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1 ÚVOD 

 Tématem této diplomové práce je měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu 

lomu Kotouč ve Štramberku. Za účelem zjištění stability svahu lomu Kotouč jsou 

prováděny měřické práce v pravidelných intervalech jiţ od roku 2000. V roce 2000 došlo 

ke stabilizaci sledovaných bodů. Vlivem těţby v lomu, byly některé sledované body 

zničeny a proto v roce 2002 a 2007 došlo k doplnění sítě sledovaných bodů. 

 Od roku 2000 byla prováděna kaţdý rok dvě měření s půlročním odstupem,         

ale z důvodu malých polohových a výškových změn se od roku 2005 měření provádí 

jedenkrát ročně. 

 V červnu roku 2008 bylo provedeno jiţ 14. měření. 

 

Měření se skládalo ze tří částí. 

 1. část : Určení výšek sledovaných bodů přesnou nivelací 

 2. část : Úhlové a délkové měření bodů výchozího čtyřúhelníka a sledovaných bodů 

 3. část : Měření polohy bodů výchozího čtyřúhelníka metodou GNSS 

 

 Součástí této práce je vyhodnocení výsledků měření z roku 2008 a porovnání          

s výsledky měření z předchozích let 2000 – 2007. 
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2 CHARAKTERISTIKA LOMU KOTOUČ 

2.1 Historie ložiska 

 Loţisko bylo předmětem zájmu jiţ od nepaměti. První dochované písemné zprávy 

o těţbě na loţisku pocházejí z počátku XVII. století. Větší vyuţití loţiska bylo 

zaznamenáno aţ v XIX. století, kdy v roce 1820 otevřela Štramberská obec lom               

na Skalkách. Průmyslová výroba se datuje aţ od roku 1881, kdy byl zaloţen lom              

na západním svahu Kotouče. Prudký vzestup těţby nastal v padesátých letech XX. století. 

V té době byla postavena cementárna a vápenka s celorepublikovým významem. 

2.2 Geografie ložiska 

 Areál lomu Kotouč se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový Jičín         

a rozprostírá se větší částí na katastrálním území města Štramberk a menší částí                

na katastrálním území obce Ţenklava. 

 Poloha lomu Kotouč je v topografické mapě v měřítku 1 : 50 000 znázorněna        

na listu označeném M-34-85-A(Nový Jičín). 

 Prostor loţiska je ohraničen souřadnicemi v S-JTSK: 

Y [m] X [m] 

484 000 1 127 400 

485 600 1 129 000 

 Z morfologického hlediska je lom součástí Štramberské vrchoviny, která přechází 

z níţiny Moravské brány do pásma Beskydských hor. Lom se rozprostírá na jihovýchodní 

straně kopce Kotouč o nadmořské výšce 519 m.n.m (Bpv).  

 Na severovýchodní straně kopce Kotouč je vyhlášená botanická a archeologická 

státní přírodní rezervace. 

 Nejvýznamnějším místem Národního sadu je jeskyně Šipka, která se nachází na 

severní straně kopce Kotouč. V minulosti zde byly objeveny vzácné pozůstatky 

neandertálského dítěte. 
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2.3 Geologie ložiska 

 Z hlediska geologické stavby dělíme loţisko na západní a východní. Západním 

loţiskem je vrch Kotouče a východním Zámecký vrch. Loţisko je na jihu omezeno 

směrnou dislokační linií strmého úklonu k jihozápadu. Jeho podloţí je tvořeno tmavými 

jílovci, na severu a severozápadě se v podloţí vápenců vyskytují slepence chlebovického 

typu. Loţisko vrchu Kotouč, otevřené lomem Kotouč, je tvořeno detritickým, kalovým      

a organogenním vápencem s poměrně stabilním chemickým sloţením. Na vyšších patrech 

se setkáváme s brekciovými vápenci. Obsah vápence (CaCO3) neklesá pod 80 %. Nadloţí 

vápenců tvoří pouze pokryvné útvary, proto je zpřístupnění loţiska snadné a levné. 

Mocnost vápence v západní části lomu se pohybuje kolem 230 m a ve východní části 

kolem 100 m.  

2.4 Současnost ložiska 

 V současné době se vápenec dobývá hlavně v západní části loţiska Kotouč, kde je 

zpřístupněno 9 těţebních etáţí. V roce 2008 probíhá těţba na 8. a 9. etáţi, coţ jsou etáţe 

jámového charakteru. Na východní části lomu probíhá také těţba vápence, ale jde jen        

o malé těţební postupy. 

2.5 Technologie dobývání 

 Horninový masiv je při těţbě rozrušován pomocí trhacích prací velkého rozsahu, 

kde je pouţito jednořadových nebo dvouřadových clonových odstřelů. Rozteč vrtů je 3 m, 

záběr jednoho vrtu je 3,5 m. Jednorázový odval obsahuje kolem 15 tisíc tun těţeného 

nerostu. Pro sekundární rozpojovací práce se pouţívá pneumatické kladivo. 

2.6 Nakládání a doprava těženého nerostu 

 Těţený nerost se nakládá pomocí nakladačů VOLVO 180 a CATN-9882. Přepravu 

těţeného nerostu zajišťují automobily TATRA JAMAL T 163 a DEMPR BELAS 

EUCLIT. 
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2.7 Využití těženého nerostu 

 Těţený nerost se vyuţívá hlavně v oboru stavebnictví, hutnictví, zemědělství          

a k úpravě pitné vody. 

Obrázek č.1:Areál lomu Kotouč



Bc. Eva Bednářová:Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč 

 

Rok 2010                                                                                                                 Strana 5 

 

3 STABILITA SVAHU 

3.1 Síly působící na skalní stěny 

 Pro posuzování skalních hornin se rozlišují vlastnosti horninového masivu              

a horninového materiálu. Horninový materiál má horší mechanické vlastnosti, neţ hornina, 

která jej tvoří. Změna mechaniky a ostatních vlastností je způsobena porušením celistvosti 

plochami nespojitosti, tj. pukliny, zlomové poruchy. 

Stabilita svahů je dána porovnáním jednotlivých sil působících na skalní blok. 

