje tým s cílem získat objektivně pravdivé údaje o reálném objektu 

jako podklad pro řešení problému na základě přímého nebo zprostředkovaného pozorování 

a měření na objektu.  

 

 Tři dominantní typy činností: 

1) Intuitivní činnost – podvědomé mozkové činnosti na úrovni vnitřního mozkového 

zpracování. Jejich průběh nelze popsat, lze popsat pouze výsledek (nápad, 

rozhodnutí). Souhrn těchto činností se nazývá tvůrčí práce.  

2) Logické činnosti – vědomé mozkové činnosti, které probíhají na základě všeobecně 

přijatých zákonů – axiomů. V modelování to jsou logické činnosti s veličinami. 

Logické činnosti jsou dominantní při výpočtovém modelování.  

3) Empirické činnosti – vědomé mozkové činnosti spojené s pozorováním a měřením 

reálných objektů. Získané informace je člověk schopen vědomě uchovat a v různých 

formách předat k dalšímu zpracování nebo použití.  

  

Charakteristické rysy soudobého experimentu 

Elektronizace – široké uplatnění elektronických součástí, obvodů a přístrojů 

v experimentálním hardware. Řetězce (budicí, měřicí apod.) obsahují elektronické části.  

Kybernetizace – využití kybernetických a systémových přístupů pro analýzu a syntézu 

problematiky experimentu jako řízené soustavy pro získávání, transformaci, zpracování 

a uchování informací.  

Computerizace – počítač se stává přímou součástí jednotlivých řetězců experimentu.  
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Interdisciplinárnost – např. strojař musí mít základní znalosti z oboru elektroniky 

a další.  

Algoritmičnost  - tendence a snahy vypracovat obecné algoritmy některých etap 

experimentu s cílem nasazení počítačů a minimalizování nesprávných zásahů lidského 

faktoru. Zvažovány a sledovány vazby mezi výpočty a experimenty v hierarchickém pojetí.  

Systémovost – musí být zvažovány a sledovány vazby mezi výpočty a experimenty 

v hierarchickém pojetí.  

Koncepčnost – koncepce experimentu jako celku tak, aby byl za daných podmínek 

vyřešen efektivně.  

Strukturovatelnost – struktura experimentu je dána jeho etapami (plánování, příprava, 

realizace měření, zpracování a přenos výsledků měření) a vazbami mezi nimi.  

 

Úloha experimentu v technické praxi: 

a) Je mnohdy jediným prostředkem k řešení problému (neexistuje příslušná teorie nebo je 

obtížně realizovatelná). 

b) Je prostředkem k ověřování pravdivosti teorie (formulační experiment). 

c) Používá se ke konfrontaci výsledků měření a výpočtů (verifikační experiment). 

d) Slouží k identifikaci struktury objektu (identifikační experiment) 

e) Na základě experimentálních poznatků lze vytvářet jednodušší výpočtové nebo 

experimentální modely (vstupní experiment).  
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2 Měření vzdálenosti 
[5], [19] 

 Měření vzdálenosti mělo vždy prvotní význam, proto také metr patří mezi základní 

jednotky SI. Dnes se používají přístroje pro měření vzdálenosti ve všech odvětví průmyslu. 

Mezi možnosti měření vzdálenosti, které budou v následujících kapitolách rozebrány, patří: 

- měření pásmem 

- optické dálkoměry 

- radiové dálkoměry 

- laserové dálkoměry 

- ultrazvukové dálkoměry 

 

Využití v bezpečnostní praxi 

V bezpečnostní praxi je nutné vždy dobře znát chráněný objekt, takže je důležité znát 

přesnou rozlohu objektu, či rozměry místnosti, a následně v projekčním plánu navrhnout 

pokrytí chráněného objektu nejrůznějšími zabezpečovacími systémy. Vzhledem k tomu, že ne 

všechny objekty mají v plánech uvedeny přesné rozměry (ať už jednotlivých místností, či 

celého areálu), nebo plány již nejsou aktuální, a proto je nutné zjistit skutečné rozměry za 

pomocí měřících přístrojů.  

Přístroje pro měření vzdálenosti se využívají i při návrhu požárně bezpečnostních 

zařízení, kdy pro ochranu určitého prostoru, který má být pokryt např. sprinklerovými 

hlavicemi je nutné znát přesné rozměry prostoru, kde po zjištění tohoto údaje je již možné 

navrhnout počet a rozmístění hlavic, tak aby byl celý prostor chráněn.  

Často lze v praxi vidět, jak policisté při dopravních nehodách využívají měřicího 

pásma při měření vzdáleností na místě činu.  

Využití měření vzdálenosti je i ve vojenských aplikacích. Jak je známo, přesnost 

zásahu při střelbě závisí na nastavení náměru, tj. úhlu svíraného osou hlavně s vodorovnou 

rovinou. Tedy k přesnému nastavení náměru je zapotřebí znát co nejpřesněji vzdálenost 

palebného postavení od cíle. Pro zpřesnění střelby se proto používají laserové dálkoměry. 

Tyto dálkoměry se používají především u tanků, kde dovolují natolik zpřesnit střelbu, že její 

účinnost na vzdálenost 4000 m odpovídá účinnosti střelby na 300 m bez dálkoměru.  

Další využití je i u pušek, kde jsou optické zaměřovače vybaveny integrovaným 

laserovým dálkoměrem. Díky nimž je zvýšena pravděpodobnost zásahu cíle.  
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 Při průzkumu, kdy je nutné zjistit lokalizaci pozorovaného objektu, tedy vzdálenost 

mezi pozorovaným objektem a pozorovatelem, se využívá například kombinace 

binokulárního dalekohledu a laserového dálkoměru.  

 Pro pozorování a monitorování větších územních celků se v současné době v ČR 

používá průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA. Tento komplet rovněž vybaven 

laserovým dálkoměr s dosahem 20 km a mezi další výbavu patří např. denní a zaměřovací 

kameru s dosahem 6 km, noktovizní kameru s dosahem 1,6 km, termovizní kameru s dosahem 

9 km.  
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3 Měření vzdálenosti pásmem 
[7], [15] 

 Měření vzdálenosti pásmem je jedna z metod přímého měření délek. Měřická pásma 

patří do skupiny netuhých tzv. svinovacích měřidel. Pásmy lze taky měřit jako s tuhými 

měřidly, tedy v přímé spojnici mezi koncovými body měřené délky, dále je také možné měřit 

uvnitř jejich délky.  

K měření se používají: 

 ocelová pásma 

 plastová pásma, vyztužená skelnými vlákny 

 invarová pásma 

V současné době se pro běžná měření délek používají ocelová, nebo plastová pásma. 

Přesnost ocelových pásem se uvádí chybou 1 mm/10 m a u plastových pásem chybou             

2 mm/10 m. Pásma se svinují a podle způsobu jejich uložení rozlišujeme pásma na vidlici (viz 

obrázek 3.1) a v pouzdře (viz obrázek 3.2).  

 

 

                                                   
Obr. 3.1 Pásmo na vidlici                                                                             Obr. 3.2  Pásmo v pouzdře  
 

Měření délek pásmy je zatíženo chybami náhodnými a systematickými, které tvoří 

chybu úplnou. Nebezpečnější jsou chyby systematické, které je nutné vyloučit nebo snížit 

jejich vliv např. matematickou opravou nebo metodou měření. Velikost náhodných chyb 

závisí na pečlivosti prováděných úkonů a znalosti zdrojů chyb.  

Mezi chyby systematické patří:   

a) Chyba z nesprávné délky pásma – jedná se o rozdíl mezi skutečnou délkou pásma 

(etalonu) oproti délce kontrolovaného pásma.  

b) Chyba ze změny délky pásma vlivem teploty – chyba vzniká zanedbáním vlivu teploty 

na materiál stuhy pásma, přičemž se zvětšující se teplotou se stuha protahuje a se 

zmenšující se teplotou se zkracuje.      
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Vliv teploty na protažení pásma lze vypočítat z následujícího vzorce 

푙 = 푙 ∙ (1 + 훼 ∙ Δ푡)                                                                                              (3 – 1)  

    kde lt … protažení pásma vlivem změny teploty [m], 

      l0 … délka pásma [m], 

      α … teplotní součinitel délkové roztažnosti [K-1], 

     Δt … změna teploty [°C]. 

 Vliv teploty na protažení pásma je patrný z tabulky 3.1. Výpočet je stanoven 

pro ocelová pásma, kde pro ocel je hodnota α v mezích od 10·10-6 do 12·10-6 , 

a s rostoucím obsahem uhlíku klesá. Pro výpočet je hodnota teplotního součinitel 

délkové roztažnosti α  stanovena na 11·10-6 K-1. Z tabulky je patrné, že protažení 

pásma se pohybuje v několika centimetrech v závislosti na změně tepla a měřené 

délce.    
 Tab. 3.1 Závislost protažení pásma na změně teploty 

l0 [m] Δt = 10°C Δt = 30°C 
10 10,03 10,03 
20 20,06 20,07 
30 30,09 30,10 

                                                                                                

c) Chyba z průhybu pásma – která může být způsobena vlivem menší napínací síly, nebo 

působením větru a zpravidla se vyskytuje u všech měřených délek, pokud se pásmo 

neklade na pevný podklad. 

d) Chyba z protažení pásma – vzniká tehdy, je-li pásmo napínáno větší silou než při které 

bylo komparováno.  

e) Chyba z nevodorovné polohy pásma – vzniká nepřesným urovnáním pásma do 

vodorovné polohy.  

f) Chyba z vybočení pásma ze směru – může vzniknout při nedokonalém zařazením do 

požadovaného směru.  

g) Chyba z určení sklonu nebo převýšení pásma – uplatňuje se při měření šikmých délek 

a předchází se jí pomocí dostatečně přesného určení převýšení.  

 

Mezi chyby náhodné se řadí: 

a) Chyba z provážení konce pásma – předchází se jí, pokud je ve svažitém terénu měřena 

délka po kratších úsecích.  

b) Chyba z vyznačení kladu pásma – v technických metodách by neměla překročit 

hodnotu 3 mm a u přesných prací 2 mm.  
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c) Chyba z přiřazování pásma - velikost chyby je závislá na přiřazení počáteční značky 

pásma na koncovou značku předcházejícího kladu pásma a na kvalitě vyznačení 

předcházejícího kladu pásma. 

d) Chyba ze čtení – závisí na typu dělení pásem a na kvalitě čtecího indexu.  

 

Měřící pásma jsou nejlevnější způsob, jak změřit vzdálenost, a proto jejich používání 

je velice rozsáhlé. Největší rozsah používání je ve stavebním průmyslu, kde se používají při 

různých měřicích pracích, např. vyměřování terénu, rozměry místností atd. V bezpečnostní 

praxi lze používání pásma nejčastěji vidět při dopravních nehodách, kdy policisté vyměřují 

místo nehody. Měření pásmem je příliš zdlouhavé, a proto pro pohodlnější a rychlejší změření 

vzdálenosti se používají elektronické dálkoměry.  
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4 Optické měření délek 
[3], [8] 

 Optické měření délek je nepřímý způsob určování vzdálenosti z dálkoměrného 

trojúhelníku, vytvořeného dálkoměrným čili paralaktickým úhlem a dálkoměrnou základnou. 

Výhoda tohoto způsobu měření délek je v jeho rychlosti a dále v tom, že tvar terénu i jeho 

porost měření nevadí, pokud záměry (ramena dálkoměrného úhlu) mají nerušený průběh. 

Jeden z obou prvků dálkoměrného trojúhelníku je stálý a je dán přístrojem, druhý (proměnný 

s měřenou vzdáleností) měříme. Dálkoměrná základna stálá nebo proměnná může být 

umístěna na stanovisku nebo v cíli, může být vodorovná nebo svislá.  

Na obrázku 4.1 je řešení pravoúhlého dálkoměrného trojúhelníka, který tvoří delší 

odvěsna d (hledaná délka), kratší odvěsna l (základna) a dálkoměrný paralaktický úhel δ. 

 
Obr. 4.1 Dálkoměrný trojúhelník [3] 
V tomto trojúhelníku platí vztah 

푑 = 푙 ∙ 푐표푡푔(훿).                                                                                                                 (4 – 1) 

 Přesnost skupiny nitkových a diagramových dálkoměrů je za příznivých okolností 20 

až 10 cm na 100 m, přičemž zpravidla u diagramových dálkoměrů je přesnost nižší vlivem 

redukčního zařízení. Přesnost dvojobrazových dálkoměrů je závisí na jednotlivých přístrojích 

např. přesnost měření délky u dálkoměru Wild RDH je uváděna od výroby ± 1 až 2 cm na 

vzdálenost 100 m.  

 Rozeznáváme tři druhy optických dálkoměrů: 

1. Nitkové  

2. Diagramové  

3. Dvojobrazové  
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Na obrázku 4.2 je zobrazen diagramový optický dálkoměr Dahlta 020 od firmy Carl 

Zeiss. 