Síly zabraňující sesuvu : 

 - pevnost horninového materiálu skalního masivu 

 - pevnost na plochách nespojitosti 

 - průběh a prostorové uspořádání ploch nespojitosti (trhliny) 

 - struktura skalního masivu 

Síly způsobující porušení stability svahu : 

 - síly vyvolané tlakem proudící vody 

 - síly vyvolané tlakem podzemní vody 

- síly vyvolané seismickými účinky, zejména od trhacích prací velkého rozsahu 

 - tíha skalního masivu, nebo tíha bloku skalní horniny ve svahu 

 - síly vyvolané uvolněním primárního a tektonického napěťového stavu skalního 

masivu 

3.2 Vlastnosti vápence 

 - pevnost v příčném tlaku  (5,3-7,7) MPa 

 - pevnost v prostém tlaku  (95-105) MPa 

 - pevnost v tahu na ohybu  (3-20) MPa 

 - průměrná objemová hmotnost 2670 kg/m³ 

 - úhel vnitřního tření   33° 
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4 POUŽITÉ MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE 

4.1 Nivelační přístroj Na 3003 - Leica 

 Nivelační přístroj Na 3003 je digitální, kompenzátorový a patří tedy do kategorie 

automatických nivelačních přístrojů. Přístroj je vybavený elektronickým odečítacím 

zařízením umoţňujícím automatický záznam naměřených dat do paměti. Komunikace 

s přístrojem probíhá pomocí klávesnice a displeje.  

 Příslušenstvím přístroje je speciální lať (zpravidla 3 m) opatřena kódovou stupnicí, 

která se po zaostření dalekohledu zobrazí v rovině nitkového kříţe. V téţe rovině              

je umístěn světlocitlivý obrazový snímač, který po rozlišení tmavé a světlé části kódové 

latě elektronickou cestou, pomocí mikroprocesoru vytvoří odečtení laťového úseku na lati        

a odečte také horizontální vzdálenost k lati. Automaticky zaznamenané výsledky se 

převedou do počítače a pomocí softwaru se dále zpracují. 

 

 

 

 
 

        Obrázek č.2:Digitální nivelační přístroj Na 3003 
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Technické parametry : 

 

Dalekohled: Zvětšení     24x 

 Zorné pole    2° 

 

Kompenzátor: Kyvadlový s kontrolou rozsahu 

 Rozsah urovnání    12´ 

  Přesnost urovnání   0,4´´ 

 

Citlivost libely: Krabicová    8´ / 2 mm 

 

Střední km chyba dvojité nivelace: 

 S invarovou  latí   0,4 mm 

 Se standardní latí   1,2 mm 

 

Nejmenší čtení:  Standardní měření   0,1 mm 

 Přesné     0,01 mm 

 

Rozsah měření: Invarové latě    1,8 aţ 60 m 

 Standardní latě    1,8 aţ 100 m 

 

Přesnost měření vzdáleností:      1 - 5cm 

 

Doba měření: Odečtení latě    4 sekundy 
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4.2 Elektronická totální stanice GTS-6A - Topcon 

 Totální stanice GTS-6A je dvojosý univerzální tachymetr. Baterie totální stanice je 

umístěna v drţadle přístroje. Komunikace s přístrojem probíhá pomocí klávesnice              

a displeje. 

 

 

     Obrázek č.3:Elektronická totální stanice GTS-6A 
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Technické parametry : 

 

Dalekohled:   Zvětšení   30x 

    Zorné pole   1°30´ 

    Rozlišovací schopnost 2,5´´ 

 

Měření délek:   Přesnost měření  ± (3mm+2ppm) 

    Dosah měření   4200 m 

 

Měření úhlů:   Přesnost   ±6
cc 

    Minimální čtení  2
cc 

Citlivost libely:  Krabicová    30´ / 2 mm 

    Alhidádová   10´ / 2 mm 

 

Záznamové charakteristiky:   Paměťová karta-kapacita  64 KB 
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4.3 GPS systém 500 - Leica 

 Pro měření byla vyuţita GPS od firmy Leica. Byly to celkem dvě soupravy        

GPS systém 500. Obě soupravy se skládají ze dvou částí. První část senzor SR 530 a druhá 

část anténa AT 502. Senzory jsou dvoufrekvenční a dvanáctikanálové. 

 Obě soupravy mají P-kód, dokáţí současně přijímat signály z dvanácti druţic ve 

frekvencích L1 a L2. Komunikace s přístrojem probíhá pomocí alfanumerické klávesnice  

a displeje. Souprava obsahuje také port pro připojení externího zdroje. 

  
Obrázek č.4:GPS systém 500 

 

Technické parametry : 

Standardní anténa:  AT 502 

Vnitřní paměť:  není 

Vnější paměť:   paměťová karta-kapacita 16 MB 

Napájení:   baterie – 2x 6V 
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5 BODOVÉ POLE 

5.1 Výchozí body 

 Jako výchozí body pro výškové měření byly pouţity body České státní nivelační 

sítě (ČSNS) III.řádu číslo GH3-27.1, GH3-27.2, GH3-26.3 v obci Ţenklava. 

 Pro polohové připojení bodů výchozího čtyřúhelníka do souřadnicové soustavy     

S-JTSK byly pouţity jako v předchozích měřeních body základního bodového pole. Před 

14. měřením ČUZK provedl přečíslování a zpřesnění souřadnic některých TB a ZHB. 

Přehled starých a nových čísel TB a ZHB je uveden v tabulce č.1. Geodetické údaje těchto 

bodů jsou uvedeny v příloze č.1. 

 

Čísla TB a ZHB 

pouţitých pro výpočet 1.-13.měření 

Čísla TB a ZHB 

pouţitých pro výpočet 14.měření 

TB 000936180270 TB 000936180270 

ZHB 000936180680 ZHB 000936182680 

TB 000936180300 TB 000936180300 

ZHB 000936180520 ZHB 000936182690 

ZHB 000936180490 ZHB 000936182620 

Tabulka č.1:Přehled starých a nových čísel TB a ZHB 

 

5.2 Označení sledovaných bodů  

 Označení bodů v lomu Kotouč bylo pouţito stejné jako v předchozích letech. Body 

jsou označeny trojmístným číslem. První číslo je shodné s číslem etáţe, na které se 

stabilizovaný bod nachází. Následující dvě čísla tvoří vlastní číslo bodu. Aby byla 

vyloučena duplicita s číslováním v minulosti, začíná se na kaţdé etáţi číslem 11. 

V číslování bodů na etáţích se pokračuje kontinuálně. Výjimkou je číslo bodu 112, které   

je na 1.etáţi vynecháno. Na vrcholu lomu Kotouč jsou stabilizovány body s číslem          

002 a 003. 
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5.3 Stabilizace bodů  

5.3.1 Stabilizace TB, ZHB a nivelačních bodů III.řádu 

 Způsob stabilizace TB, ZHB a nivelačních bodů III. řádu, které jsou výchozí pro 

polohové a výškové měření je uveden v geodetických a nivelačních údajích v příloze č.1. 