  
                  Obr. 4.2 Dahlta 020  
 

4.1 Nitkové dálkoměry 
[15] 

 Princip měření délky nitkového dálkoměru je zobrazen na obrázku 4.3. Nitkové 

dálkoměry patří mezi dálkoměry s konstantním paralaktickým úhlem δ a proměnnou délkou 

základny. Nitkovým dálkoměrem jsou vybaveny všechny teodolity a většina nivelačních 

přístrojů. Se zavedením světelných dálkoměrů postupně ztrácely na významu. V dnešní době 

se užívají jen výjimečně. K měření délek je záměrný obrazec opatřen dvěma vodorovnými 

dálkoměrnými ryskami, umístěnými symetricky od střední vodorovné rysky o hodnotu y/2. 

Dalekohledem se cílí na svisle postavenou lať s centimetrovým dělením. Dálkoměrné rysky 

vymezí na lati úsek l. Vzdáleností y dálkoměrných rysek na záměrném obrazci je dán 

konstantní dálkoměrný úhel δ. Z podobnosti trojúhelníků se společným vrcholem v ohnisku 

objektivu F lze odvodit určovanou délku s´.   

 
Obr. 4.3 Princip nitkového dálkoměru  
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                                               l
y
fs  ,                                                                  (4 - 2) 

 

kde f je ohnisková vzdálenost objektivu, y vzdálenost mezi dálkoměrnými ryskami. 

Poměr k
y
f
  je tzv. násobná (multiplikační) konstanta k, která má obvykle hodnotu 100. 

Odpovídající dálkoměrný úhel δ je dán výrazem 
y
fgarc 2cot2 . Vzdálenost 

dálkoměrných rysek vyjadřuje vztah 
100

fy  . Protože délka s je určena k ohnisku F, bude 

výsledná délka s, vztahující se ke klopné ose dalekohledu dána rovnicí 

 

                                               s = kl + c,                                                                  (4 - 3) 

 

 

kde c je tzv. součtová konstanta.  

 

4.2 Využití optických dálkoměrů 
[15] 

Hlavním nedostatkem optických metod měření vzdálenosti spočívá v tom, že nejsou 

schopné zaměřit neosvětlené cíle. Optické dálkoměry byly užívány zhruba do osmdesátých let 

minulého století, kdy postupně byly nahrazovány elektronickými dálkoměry.  
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5 Radiové dálkoměry 
[15] 

Radiový dálkoměr je elektronický dálkoměr používající k měření délek radiových vln. 

Někdy jsou označovány také jako tellurometry. Radiové dálkoměry vznikaly zejména 

v souvislosti s vývojem radiolokátorů. Ideové návrhy na samostatné radiové dálkoměry byly 

zveřejněny ve 30. letech. Rychleji však postupovala konstrukce radiolokátorů, jejichž součástí 

byly i přístroje k radiovému měření délek.  

V posledních dvou desetiletích minulého století se vývoj měření vzdálenosti orientoval 

výhradně na světelné dálkoměry s dosahem několika kilometrů, které mají vysokou přesnost 

a spolehlivost v určování délek. Pozemní radiové dálkoměry se již nepoužívají vzhledem 

k jejich poněkud nižší přesnosti a především nutnosti obsluhy na obou koncových bodech.  

 

5.1 Princip činnosti 
[3] 

Na obrázku 5.1 je znázorněné schéma principu měření vzdálenosti radiovými 

dálkoměry.  Měřickou soupravu tvoří dva přístroje hlavní (vysílací) stanici a protistanici, 

která funguje jako odrazné zařízení. Princip jejich činnosti je následující: na jednom konci 

měřené délky se umístí vysílací stanice pracující s centimetrovými vlnami amplitudově či 

frekvenčně modulovanými. Signál vyslaný z vysílací antény Av dopadne na přijímací anténu 

Ap. Přijatý signál se vede do detektoru (demodulátoru), kde se odstraní nosné vlnění. 

Demodulovaný signál se upraví ve formovači signálu a po zesílení se vrací do generátoru, kde 

se moduluje a vysílá anténou Ap zpět k hlavní stanici. Zde je přijat, ve směšovači se „sejde“ 

se signálem vysílaným z hlavní stanice. Oba signály jsou v detektoru demodulovány a v 

měřícím bloku fázově porovnány. Ze zjištěného fázového rozdílu je poté automaticky určena 

měřená vzdálenost.  
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Obr. 5.1 Schéma radiového dálkoměru [3] 
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6 Laserové dálkoměry 
[15] 

Laserové dálkoměry, někdy také označovány jako světelné dálkoměry, patří mezí 

elektronické dálkoměry. Jejich počátek je datován od třicátých let, kdy se objevily první 

patenty na konstrukci světelných dálkoměrů. Po druhé světové válce začal být vyráběn ve 

Švédsku první světelný dálkoměr, nazvaný podle jeho hlavního konstruktéra Bergstrandův 

geodimetr. Jeho přesnost byla charakterizována chybou několika centimetrů na vzdálenost 

přes 10 km. V padesátých a šedesátých letech již došlo k rychlému rozvoji výroby světelných 

dálkoměrů nejen ve Švédsku, ale i v NSR, Rusku, Anglii, NDR a v dalších státech.  

 

6.1 Princip činnosti 
[12] 

 Podle principu měření se laserové dálkoměry dělí na fázové, frekvenční a impulsní.  

 Fázový dálkoměr je založen na měření fázového rozdílu, který vzniká mezi vysílaným 

a přijímaným signálem. Z takto zjištěného fázového rozdílu se pak určí měřená délka.  

 Frekvenční dálkoměr je založen na určení zázněje, které vznikají jako produkt 

skládání časově posunutých frekvenčně modulovaných vln. 

 Impulsní dálkoměr, který je v praxi nejrozšířenější je podrobně popsán v následující 

kapitole. 

6.1.1 Impulsní dálkoměr 
[2]  

Princip činnosti impulsního laserového dálkoměru je založen na měření doby τ šíření 

laserového impulsu k cíli a zpět mezi okamžikem jeho vyslání a přijetí po odrazu na cíli. 

Měřená dálka cíle s je vyjádřena vztahem: 

,
2



cs                                                                                                                              (6 – 1) 

kde c je rychlost šíření laserového impulsu ve vzduchu.  

 Základní schéma laserového dálkoměru je na obrázku 6.1. Optická soustava 

laserového vysílače slouží ke zmenšení divergence laserového svazku a tím i zvýšení 

výkonové hustoty záření v rovině cíle. K určení okamžiku generace impulsu laserového záření 

slouží snímač START impulsu. START impuls spouští měření doby šíření laserového svazku. 

Laserové zařízení odražené od cíle je fokusováno objektivem přijímací větve na fotodetektor. 

Převýší-li elektrický signál z fotodetektoru úroveň nastavenou v prahovém detektoru, je 
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generován STOP impuls. STOP impuls ukončuje měření doby šíření laserového svazku od 

dálkoměru k cíli a zpět. Nastavení prahového detektoru souvisí s požadovanou 

pravděpodobností správné detekce odraženého laserového signálu od cíle při stanovené 

pravděpodobnosti falešné detekce.  

 

 
Obr. 6.1 Blokové schéma impulsního laserového dálkoměru [2] 
 

 Impulsní laserový dálkoměr svými vlastnostmi jednoznačně předčil do té doby 

používané optickomechanické dálkoměry. Jeho výhody spočívají hlavně v tom, že 

vyhodnocení dálky cíle probíhá nezávisle na operátorovi, čímž se z vyhodnocení dálky 

vyloučila subjektivní chyba, že se podstatně zvýšila rychlost vyhodnocení měřené dálky 

a snad nejvýznamnější je zvýšení přesnosti měření dálky cílů. Operátor nemusí být zvlášť 

školen a dlouhodobě cvičen v měření dálek cílů.  

6.1.2 Zdroje záření 
[11] 

Druh zdroje záření udává základní informace o funkci přístroje. 

 Trubice helium-neonová laseru pracuje ve viditelné části spektra většinou na vlnové 

délce 632,8 nm – červené barvy, často se značným výkonem v mW. To vede k většímu 

pracovnímu dosahu, ale zároveň je vyžadován externí zdroj napájení (akubaterie, připojení na 

síť). Vyšší výkon, respektive hustota záření vyžaduje zařazení do vyšší bezpečnostní třídy, 

alespoň do třídy 3 podle IEC 825 a tím i dodržování přísnějších opatření pro práci s lasery.  
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 Dioda vysílá na vlnové délce 780 až 815 nm v neviditelném infračerveném spektru 

záření. K určení polohy její stopy je nezbytně nutné použít elektrooptických detektorů pro 

tuto vlnovou délku. Jejich výhodou je miniaturní rozměr a malá hmotnost s minimálním 

odběrem proudu z interního zdroje. Jsou zařazeny do bezpečnostní třídy 1 podle IEC 825. 

 Dioda V vysílá na vlnové délce 632 – 635 nm eventuálně na 650 nm ve viditelném 

červeném spektru. Má výhody diodových laserů a navíc lze laserový svazek zachytit vizuálně. 

Většinou jsou zařazeny do bezpečnostní třídy číslo 2 podle IEC 825.  

6.2 Přístroje 
 

 Tato kapitola je věnována dnes používaným laserovým dálkoměrům, včetně jejich 

nedostatkům a funkcím. V následující kapitole je podrobně rozebrán laserový dálkoměr firmy 

Stanley s onačením TLM 210. 

6.2.1 Stanley TLM 210 
[6] 

Jedná se o laserový dálkoměr pro měření vzdáleností od 0,05 m až 100m. Měří 

vzdálenosti, včetně maximální, minimální a průběžné, vypočítává plochu a objem. Mezi jeho 

funkce patří přičítání a odečítání naměřených hodnot, možnost zobrazení posledních 19 

hodnot (včetně vypočítané plochy, objemu a jejich zdrojových měření). Možnost volby 

jednotek měření (různé formáty metrické i palcové). Napájení 2 bateriemi typu "AAA", což 

stačí až pro 5 000 měření. Dálkoměr je zobrazen na obrázku 6.2. 

  
Obr. 6.2 Stanley TLM 210 
 

Metodika měření 

 Před vlastním měřením je nutné nastavit referenci měření, jelikož jinak by měřená 

vzdálenost byla zkreslena velikostí přístroje. Implicitní nastavení reference je od zadní strany 

přístroje. Stisknutím tlačítka REFERENCE MĚŘENÍ lze nastavení změnit, takže příští měření 

bude bráno od „přední strany“ přístroje. Potom se nastavení reference vrátí na implicitní 

nastavení od zadní strany. Stisknutím REFERENCE MĚŘENÍ dlouze, nastavení reference 
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zůstane „zepředu“ nástroje. Opakované stisknutí tlačítka REFERENCE MĚŘENÍ nastaví 

nástroj na jeho výchozí nastavení reference.  

 Při měření vzdálenosti musí být přístroj namířen kolmě k měřenému objektu a stiskne 

se tlačítko ZAPNOUT/MĚŘENÍ, čímž se zapne laser a na měřeném cíli lze pozorovat, kde 

laser míří. Při opětovném stisknutí tlačítka ZAPNOUT/MĚŘENÍ se změří vzdálenost 

a naměřená vzdálenost se okamžitě zobrazí na displeji přístroje ve zvolených jednotkách.  

 

Funkce přístroje 

- Sčítání / odčítání 

- Plocha / objem 

- Historie (paměť na 19 hodnot) 

- Pythagorova věta k určení např. výšky budovy nepřímým měřením 

 

Technické údaje 

 Technické údaje přístroje jsou shrnuty v tabulce 6.1.   
Tab. 6.1 Technické údaje 
Dosah  0,05 m až 100 m 

Přesnost měření do 30 m (standardní 

odchylka) 

±3 mm 

Nejmenší zobrazená jednotka 1 mm 

Laser třídy II 

Maximální výkon paprsku < 1 mW 

Vysílaná vlnová délka 620 – 690 nm 

Doba impulzu 1 x 10-9 s 

Odolnost IP IP 54 podle IEC529 odolný proti stříkající 

vodě, odolný proti prachu  

Rozmezí teplot: 

Skladování 

Provoz 

 

-25 °C až +70 °C 

-10 °C až +50 °C  
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Podmínky měření 

a) Dosah měření 

Pro zvýšení dosahu měření je možno použít cílového terče, nebo se také používá, když cíl 

špatně odráží světlo. U vzdálenosti přes 30 m se bez použití cílového terče může maximální 

odchylka zvýšit od ± 0,1 mm/m až do ± 10 mm. 

b) Měřené povrchy 

Při měření směrem k bezbarvým kapalinám (např. vodě) nebo nezaprášenému sklu, 

polystyrenu nebo podobným polopropustným povrchům může dojít k chybám měření, protože 

zde dochází k pohlcování, nebo zeslabení paprsku. Zaměření na povrchy s vysokým leskem 

vychyluje laserový paprsek a může dojít rovněž k chybám měření. Při zaměření na 

neodrážející a tmavé povrchy se může prodloužit doba měření.  