5.3.2 Stabilizace bodů sledovaných výškově 

 Body pozorovací stanice jsou stabilizovány do budov nebo do horninového masivu 

v patě etáţe ocelovými tyčemi v horizontální poloze. Konec tyče je osazen mosazným 

čepem s polokulovým zakončením. 

5.3.3 Stabilizace bodů sledovaných polohově i výškově 

 Body jsou stabilizovány ocelovými tyčemi o délce 420 milimetrů a průměru         

25 milimetrů. Tyče jsou osazeny do vrtů hlubokých 500 milimetrů o průměru                   

30 milimetrů. Konec těchto tyčí je zakončen bronzovou objímkou s otvorem pro vsazení 

duralového nástavce. Otvor v objímce je chráněn šroubovací zátkou ze dřeva nebo z umělé 

hmoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5:Stabilizace bodu 

 Duralové nástavce slouţí k připevnění trojnoţky se signálem při polohovém měření 

bodu. Nástavce jsou celkem tři a kaţdý je označen čísly těch bodů, pro které je při měření 

pravidelně pouţíván. Nástavce jsou vsazovány do objímek vţdy se stejnou orientací 

k severu, to zaručuje důlek vyznačen na nástavci i na objímce. Na závit duralového 

nástavce je připevňována trojnoţka se signálem. 

Bronzová objímka s otvorem 

Šroubovací zátka 
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   Obrázek č.6:Bod signalizovaný duralovým nástavcem, třínoţkou a signálem 

5.3.4 Stabilizace bodů výchozího čtyřúhelníka 

 Body jsou stabilizovány ocelovou tyčí délky 2 metry o průměru 20 milimetrů. Tyč 

je zabetonovaná ve vrtu v rostlé skále o průměru 95 milimetrů a je zakončena mosaznou 

hlavou, ve které je dvou milimetrový otvor pro centraci přístroje. Pro stabilní postavení 

stativu jsou kolem bodu vybetonovány tři patky, ve kterých je důlek pro hrot nohy stativu. 

5.4 Signalizace bodů 

 Body výchozího čtyřúhelníka jsou trvale signalizovány červenobílou signalizační 

tyčí, na které je plechový štítek s číslem bodu. 

 Body na etáţích jsou trvale signalizovány čísly vyznačenými červenou barvou na 

stěně etáţe. 

Signál firmy Topcon 

Trojnožka firmy Topcon 

Duralový nástavec 

Šroubovací zátka 
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5.5 Změny bodového pole 

 V průběhu roku 2006 byl zničen bod 001 na vrcholu Kotouče. V roce 2007 byl 

zničený bod 001 na vrcholu Kotouče nahrazen dvěma novými body s označením            

002 a 003. Body 002 a 003 určené pro polohové i výškové sledování byly zaměřeny jiţ 

v roce 2007 a dále pak 2008. 

Na čtvrté etáţi byly v roce 2007 stabilizovány nové body pro polohové i výškové 

sledování. Body jsou označeny číslem 417, 418 a 419. Bod číslo 414 byl před 13.měřením 

v roce 2007 zničen. Body číslo 415 a 416 byly při 14.měření v roce 2008 nepřístupné 

(zasypané). Bod číslo 411 je stále sledován i přes to, ţe byl v roce 2003 trvale poškozen. 

Výrazné změny jeho polohy jsou způsobeny narušením masivu trhacími pracemi v jeho 

blízkosti. 

 Na páté etáţi byly v roce 2007 nově stabilizovány pro polohové i výškové 

sledování body číslo 520,521 a 522. Nivelační body číslo 511, 512, 513 a 514 byly zničené 

těţbou a v roce 2007 nahrazeny nově stabilizovanými body číslo 515, 516, 517 a 518. Bod 

číslo 518 byl před 14.měřením zničen. 

 Zničené nivelační body číslo 611, 612, 613 a 614 na šesté etáţi byly v roce 2007 

nahrazeny nově stabilizovanými body číslo 615, 616, 617 a 618. Body číslo 616 a 618 byly 

před 14.měřením zničeny. 

 Na sedmé etáţi byl zpřístupněn bod číslo 720. Bod 719 byl stejně jako při  

13.měření stále nepřístupný (zasypán). 

 Po 14.měření postoupila těţební stěna 8. etáţe do blízkosti (cca 1m) bodu 

výchozího čtyřúhelníka číslo 711 a z toho důvodu je bod pro další 15.měření nepouţitelný. 

 Místo zničených mezibodů číslo 203 a 610 hlavního pořadu přesné nivelace byly 

v roce 2007 stabilizovány nové body s čísly 203.1 a 610.1. 

Aktuální stav sítě sledovaných bodů je zobrazen na obrázku č.7 a 8. 

Body zničené před rokem 2006 byly z přehledů vypuštěny.   
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Obrázek č.7:Síť sledovaných bodů 
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   Obrázek č.8:Panoramatická fotografie 
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5.6 Přehled bodů sledovaných v roce 2008 

 

č. bodu lokalizace stabilizace poznámka 

002 Kotouč - vrchol Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem  

Stabilizace r.2007 

Sledován  

polohově i výškově.  

Výška určována metodou 

TN. 

003 Kotouč - vrchol Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem  

Stabilizace r.2007 

Sledován  

polohově i výškově.  

Výška určována metodou 

TN. 

111, 113 1. etáţ Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem 

Stabilizace r.2000 

 Sledován  

polohově i výškově.  

Výška určena PN. 

2222 sedlo pod 

Kotoučem 

Silnostěnná ţelezná trubka, 

signalizace 2 m ţeleznou tyčí 

Starý polygonový bod. 

Mezibod pořadu PN. 

210 2. etáţ Silnostěnná ţelezná trubka 

vedle bodu 211 

Starý polygonový bod. 

Výška určena PN. 

211, 212, 

213 

2. etáţ Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem.  

Stabilizace r.2000 

Sledovány  

polohově i výškově.  

Výška určena PN. 

214 2. etáţ Silnostěnná ţelezná trubka Starý polygonový bod. 

Výška určena PN.  

Bod  zaměřen v letech 1971 

a 1972. 

5283 3. etáţ Ţelezná trubka Starý polygonový bod. 

Po zničení bodu 300 těţbou 

pouţit jako mezibod bod 

pořadu PN. 

311, 312, 

313 

3. etáţ Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem. 