6.2.2 Přehled vybraných laserových dálkoměrů  
[6] 

V tabulce 6.2 je uveden přehled ručních laserových dálkoměrů spolu s jejich 

charakteristikami.   
Tab. 5.2 Přístroje  
 Výrobce Typ Měřící rozsah 

(m) 

Přesnost * 

(mm) 

Hmotnost 

(kg) 

1 Stanley TLM 210 0,2 – 200  ± 3 0,15 

2 Stanley TLM 100i 0,1 – 30  ± 3  0,1 

3 Stabila  LE-200 0,05 – 200  ± 2 0,2 

4 Stabila LD-500 0,05 – 200  ± 1  - 

5 Leica DISTO D2 0,05 – 60  ± 1  0,1  

6 Leica DISTO A8 0,5 – 100  ± 1,5  0,241 

7 Makita LD060P 0,05 – 60  ± 1,5  0,1 

8 Makita LD100P 0,05 – 100  ± 1,5  0,125 

9 Nikon LRF 1200S 10 – 1100  ± 500 0,28 

10 Bushnell Elite 1500 ARC 5 - 1500 ± 1000 0,343 

* Přesnosti jsou u přístrojů 1-6 a 8 stanovena do 30 m, u přístroje 7 se vztahuje do 

12 m a přístroje 9 a 10 k 500 m.   

 

 



26 
 

 

Mezi největší výhodu přístroje Stanley TLM 100i patří, že se dá pořídit do 2000 Kč. 

Mezi jeho nevýhody patří, že má velmi malý dosah a může se s ním měřit do 0°C  

Dálkoměr Stabila LD 500 vlastní funkci kamery. Jedná se o integrovanou cílovou 

optiku, která eviduje cíl měření na velkou vzdálenost. Pomocí náhledu na displeji lze přesně 

zaměřit prostřednictvím barevného digitálního vyhledávače cíle. Optika je vybavena              

4-násobným zoomem pro zvětšení nebo zmenšení náhledu.  

 Leica DISTO D2 patří mezi nejpřesnější laserové dálkoměry, přičemž vzhledem 

k vysoké přesnosti se jeho cena pohybuje do 6000 Kč.  

 Mezi další dálkoměry využívající funkci optického cílení patří Leica DISTO A8, který 

je vybaven 3-násobným zoomem. Dále je vybaven speciální funkcí, která upozorňuje na příliš 

slabý / silný signál laserového paprsku. Při srovnání s konkurenčním dálkoměrem firmy 

Stabila LE-500 je o několik tisíc dražší (cca 5000 Kč), méně přesnější a s menším dosahem.  

 Laserový dálkoměr Nikon LRF 1200S je určen pro pozorovací techniku. Je vybaven 

systémem přepínání priority objektů umožňující volbu dvou režimů měření: Režimu priority 

prvního objektu, který upřednostňuje nejbližší objekt. Režimu priority vzdáleného objektu, 

který upřednostňuje nejvzdálenější objekt. Využívá speciální konstrukce okuláru High-

eyeponit poskytující jasně zřetelné kompletní zorné pole i uživatelům dioptrických nebo 

slunečních brýlí. Mezi další výhody patří vodotěsné tělo utěsněné pomocí O-kroužků a plněné 

dusíkem pro zvýšenou odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.  

 Mezi další laserové dálkoměry, které jsou určeny pro pozorovací techniku patří i 

laserový dálkoměr Bushnell Elite 1500 ARC. Mezi jeho specifické funkce patří: SCAN 

(průběžné měření při stisknutém tlačítku), BRUSH (ignoruje křoviny v popředí a měří jen 

vybraný vzdálený objekt), BullsEye (identifikace více objektů odrážejících signál), BOW 

(zobrazuje vodorovnou vzdálenost od 5m do 90m přepočtenou s ohledem na sklon svahu), 

RIFLE (na základě vložených údajů o ráži a velikosti náboje vypočítá balistický pokles dráhy 

střely na změřené vzdálenosti).  
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6.3 Speciální využití 
[1], [4], [18] 

 Měření vzdálenosti laserem je využíváno i v batymetrii (obor zabývající se měřením 

hloubky moře). Toto měření je realizováno prostřednictvím leteckého laserového skenování. 

Letecké laserové skenování je technologie umožňující sběr bodů pro tvorbu digitálního 

modelu reliéfu a modelu terénu. Uplatňuje se například při tvorbě 3D modelu města, 

sledování nadzemních vedení apod. V batymetrii je letecké laserové skenování využíváno pro 

měření hloubky vody. Ze spektrální charakteristiky vody je všeobecně známo, že pohlcuje 

infračervené záření, které je pro měření nejčastěji využíváno. Pokud je nutné zjistit hranici 

vodní plochy (např. u povodní ke stanovení záplavové čáry), je tato vlnová délka vyhovující, 

jelikož v datech se bude vodní plocha jevit jako oblast bodů s velmi nízkou odrazivostí. Je-li 

nutné mapovat pod vodní hladinou, tak lze využít modrozelenou část spektra, která není 

pohlcována vodou a může tak projít až ke dnu. V současnosti se pro mapování pobřežních 

vod využívá systém DIAL (Differential Absorption Lidar), jehož princip je patrný na obrázku 

6.3. Systém používá dva lasery různých vlnových délek pro měření hlouby pobřežních vod až 

do cca 50 m. Infračervené záření se odráží od vodní hladiny a je detekováno přijímačem, 

zatímco modrozelené záření proniká vodní hladinou a odráží se od dna, přičemž z časového 

rozdílu mezi těmito dvěma signály se určuje hloubka vody.  

 
Obr. 6.3 Systém DIAL pro mapování pobřežních vod [4] 
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 Další speciální využití principu laserových dálkoměru je u měření rychlosti a tyto 

přístroje jsou označovány jako ruční laserové radary. Pracují na stejném principu jako 

impulsní laserové dálkoměry, přičemž rozdíl je v tom, že se zaměřovaný objekt pohybuje. U 

pohybujícího se objektu vzdálenost a tím i intervaly mezi pulsy se postupně zkracují, jak se 

objekt přibližuje. Tedy přístroj změří vzdálenost pohybujícího se objektu dvakrát za určitý 

časový odstup a po porovnání se určí rychlost. Měřícím místem je obvykle lesklá část 

karoserie (nejčastěji reflektor nebo SPZ). Přesnost měření rychlosti je lepší než ± 1,5 km/h. 

Vzdálenost, na kterou lze měřit závisí na konkrétním typu přístroje, přičemž se pohybuje mezi 

50 – 400 metry. Pokud však zařízení obsahuje výkonnější laser a je podepřeno stativem může 

měřit rychlost na vzdálenost 1 km. Na obrázku 6.4 je zobrazen ruční laserový radar Pro Laser 

III od firmy Kustom Signals, Inc. Tento přístroj je v současnosti využíván v České republice 

městskou policií a kromě měření rychlosti, lze jej přepnout do režimu měření vzdálenosti.  

 
Obr. 6.4 Pro Laser III [1] 
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7 Ultrazvukové dálkoměry 
   

 V současné době patří ultrazvukové dálkoměry mezi cenově dostupné řešení pro častá 

měření vzdáleností, jak v interiérech tak exteriérech při středně velkých požadavcích na 

měření. Jejich největší výhodou je cena, jelikož ty nejlevnější se dají pořídit v internetových 

obchodech za cenu kolem 500 Kč. Mezi další výhody patří i to, že ultrazvuk neprochází okny 

na rozdíl od laserových dálkoměrů, takže lze měřit vzdálenost od skleněných ploch (okna).   

 

7.1 Princip činnosti  
[14], [16], [17] 

 Nejdříve je nutné charakterizovat ultrazvuk, což jsou mechanické kmity částic 

prostředí kolem rovnovážné klidové polohy s frekvencemi vyššími než 20 kHz. Princip 

činnosti ultrazvukového dálkoměru je zobrazen na obrázku 7.1.  

 
Obr. 7.1 Princip měření vzdálenosti ultrazvukem [16] 
  

 Jedná se o metodu pulsního měření vzdálenosti, která je založena na odrazu 

ultrazvukových vln od předmětu, jehož polohu chceme měřit. Vysílač vln vyšle v době 

zvukový impuls ve směru zaměřovaného předmětu. Impuls proběhne nejkratší vzdáleností x 

zaměřenému předmětu, odrazí se a část odraženého impulsu, šířící se zpět ve směru vysílače 

vln, je zachycena přijímačem. Doba t, za kterou se odražená vlna vrátí k místu měření je daná 

vztahem (7 – 1),  

 
v

xt 


2                                                                                           (7 – 1) 

kde v je rychlost šíření zvukové vlny ve vzduchu a x je vzdálenost předmětu. Koeficient 2 

v čitateli zahrnuje skutečnost, že ultrazvuková vlna urazí dráhu x dvakrát (tam a zpět). 

Rychlost šíření zvukové vlny za normálního atmosférického tlaku závisí na teplotě a vlhkosti, 

a proto budou v dalších odstavcích této kapitoly uvedené závislosti diskutovány. 
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Rychlost šíření ultrazvuku 

 

Rychlost šíření ultrazvuku v ideálním plynu lze vyjádřit výrazem  

 푐 = ∙               [m·s-1],                                                                                        (7 – 2) 

kde p … tlak v [Pa], 

휘 =  … poměr měrných tepel 

Pro malé odchylka teplotky a tlaku lze u skutečných plynů vyjádřit závislost rychlosti šíření 

 푐 = (1 + 푏´Θ) ∙ ∙ = 푐 + 푏 ∙ Θ [m·s-1],                                              (7 – 3) 

kde p0 … počáteční tlak při 0 °C [Pa],  

       b´… poměrný teplotní činitel [K-1],  

       b … teplotní činitel [m·s-1K-1], 

       ρ0 … počáteční hustota při 0 °C [Kg·m-3], 

       Θ … teplota [°C]. 

 

Následující výpočet rychlosti šíření ultrazvuku ve vzduchu při dosazení těchto konstant (pro 

vzduch):         

c0 = 331 [m·s-1], 

b = 0,61[m·s-1K-1],  

휘 = 1,402,  

a při teplotě Θ je dána vztahem:  

푐 = 331 + 0,61 ∙ Θ          [m·s-1],                                                                                       (7 – 4) 

 

Rychlost šíření ultrazvuku je nejen ovlivňována teplotou, ale i vlhkostí, přičemž s rostoucím 

obsahem vodních pár stoupá rychlost šíření zvuku přibližně lineárně, což lze vyjádřit 

následujícím vztahem: 

푐 = 331 + 2 ∙ 10 ∙ 훼 + 0,61 ∙ Θ         [m·s-1],                                                              (7 – 5) 

kde αv je poměrná vlhkost vzduchu. 
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V tabulce 7.1 je zobrazena závislost rychlosti šíření ultrazvuku na teplotě a následně je tato 

závislost graficky znázorněna na obrázku 7.2. Lze tedy konstatovat, že při srovnání teplot 

10°C a 40°C se rychlost ultrazvuku zvýšila o 5,15%. 
Tab. 7.1 Rychlost ultrazvuku v závislosti na teplotě 
Teplota [°C] Rychlost [ms-1] 

-50 300,5 

-40 306,6 

-30 312,7 

-20 318,8 

-10 324,9 

0 331 

10 337,1 

20 343,2 

30 349,3 

40 355,4 

50 361,5 

 

 

 
Obr. 7.2 Závislost rychlosti ultrazvuku na teplotě 
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V níže uvedené tabulce 7.2 je zobrazena vypočítaná závislost rychlosti šíření ultrazvuku na 

vlhkosti a následně je tato závislost graficky znázorněna na obrázku 7.3. Z tabulky lze vyčíst, 

že například pro srovnání 60% a 80% vlhkosti se rychlost ultrazvuku zvýšila o 3,21%. 
Tab. 7.2 Rychlost ultrazvuku v závislosti na vlhkosti 
Vlhkost [%]  Rychlost [ms-1] 

0 331 

10 337,1 

20 343,2 

30 349,3 

40 355,4 

50 361,5 

60 367,6 

70 373,7 

80 379,8 

90 385,9 

100 392 

 

 
Obr. 7.3 Závislost rychlosti ultrazvuku na vlhkosti 
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7.2 Měřicí přístroje 
 

 Rychlost měření přístrojů probíhá ve zlomcích sekundy, obvykle jsou realizována 

jedním pracovníkem. Dnešní moderní ultrazvukové dálkoměry jsou již vybaveny laserovým 

zaměřováním viz obrázek 7.4. Na obrázku lze vidět, že toto zaměřování je zobrazeno 

prostřednictvím laserového kruhu na povrchu, ze kterého se ultrazvukový signál odrazí, a tak 

nedojde k omylu ze špatného zaměření plochy.  