Stabilizace r.2000 

Sledován  

polohově i výškově. 

Výška určena PN. 

Pokračování tabulky na následující straně 
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č. bodu lokalizace stabilizace poznámka 

411 4. etáţ Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem. 

Stabilizace r.2000 

Sledován  

polohově i výškově. 

Před 8. měřením narušen 

těţbou. 

Výška určena PN. 

412, 413, 

414, 415, 

416 

4. etáţ Ocelový čep s mosazným 

nýtem. 

Stabilizace r.2002 

Sledován výškově. 

Výška určena PN.  

Bod 414 zničen, 415,416 

nepřístupný. 

417, 418 4. etáţ Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem.  

Stabilizace r.2007 

Sledován  

polohově i výškově. 

Výška určena PN. 

419 4. etáţ Ocelová tyč 06m dlouhá, 

zakončená mosazným 

šestihranem.  

Stabilizace r.2007 

Sledován  

polohově i výškově. 

Výška určena PN. 

5169 5. etáţ Ţelezná tyč s kulovým 

zakončením 

Starý polygonový bod. 

Mezibod pořadu PN. 

515, 516, 

517, 518 

5. etáţ Mosazná nivelační značka 

Stabilizace r.2007 

Sledován výškově. 

Výška určena PN. 

Bod 518 před 14.měřením 

zničen. 

520, 521, 

522 

5. etáţ Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem. 

Stabilizace r.2007 

Sledován  

polohově i výškově. 

Výška určena PN. 

615, 616, 

617, 618 

6. etáţ Mosazná nivelační značka 

Stabilizace r.2007 

Sledován výškově. 

Výška určena PN. 

Bod 616, 618 před 

14.měřením zničen. 

600, 601 Přístupová 

cesta, opěrná 

zeď 

Litinová nivelační značka Staré nivelační body. 

Výška určena PN.  

Body zaměřeny v letech 

1966 aţ 1972. 

610.1 asfalt silnice Hřeb zatlučený v asfaltu. 

Stabilizován r. 2007 místo 

bodu 610. 

Mezibod pořadu PN. 

711, 712, 

713, 723 

7. etáţ Zabetonovaná 2 m dlouhá 

ţelezná tyč s mosazným 

čepem.  

Stabilizace r.2000. 

Bod 723 r.2002 

Sledovány polohově        i 

výškově. Výška určena PN. 

Body výchozího 

čtyřúhelníka. 

Po 14.měření bod 711 

narušen trhací prací. 

Pokračování tabulky na následující straně 
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č. bodu lokalizace stabilizace poznámka 

715 7. etáţ Mosazná objímka pro nucenou 

centraci nástavce se signálem. 

Stabilizace r.2000 

Sledován  

polohově i výškově. 

Výška určena PN. 

716 7. etáţ Mosazná nivelační značka 

vedle bodu 715.  

Stabilizace r.2000 

Sledován výškově. Výška 

určena PN. 

719, 720, 

721, 722 

7. etáţ Ocelová nivelační značka. 

Stabilizace r. 2002. 

Sledovány výškově. Výška 

určena PN. 

Bod 719 při 14. měření 

zasypán. 

50 budova závodu Mosazná nivelační značka. 

Stabilizace r. 2000. 

Sledován výškově. Výška 

určena PN. 

51, 52 budovy závodu Ocelový čep s mosazným 

nýtem. 

Stabilizace r. 2002. 

Sledován výškově. Výška 

určena PN. 

Bod 53 v r.2006 zničen. 

202 asfalt. plocha 

vně závodu 

Skoba zatlučená do asfaltu u 

zadní brány do závodu. 

Mezibod pořadu PN 

 

203.1 Asfaltová 

silnice u 

ţelezniční 

vlečky 

Hřeb zatlučený do asfaltu. 

Stabilizován r.2007 místo 

bodu 203.  

Mezibod pořadu PN  

Při 12.měření nepřístupný 

4020 chodník u 

restaurace  v 

Ţenklavě 

Hřeb zasazený do obrubníku Mezibod pořadu PN 

272 dům č.p.250 

Ţenklava 

Litinová nivelační značka Výchozí nivel. bod pořadu 

ČSNS 

271 dům č.p.213 

Ţenklava 

Litinová nivelační značka Výchozí nivel. bod pořadu 

ČSNS 

263 dům č.p. 72 

Ţenklava 

Litinová nivelační značka  Výchozí nivel. bod pořadu 

ČSNS 

PN – přesná nivelace    TN – trigonometrická nivelace 

Tabulka č.2:Přehled bodů pozorovací stanice a jejich stav v roce 2008 
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6  MĚŘICKÉ PRÁCE 

6.1 Výškové měření 

6.1.1 Geometrická nivelace ze středu – princip metody 

 Geometrická nivelace ze středu patří mezi nejvyuţívanější nivelační metody 

výškového měření, při které převýšení mezi dvěma body určujeme pomocí nivelačních 

přístrojů a vhodných pomůcek. Nivelačním přístrojem vytyčujeme při měření vodorovné 

záměrné přímky k bodům, na kterých jsou svislé stupnice (latě), na nichţ odečteme svislé 

úseky a z nich vypočítáme příslušné převýšení.  

 Nivelační přístroj se postaví přibliţně doprostřed spojnice bodů A, B  

a připraví se k měření. Na bodech A a B se postaví (současně nebo postupně) nivelační latě 

a odečte se z nich čtení Az a Bp. Postavení nivelačního přístroje a dvojice latí tvoří        

tzv. nivelační sestavu. 

Nivelovaný výškový rozdíl (převýšení) je podle obrázku č. 9 

     pzABAB BAHHH     [1]  

 

Obrázek č.9:Princip geometrické nivelace ze středu 
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 Při větší vzdálenosti bodů A a B (nebo při větším převýšení, či terénních 

překáţkách) se volí řada pomocných mezibodů, které rozdělí tento nivelační oddíl            

na n nivelačních sestav. Výše popsaný měřický postup se n-krát opakuje. 

 Nivelační přístroj se připraví k měření v místě S1, které se nestabilizuje a měří se 

na lať postavenou na stabilizovaném bodě A (čtení vzad 1z) a na přestavový bod 1 (čtení 

vpřed 1p). Názvy čtení “vzad“ a “vpřed“ odpovídají směru postupu měření od bodu          

A k bodu B. Směr postupu je důleţitý pro určení znaménka nivelovaného výškového 

rozdílu. Po zapsání těchto hodnot (ukončení první sestavy) se lať z bodu A přemisťuje na 

přestavový bod 2, nivelační podloţka na bodě 1 zůstává, pouze lať se opatrně na výstupku 

podloţky otočí směrem k dalšímu postavení přístroje na bodě S2. Nivelační přístroj se 

umisťuje zpravidla do středu vzdálenosti mezi latěmi. 