 
Obr. 7.4 Laserové zaměřování  
 

7.2.1 MeterMaster Pro Laser 
[6]  

Meter Master Pro Laser je ultrazvukový dálkoměr firmy Laserliner, který lze v dnešní 

době pořídit do 1500 Kč. Jako většina moderních dálkoměrů i tento vlastní funkci laserového 

zaměřování. Technické parametry tohoto přístroje jsou uvedeny v tabulce 7.3. V současné 

době se technické parametry popisovaného přístroje a ostatních ultrazvukových dálkoměrů 

příliš neliší.  
Tab. 7.3 Technické parametry 
Vzdálenost měření  0,6 – 18 m  

Přesnost < 0,5 % 

Rozměry přístroje 130 x 60 x 40 mm 

Pracovní teplota 0 – 40 °C 

Napájení bat. 9V E block 

Třída laseru 2M 

Výkon laseru  < 5 mW 

Vlnová délka laseru 635 – 650 nm 
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Zásady při měření: 

- Při měření v místnostech s vysokým rozdílem teplot je nutné chvíli vyčkat, než 

se zařízení přizpůsobí okolní teplotě. 

- Je nutné zajistit, aby vzdálenost, která má být měřena byla bez překážek.  

- Některé typy povrchů, jako měkké dekorační tkaniny, koberce, dekorativní 

stěnové krytiny nebo záclony, absorbují ultrazvukové vlny a způsobují 

nepřesnost měření. Proto je nutné použít odrazové plochy hladké povrchy např. 

police, zrcadla atd. jako pomůcku.  

- Proměnlivá teplota a vlhkost vzduchu mohou negativně ovlivnit měření. 

- Je důležité při měření na větší vzdálenost cca 12 – 18 m by měla být relativní 

vlhkost větší než 50% a zaměřený cíl by měl mít minimální rozměr 3x3 m. 

 

Funkce přístroje 

- Sčítání / odčítání 

- Plocha / objem 

- Historie (paměť na 5 hodnot)  

 

7.3 Speciální využití  
 

 V této kapitole jsou rozebrána zařízení, která pracují na principu ultrazvukových 

dálkoměrů, ale jsou využívána k jiným účelům.   

7.3.1 Parkovací asistent  
[9]  

Jedná se o elektronické zařízení využívající ultrazvukové senzory, které jsou 

zabudované v nárazníku vozidla pro měření vzdálenosti za vozidlem. Na vzdálenost vozidla 

od objektu může být řidič upozorněn dvojím způsobem: 

- zvukově (pípáním, které je intenzivnější, čím se blíží vozidlo k překážce), 

- graficky (displej zobrazuje vzdálenost, která ještě zbývá do střetnutí 

s objektem) 
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Standardní parkovací asistent využívá čtyři ultrazvukové senzory, které jsou 

zabudované v zadním nárazníku. Náročnější motoristé můžou využít rozšířené verze se 

senzory i do předního nárazníku, případně lze i  kombinovat s infrakamerou s nočním viděním 

a řidič může sledovat situaci za vozidlem na monitoru.  

7.3.2 Tyflosonar  
[21]  

Tyflosonar (tyflo = slepý, sonar = ultrazvukový radar) je ultrazvukový detektor 

překážek určený pro zrakově postižené osoby. Přístroj se nosí zavěšený na krku (viz obrázek 

7.5) a usnadňuje orientaci v prostoru.  

 
Obr. 7.5 Tyflosonar [21] 
 

Mezi funkce přístroje patří: 

- mód interiér – funkce vhodná pro pohyb v místnostech, kde je-li překážka blíže 

než 0,8 m přístroj 1x pípne vysokým tónem (výstraha). Když je vzdálenost 

větší než 1,2 m, tak tyflosonar 1x pípne hlubokým tónem (volno). 

- mód exteriér – vhodný pro venkovní prostory, kde je-li překážka blíže než 2 m, 

tak přístroj 2x pípne vysokým tónem (výstraha). Bude-li volná vzdálenost větší 

než 3 m, tak tyflosonar 1x pípne hlubokým tónem (volno). 

- další funkce (orientační, navigátor, measure, accu test, light test).  
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8 Shrnutí metod měření 
  

 Každá metoda měření vzdálenosti má své výhody i nevýhody, v dnešní době však 

dominují laserové dálkoměry, případně levnější alternativa ultrazvukové dálkoměry, které ale 

nedosahují takových přesných měření. S nástupem laserových dálkoměrů došlo prakticky 

k ukončení používání optických dálkoměrů, včetně radiových dálkoměrů. Proto následující 

kapitola je zaměřena na srovnání nejpoužívanějších laserových a ultrazvukových dálkoměrů.  

 

8.1 Srovnání laserových a ultrazvukových dálkoměrů 
 

V následující tabulce 8.1 je uvedeno stručné shrnutí ultrazvukových a laserových 

dálkoměrů, kde červené písmo označuje kladné vlastnosti.  
Tab. 8.1 Srovnání ultrazvukových a laserových dálkoměrů 

 Ultrazvuk Laser 

1 nižší cena vyšší cena 

2 odraz i od skla prochází sklem 

3 menší dosah větší dosah 

4 nižší přesnost vyšší přesnost 

5 potřebná velká odrazná plocha menší odrazná plocha 

6 nároky na odraznou plochu – musí být 

rovná a pevná 

odraz téměř od čehokoliv (kromě 

průhledných ploch) 

7 přístroje, které nejsou vybaveny 

laserovým zaměřováním nelze zjistit, 

odkud se ultrazvuk odráží 

zaměřované místo je označeno červeným 

bodem 

8 dopad paprsku musí být kolmý může měřit i při šikmém dopadu paprsku 

9 pro větší vzdálenost jsou zapotřebí 

elektronické odrážeče  

pro větší vzdálenost pouze pasivní terč  

10 přístroje mívají menší vybavenost 

funkcemi 

lepší vybavenost funkcemi  
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Komentáře k tabulce 8.1 (dle pořadí). 

1) Cena je hlavním kritériem pro volbu ultrazvukových dálkoměrů, jelikož jsou 

s porovnáním s laserovými dálkoměry velice levné. Pro porovnání například 

v současné době lze na internetu nejlevnější ultrazvukový dálkoměr UM-18 od firmy 

Jobi Profi pořídit za 479 Kč a laserový dálkoměr TLM 100i od firmy Stanley za 1858 

Kč.   