 Po přípravě nivelačního přístroje k měření na bodě S2, který se opět nestabilizuje, 

se odečte nejprve čtení vzad 2z a poté čtení vpřed 2p. Po zapsání těchto hodnot (ukončení 

druhé sestavy) se lať z bodu 1 přemísťuje na podloţku na přestavový bod 3, nivelační 

podloţka na přestavovém bodě 2 zůstává, lať se opatrně otáčí a s přístrojem se přejde na 

stanovisko S3. Měření se stále opakuje. Nivelační oddíl by měl mít sudý počet sestav. Celé 

měření končí postavením přístroje na bodě Sn a záměrou vpřed np na lať postavenou na 

koncovém (stabilizovaném) bodě B. Nivelovaný výškový rozdíl (převýšení) nivelačního 

oddílu je podle obrázku č.10. 

 

  nBnnAABAB HHHHHHH ,1121 ...  

                   
nnnnnn pzpzpzpzpz
11

112211 ...   [2] 

 

Obrázek č.10:Princip nivelačního oddílu geometrické nivelace ze středu 
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Nivelační sestavy mají omezenou délku (40 ÷ 100m) v závislosti na velikosti převýšení     

a na poţadované přesnosti. 

 Nivelační pořad má být pokud moţno přímý, z tohoto směru se v případě potřeby 

vychyluje vţdy v postavení latě (na přestavovém bodě), aby byla zachována alespoň 

přímost nivelační sestavy. Odchylky od této zásady je moţné připustit v případě 

nezbytnosti (terénní překáţky) v souladu s poţadovanou přesností. 

 Přesná nivelace se pouţívá při určování nadmořských výšek ve výškovém bodovém 

poli, zejména v nivelačních pořadech III. a IV. řádu a v PNS. 

 Nivelační latě musí být celistvé z jednoho kusu s krabicovou libelou. Stativy se 

pouţívají pevné, nivelační podloţky těţké litinové. Délka záměry nesmí přesáhnout 50 m. 

Odečtení na lati nesmí být menší neţ 50 cm. Kaţdý nivelační pořad se niveluje         

dvakrát – tam a zpět. Záměry se rozměřují pásmem s přesností na dm. 

6.1.2 Geometrická nivelace ze středu – vlastní měření 

 Abychom vyhověli kladeným nárokům na přesnost zvolili jsme způsob přesné 

nivelace (popis v odst.č.6.1.1). Nadmořské výšky všech měřených bodů jsou určeny         

ve výškovém systému Bpv. 

 Výšky bodů výchozího čtyřúhelníka a výšky sledovaných bodů (kromě bodu      

002 a 003) jsou určeny přesnou geometrickou nivelací ze středu. Bod 002 a 003 na vrcholu 

lomu je z důvodu nepřístupnosti terénu pro geometrickou nivelaci určen trigonometricky. 

Pořad PN byl v roce 2008 stejně jako v předchozích měřeních v letech 2000 aţ 2007 

navázán na body ČSNS III.řádu číslo Gh3-27.1, Gh3-27.2, Gh3-26.3 v obci Ţenklava. 

Kontrolní měření mezi těmito body prokázalo dobrou stabilitu těchto bodů. 

 Výškové zaměření nivelačními pořady přesné nivelace je rozděleno na úseky. 

Z tabulky č. 3 je patrné rozdělení pořadů PN na úseky. Na obrázku č. 11 je schéma pořadů 

přesné nivelace. 
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Úseky hlavního nivelačního pořadu : Délka úseku [m] 

1. úsek 
Body č. 27.2, 27.1, 26.3, 4020 (mezibod), 202 (mezibod), 

50, 51 
1 124 

2. úsek Body č. 51, 52  53, 203.1 (mezibod), 711 756 

3. úsek Body č. 711, 610.1 (mezibod), 600, 601, 5169 642 

4. úsek 
Body č. 5169, 411, 412, 413, 415, 416,417, 418, 419, 

5283 
652 

5. úsek Body č. 5283, 2222 250 

6. úsek Body č. 2222, 113, 111 290 

Hlavní pořad celkem 3 714 m 

Úseky vedlejších nivelačních pořadů :  

7. úsek Body č. 711, 715, 716 ,719, 720, 721, 722, 723 765 

8. úsek Body č. 711, 712, 713 750 

9. úsek Body č. 610.1 (mezibod), 615, 616, 617 800 

10. úsek Body č. 5169, 515, 516, 517, 520, 521, 522 490 

11. úsek Body č. 5283, 313, 312, 311 303 

12. úsek Body č. 2222, 214, 213, 212, 211, 210 344 

Vedlejší pořady celkem 3 452 m 

Hlavní a vedlejší pořady celkem 7 166 m 

Tabulka č.3:Rozdělení pořadů PN na úseky 

 

Pouţité přístroje a pomůcky při přesné nivelaci : 

- automatický nivelační přístroj Na 3003 – fy Leica, v.č. 93208 

- kódové invarové nivelační latě, délka 3 m – fy Leica -2ks, v.č.27188, 27203 

- nivelační podloţka – 2ks 

- pásmo  

 Pouţité nivelační latě byly kalibrovány. Kalibrační list je uveden v příloze č. 2, 

z něj je patrné, ţe odchylky délky laťového metru jsou zanedbatelné, a proto nebyly         

do výpočtu výšek bodů určených metodou přesné nivelace laťové opravy zavedeny. 
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Obrázek č.11:Schéma pořadů přesné nivelace 
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6.1.3 Trigonometrické určování výšek – princip metody 

 Trigonometrické určování výšek je nepřímý způsob určení výšky. Tato metoda se 

pouţívá tam, kde je metoda geometrické nivelace nemoţná, zdlouhavá nebo neúčelná.      

Je moţné určit výšky blízkých i vzdálených bodů. Metoda spočívá v řešení pravoúhlého 

trojúhelníka, ve kterém měříme délku vodorovnou nebo šikmou a výškový úhel nebo 

zenitovou vzdálenost. 

 Pro určení výšky bodu trigonometrickým způsobem musíme znát výšku výchozího 

bodu (stanoviska), výšku přístroje a výšku cíle. Z výchozího bodu měříme zenitovou 

vzdálenost a šikmou délku mezi výchozím a určovaným bodem. 

     HB = HA + i ± h – t + Or    [3] 

     h=s*cotg z      [4] 

 

 Obrázek č.12:Princip trigonometrického určení výšky bodu  

HA výška výchozího bodu (stanoviska) [m] 

HB  výška určovaného bodu (cíle) [m] 

s´  šikmá vzdálenost [m] 

s   vodorovná vzdálenost [m] 

z   zenitová vzdálenost [
gon

] 

β  výškový úhel [
gon

] 

I  výška přístroje [m]  

t  výška signal [m] 

h  převýšení mezi točnou osou dalekohledu a signálem [m] 

ΔHAB převýšení mezi bodem A a B [m] 

Or  vliv zakřivení Země a refrakce [mm] 
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6.1.4 Trigonometrické určování výšek – vlastní měření 

 Body 002 a 003, které se nacházejí na vrcholu Kotouče nemohou být z důvodu 

velmi špatné přístupnosti a strmosti terénu zaměřeny metodou geometrické nivelace.      

Pro zjištění výšky těchto bodů byla vyuţita metoda trigonometrického určení výšek. 

Měření bodů 002 a 003 bylo provedeno nezávisle ze všech čtyř bodů výchozího 

čtyřúhelníka. 

 Pro výpočet trigonometrického převýšení byly pouţity měřené šikmé délky 

opravené automaticky o atmosférickou opravu a výškové úhly zaměřené z kaţdého 

stanoviska čtyřikrát ve dvou polohách dalekohledu. Výška klopné osy dalekohledu nad 

bodem a výška středu signálu na bodě 002 a 003 byly měřeny ocelovým svinovacím 

dvoumetrem s přesností ±0,5 mm. 

 Výpočet trigonometrických výšek bodů 002 a 003 je uveden v příloze č.9. 

 

Pouţité přístroje a pomůcky při trigonometrickém určení výšek: 

 -elektronický tachymetr firmy Topcon GTS 6A, v.č. BF 0195 

 -trojpodstavcová souprava firmy Topcon se signálem 

 -speciální duralové nástavce pro umístění signálu na sledovaných bodech 

 -digitální teploměr a barometr 

 -ocelový svinovací dvoumetr 
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6.2 Polohové měření 

6.2.1 Kontrola polohy bodů výchozího čtyřúhelníka pomocí GNSS 

 Výchozí čtyřúhelník je tvořen body 711, 712, 713, a 723. Tyto body jsou 

stabilizovány na 7. etáţi lomu Kotouč. Body jsou kaţdoročně sledovány z bodů základního 

polohového bodového pole leţících v obci Štramberk a Ţenklava. Jsou to trigonometrické 

body TB 000936180270, TB 000936180300 a zhušťovací body ZHB 000936182680,  

ZHB 000936182690 a ZHB 000936182620.  

Geodetické údaje těchto bodů jsou uvedené v příloze č.1. 

 Pro určení bodů výchozího čtyřúhelníka byla pouţita statická metoda s dobou 

měření přibliţně 30 min na kaţdém bodě. Interval záznamu přijímaného signálu byl 

zapisován do paměti přístroje kaţdých 15 sekund. Jako referenční body byly zvoleny body 

712 a 713. Souřadnice bodů 711, 712, 713 a 723 v souřadnicovém systému S-JTSK byly 

určeny transformací ze souřadnic WGS-84 pomocí SW fy Leica Ski Pro 2.5. Vypočtené 

souřadnice jsou uvedené v příloze č. 5. V příloze jsou také porovnány souřadnice         

ze 14. měření z roku 2008 se souřadnicemi ze 13. měření roku 2007 a se souřadnicemi   

z 1. měření roku 2000. Souřadnice bodu 723, který byl stabilizován v roce 2002 místo 

zničeného bodu 714 jsou porovnány se souřadnicemi z výchozího 5. měření. 

 Porovnání souřadnic bodů výchozího čtyřúhelníka s předchozími měřeními 

nevykazuje ţádné změny. Poněkud větší odchylka souřadnic bodu 723 je způsobena 

nevýhodnou polohou bodu blízko lomové stěny, ta zhoršuje podmínky pro příjem signálu 

z druţic. Zjištěné odchylky nenasvědčují narušení stability bodů výchozího čtyřúhelníka. 

Pouţité přístroje při měření GNSS : 

-dvě soupravy GPS systém 500 firmy Leica  -Anténa AT 502, v.č. 11418, 11398 

         -Kontroler TR 500, v.č.  22006, 22362 
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6.2.2 Kontrola polohy bodů výchozího čtyřúhelníka měřením úhlů a délek 

 Výchozí čtyřúhelník je tvořen body číslo 711, 712, 713 a 723. Na kaţdém bodě 

byla provedena centrace a horizontce měřického přístroje nebo signálu. Z důvodu chyby 

z opakované centrace zůstávaly při měření trojnoţky přístroje a signálů pevně 

přišroubovány na stativech a měnila se pouze otočná část přístroje nebo signálu. 

 Úhly mezi body byly měřeny jako osnova směrů ve dvou skupinách. Délky byly 

měřeny elektrooptickým dálkoměrem. Naměřené délky byly při měření automaticky 

opravovány o hodnotu atmosférické opravy. Naměřené hodnoty byly zaznamenány na 

paměťové médium tachymetru Topcon GTS 6A. Při zpracování naměřených hodnot 

pomocí SW Groma byly délky opraveny o opravu z nadmořské výšky a kartografického 

zkreslení. 

 Opravené délky a úhly jsou uvedeny v tabulkách číslo 10 a 11 na straně 40. 

V tabulkách jsou také uvedeny rozdíly délek a úhlů ze 14. měření roku 2008                     

od předchozího 13. měření roku 2007 a výchozího 5. měření roku 2002. 

Pouţité přístroje a pomůcky : 

 -elektrooptický tachymetr firmy Topcon GTS 6A, v.č. BF 0195 

 -tři trojpodstavcové soupravy se signály firmy Topcon 

 -digitální teploměr a barometr 
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6.2.3 Polohové zaměření sledovaných bodů 

 Při 14. měření v roce 2008 byly polohově zaměřeny tyto body : 002, 003, 111, 113, 

211, 212, 213, 311, 312, 313, 411, 417, 418, 419, 520, 521, 522, 715. Body byly zaměřeny 

polární metodou z bodů výchozího čtyřúhelníka 711, 712 a 713. Z bodu 723 byly 

zaměřeny pouze body 002 a 003 na vrcholu Kotouče, protoţe ostatní sledované body 

nejsou z bodu 723 vidět. 