2) Při měření interiéru je výhodou ultrazvukových dálkoměrů, že se ultrazvuk odráží od 

skla, tedy je možné měřit i vzdálenost od skleněných ploch. U laserových dálkoměrů 

paprsek prochází sklem a dochází zde i k jeho zeslabení, proto je nutné při měření 

vzdálenosti od skleněných ploch použít např. pasivního terče, či jinou odraznou 

plochu.  

3) Všeobecně mají ultrazvukové dálkoměry menší dosah oproti laserovým, kdy u běžně 

dostupných se dosah pohybuje okolo 15 m. Přičemž u laserových, kde u těch 

nejlevnějších (cca 2000 Kč) začíná dosah na 30 m.  

4) U ultrazvukových dálkoměrů je přesnost omezena hodnotou cca ±0,5%, přičemž u 

laserových je přesnost v řádech milimetrů a závisí na konkrétním druhu přístroje, např. 

přístroj od firmy Leica Disto D2, kde je výrobcem uváděna přesnost ±1 mm do 30 m 

(cca ±0,003%). 

5) Cílová plocha u ultrazvukových dálkoměrů musí mít dosti velké rozměry, přibližně 

Ø30 cm při měřené vzdálenosti 3 m a Ø1 m při vzdálenosti 10 m. U laserových 

dálkoměrů je cílová plocha téměř bodová, přibližně Ø6 mm na vzdálenost 10 m, tedy 

lze zaměřit na rozdíl od ultrazvukových i malé předměty.  

6) Odrazná plocha u ultrazvukových dálkoměrů musí být rovná a pevná, jelikož některé 

typy povrchů, jako měkké dekorační tkaniny, záclony, koberce nebo dekorativní 

stěnové krytiny atd., absorbují ultrazvukové vlny a tím způsobují nepřesnost měření. 

U laserových dálkoměrů odrazná plocha nesmí být sklo, lesklé povrchy, polystyren 

nebo podobné polopropustné povrchy, jelikož může dojít k chybám při měření. Na 

měření mají rovněž vliv i neodrážející a tmavé povrchy, v těchto případech se může 

prodloužit doba měření.  

7) Dnes již patří mezi základní výbavu ultrazvukových dálkoměrů laserové zaměřování, 

ale bez něj se jen předpokládalo, odkud se ultrazvuková vlna odrazí. Zatímco u 

laserových bylo vždy velkou výhodou, že zaměřovaný objekt je označen červeným 

bodem.  
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8) Dopad ultrazvukové vlny musí být kolmý, jelikož jinak může dojít k nesprávnému 

vyhodnocení měřené vzdálenosti. Laserové dálkoměry můžou měřit i při šikmém 

dopadu paprsku.  

9) Většina ultrazvukových dálkoměrů při měření vzdálenosti nad 15 m již potřebuje 

elektronické odrážeče. U laserových se používají cílové terče pro zvýšení dosahu 

měření za denního světla, nebo když cíl špatně odráží světlo. Přičemž v noci, za 

soumraku a u zastíněného cíle se dosah měření bez cílového terče zvyšuje.  

10) Vzhledem k tomu, že u ultrazvukových dálkoměrů je hlavní výhoda cena, tak se nedá 

očekávat, taková rozmanitost funkcí jak u laserových dálkoměrů (viz kapitola 6.2). 

Takže jsou zpravidla vybaveny pouze základními funkcemi např. sčítání/odčítání, 

objem, povrch, Pythagorova věta.  
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9 Závěr  
 

 Měření vzdálenosti je realizováno přímými a nepřímými metodami. V této práci je 

z přímých metod rozebráno měření pásmem a z nepřímých metod měření optickými, 

radiovými, laserovými a ultrazvukovými dálkoměry.  

 Cílem práce bylo analyzovat možnosti měření vzdálenosti, vytýčení jejich 

charakteristických rysů a srovnání jednotlivých metod měření.  

 V první části práce jsou popsány základní metrologické pojmy a obecné zásady 

technických měření, včetně chyb a nejistot měření.  

 Následující část práce je zaměřena na jednotlivé metody měření vzdálenosti. Jako 

první je rozebráno měření pásmem, v této kapitole jsou popsány současná používaná pásma 

a dále chyby, ke kterým může docházet při jejich používání.  

V dalších dvou kapitolách jsou pak popsány principy činnosti a neschopnosti 

optických a radiových dálkoměrů. Vhledem k nedostatkům, které výše zmiňované dálkoměry 

mají, se vývoj měření vzdálenosti orientoval na laserové a ultrazvukové dálkoměry, proto 

jsem se ve své práci na ně hlavně zaměřil.  

Kapitola o laserových dálkoměrech se zabývá principem jejich činnosti, popisuje 

výhody a nevýhody, podmínky ovlivňující měření a dále jsou zde rozebrány jednotlivé 

přístroje. Součástí této kapitoly je speciální využití laserových dálkoměrů, kde je popsáno 

jejich využití při měření hloubky vody a dále i měření rychlosti. Vzhledem k tomu, že 

laserové dálkoměry jsou nejpřesnější přístroje na měření vzdálenosti, proto jsou neustále 

vyvíjeny a doplňovány o nové funkce.  

 V kapitole o ultrazvukových dálkoměrech je popsán princip činnosti, faktory 

ovlivňující měření, je diskutován vliv teploty a vlhkosti na přesnost měření a je zde 

dopodrobna rozebrán ultrazvukový dálkoměr firmy Laserliner. Rovněž jsem se zde zaměřil i 

na jiné využití technologie ultrazvukových dálkoměrů. Konkrétně v podkapitole speciální 

využití, kde je popsáno použití ultrazvukových senzorů u parkovacího asistenta a dále 

ultrazvukových detektorů překážek pro zrakově postižené osoby.  

 V poslední části mé práce je shrnutí všech metod měření vzdálenosti se zaměřením na 

laserové dálkoměry a jejich levnější alternativu ultrazvukové dálkoměry. Shrnutí je provedeno 

tabulkovou formou, kde jsou vytýčeny jednotlivé vlastnosti přístrojů, včetně jejich srovnání a 

následujícího podrobného komentáře. Co se týká budoucnosti ultrazvukových dálkoměrů, tak 

již dnes jsou vytlačovány laserovými dálkoměry, které kvůli svým vlastnostem, především 
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značně vyšší přesností a dosahu, což jsou důležitá kritéria pro volbu přístrojů, z vysoka 

přesahují možnosti ultrazvukových dálkoměrů. Velkou výhodou ultrazvukových dálkoměrů je 

jejich cena, ale i ten cenový rozdíl mezi nimi se postupně zmenšuje. V budoucnosti lze tedy 

očekávat, že laserové dálkoměry budou jasnou doménou v měření vzdálenosti.   
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