 Vodorovné úhly na bodech 711, 712, 713 a 723 byly zaměřeny ve dvou skupinách. 

Ve dvou polohách dalekohledu byly také současně zaměřeny na těchto bodech i výškové 

úhly. Kaţdá šikmá délka mezi stanoviskem a sledovaným bodem byla změřena čtyřikrát. 

Na kaţdém stanovisku byla změřena i výška klopné osy dalekohledu nad výchozím bodem 

a výška signálu nad sledovaným bodem, výšky sledovaných bodů je moţné určit                 

i trigonometricky. 

 Všechny sledované body, kromě bodů 002 a 003 jsou zaměřeny pořady přesné 

geometrické nivelace. Z důvodu nepřístupnosti terénu pro geometrickou nivelaci jsou 

výšky bodů 002 a 003 určeny trigonometricky ze všech čtyř bodů výchozího čtyřúhelníka. 

 Naměřené hodnoty se automaticky ukládají na paměťovou kartu přístroje                

a následně se vyuţívají pro další zpracování. 

Pouţité přístroje a pomůcky : 

 -elektrooptický tachymetr firmy Topcon GTS 6A, v.č. BF 0195 

 -tři trojpodstavcové soupravy se signály firmy Topcon 

 -speciální duralové nástavce  pro umístění signálů na sledované body 

 -digitální teploměr a barometr 

 - dva ocelové svinovací dvoumetry 
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7  OPRAVY 

7.1 Opravy měřených délek elektronickým tachymetrem  

 firmy Topcon GTS-6A 

 Pro určení souřadnic bodů v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) je nutné k měřené šikmé vzdálenosti připočítat opravu z nadmořské 

výšky a kartografického zkreslení. 

7.1.1 Oprava měřených délek z fyzikálních podmínek OF 

 Atmosférický tlak a teplota ovzduší byly při měření průběţně měřeny digitálním 

barometrem a digitálním teploměrem. 

 Na kaţdém stanovisku byly tyto hodnoty uloţeny do paměti elektrooptického 

tachymetru a automaticky zahrnuty do hodnoty naměřené šikmé vzdálenosti. Tyto šikmé 

opravené vzdálenosti byly vypočteny jako aritmetický průměr ze čtyř měření a pak byly 

pouţity pro výpočet trigonometrických výšek bodů 002 a 003. 

7.1.2 Oprava měřených délek z nadmořské výšky OH 

 Pro kaţdou etáţ byla z nadmořských výšek sledovaných bodů vypočtena průměrná 

nadmořská výška. Oprava na jeden kilometr měřené délky se vypočte podle vzorce 

    
R

HH
OH

2

21            [5] 

kde 

H1  nadmořská výška stanoviska (průměrná nadmořská výška bodů 7.etáţe) 

H2  nadmořská výška signálu (průměrná nadmořská výška bodů sledované etáţe) 

R  poloměr Gaussovy koule 6380,7 km 
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7.1.3 Oprava měřených délek z kartografického zkreslení OKZ 

 Oprava byla vypočtena pro dotčenou oblast, která je lokalizována souřadnicemi 

severovýchodního rohu mapového listu katastrální mapy Nový Jičín 4-4/24, v měřítku 

1:1000. 

 Souřadnice Y= 485 000 m 

    X=1 128 500 m  

Oprava z kartografického zkreslení je vypočtena podle vzorce 

  

9452975,0

cos*

sin* 0

m

šR

š
m

        [6] 

OKZ = m-1= -0,0547025 m/km = -54,7 mm/km     [7] 

 

š0 = 78°30´   kartografická zeměpisná šířka normálové rovnoběţky 

š = š0 –arctg ( ρ-ρ0 / R´) kartografická zeměpisná šířka místa měření 

22 YX     radiální vzdálenost místa měření od počátku souřadnic S-JTSK 

ρ0 = 1 298 039,0046 m poloměr normálové rovnoběţky 

R = 6 380 703,6105 m poloměr Gaussovy koule 

R´= 0,9999*R 

 

Výpočet vodorovných délek je proveden podle vzorce 

 D = Dm* sin z         [8] 

kde 

 Dm měřená šikmá délka opravená o opravu z fyzikálních podmínek OF 

 z  zenitová vzdálenost 
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7.1.4 Souhrnná oprava z nadmořské výšky a z kartografického zkreslení OD 

 Pro souřadnicové výpočty byly vodorovné délky opraveny o souhrnnou opravu 

z nadmořské výšky a z kartografického zkreslení OD, která byla vypočtena podle vzorce 

 OD =D (OH  +OKZ)        [9] 

kde 

 D vodorovná délka 

 OH oprava z nadmořské výšky na jeden km měřené délky 

 OKZ oprava z kartografického zkreslení na jeden km měřené délky 

 Opravy měřených vodorovných délek z nadmořské výšky OH a kartografického 

zkreslení OKZ pro jednotlivé etáţe, jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

Etáţ Body 

Průměrná 

nadmořská 

výška [m] 

OH 

[m/km] 

OKZ 

[m/km] 

O celková 

[m/km] 

Kotouč 002, 003 519 -0,068 -0,054 -0,122 

1 111,113 479 -0,065 -0,054 -0,119 

2 211,212,213 454 -0,063 -0,054 -0,117 

3 311,312,313 438 -0,062 -0,054 -0,116 

4 411,417,418,419 428 -0,060 -0,054 -0,114 

5 520,521,522 400 -0,059 -0,054 -0,113 

6 615, 617 372 -0,057 -0,054 -0,111 

7 711,712,713,715,723 352 -0,055 -0,054 -0,109 

Tabulka č.4:Opravy měřených délek z nadmořské výšky a kartografického zkreslení 
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7.2 Oprava z vlivu zakřivení Země a vlivu refrakce pro určení výšky 

trigonometrickým měřením 

Oprava z vlivu refrakce je vypočtena podle vzorce 

 
R

s
ku

2
*

2

         [10] 

Oprava ze zakřivení Země je vypočtena podle vzorce 

 
R

s
stgsq

22
*

2
*

2

       [11] 

Obě opravy můţeme spojit a vyjádřit podle vzorce 

 
uqOr

         [12] 

 2*
2

1
s

R

k
Or          [13] 

kde  

 k  refrakční koeficient 

 s  vodorovná vzdálenost 

 R poloměr Gaussovy koule 6380,7 km 
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8  PŘESNOST 

8.1 Přesnost výšek bodů určených pořady přesné nivelace 

 Přesnost výšek bodů určených pořady přesné nivelace je posuzována z několika 

hledisek. Hodnoty středních chyb jednotlivých úseků jsou uvedeny v tabulce č.5, 6 na 

straně 37. 

 

Dovolená  odchylka dvojího měření převýšení  

mD  =  ± 5 L    [mm]  L … délka úseku v km    [14] 

Skutečná odchylka dvojího měření převýšení       

d  =  h1 - h2       [15] 

h1, h2 … výškové rozdíly mezi počátečním a koncovým bodem úseku 

určené dvojím nezávislým měřením 

Střední chyba aritmetického průměru výšky koncového bodu úseku 

 m  =  ± 
2

d
              [16] 

Střední kilometrová chyba úseku 

m u  =  ± 
L

dd

2

1
       [17] 

Střední chyba výšek bodů v daném úseku 

m p  =  ±
L

dd

2

1
       [18] 

[L]  ...  délka pořadu od výchozího bodu aţ k danému úseku 
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8.2 Přesnost trigonometrického určení výšek 

 Předpokládaná střední chyba trigonometricky určeného převýšení mezi body 

výchozího čtyřúhelníka a body 002, 003 na vrcholu Kotouče je odvozena od 

předpokládané přesnosti délek a zenitových úhlů a vypočte se dle vzorce: 

mmm

mmmzg
m

sm

H

lts
z

H

4,3

*cot* 2222

2

2
2

    [19] 

kde   

  s=460m šikmá délka 

 mz=±6
cc

 předpokládaná střední chyba zenitového úhlu 

 ms=±4 mm předpokládaná střední chyba šikmé délky 

 mt=±0,5 mm střední chyba výšky klopné osy tachymetru nad bodem 

 ml=±0,5 mm střední chyba výšky signálu 

 Skutečná střední chyba je nepříznivě ovlivněna také momentálním stavem ovzduší 

v prostoru lomu Kotouč a její hodnota je vţdy vyšší, neţ hodnota teoretická. Hodnoty 

středních chyb výšek bodů 002 a 003 jsou určeny jako střední chyby aritmetického 

průměru ze čtyř nezávislých měření a jsou uvedeny v příloze č. 9. 

 Střední chyba výšky bodu 002 mH 002=±7,4 mm 

Střední chyba výšky bodu 003 mH 003=±7,2 mm 

8.3 Předpokládaná přesnost souřadnic polohově sledovaných bodů 

 Výrobce elektrooptického tachymetru Topcon GTS 6A udává přesnost pro měření 

úhlů ±6
cc

, a pro měření délek 3mm+2mm/km. Předpokládaná střední chyba 

souřadnicového rozdílu měřeného polární metodou se vypočte dle vzorce: 

mmm

m
Dmm

xy

Dxy

4,4

*
2

1
2

2

22

       [20] 
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kde D=500m maximální vodorovná vzdálenost 

mD=4mm 3mm+2ppm=3+1mm pro D=500m 

mω=±6
cc

 

ρ=636 620
cc 

8.4 Skutečná přesnost souřadnic polohově sledovaných bodů 

 Výsledné souřadnice X, Y sledovaných bodů jsou určené aritmetickým průměrem 

ze tří nezávislých měření. Bod 002 a 003 je určen aritmetickým průměrem ze čtyř měření. 

 X, Y výsledné souřadnice sledovaných bodů 

mx, my střední chyba aritmetického průměru souřadnic X, Y 

n

vv
m xx

x          [21] 

n

vv
m

yy

y          [22] 

kde  

n=3 pro sledované body zaměřené z bodů 711, 712, 713 výchozího čtyřúhelníka 

n=4 pro bod 002 a 003 zaměřené z bodů 711, 712, 713 a 723 výchozího 

čtyřúhelníka 

X, Y průměrná hodnota souřadnic X, Y 

Xi, Yi hodnota souřadnic při i-tém měření 

i číslo měření 1, 2, 3, (4-pro bod 002 a 003) 

vx,vy rozdíl souřadnic od aritmetického průměru X, Y 

vxi=xi-x     [23] 

vyi=yi-y     [24] 

Celková střední chyba v poloze bodu  22

yxxy mmm    [25] 

 

Průměrná střední chyba výsledných souřadnic X, Y pro 14. Měření 

mm
n

m

m

n

yx

yx 5,5
18

2,991

1414

1414       [26] 

kde n=18 počet polohově sledovaných bodů při 14.měření  
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9  VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

9.1 Výpočet výšek nivelačních bodů určených metodou přesné nivelace 

 Naměřené hodnoty převýšení byly automaticky zaznamenány na paměťovou kartu 

nivelačního přístroje Leica Na 3003. Data naměřená nivelačními pořady přesné nivelace 

byla převedena do počítače a následně vyhodnocena pomocí programu NIVEL1.exe.  

 Celková délka nivelačních pořadů přesné nivelace je 7,166 km,    

Pomocí programu byly také vyhodnoceny velikosti povolené odchylky md, 

skutečné odchylky d, střední chyby úseků mu a pořadů mp přesné nivelace. Výsledné 

hodnoty odchylek a chyb jsou uvedené v tabulce č. 5 a 6. 

    Délka  

  

md 

14.měření  25.6.2008 

Úsek Mezi body 

úseku 

L d m=d/2 mu mp 

     km mm mm mm mm mm 

1 272 - 51 1,124 5,3 3,6 ±1,8 ±1,7 ±1,7 

2 51 - 711 0,756 4,3 3,6 ±1,8 ±2,1 ±2,7 

3 711 - 5169 0,642 4,0 2,6 ±1,3 ±1,8 ±3,2 

4 5169 - 5283 0,652 4,0 0,7 ±0,4 ±0,4 ±3,2 

5 5283 - 2222 0,250 2,5 0,7 ±0,4 ±0,7 ±3,2 

6 2222 - 111 0,290 2,5 1,1 ±0,5 ±1,0 ±3,4 

Tabulka č.5:Hlavní nivelační pořady - dovolené odchylky (md), skutečné odchylky (d), 

střední chyby úseků (mu) a pořadů (mp) přesné nivelace 

 

    Délka  

  

md 

14.měření  25.6.2008 

Úsek Mezi body 

úseku 

L d m=d/2 mu mp 

     km mm mm mm mm mm 

7 711 - 723 0,765 4,3 3,8 ±1,8 ±2,2 ±3,4 

8 711 - 713 0,750 4,3 1,2 ±0,6 ±0,7 ±2,8 

9 610.1 - 617 0,800 4,5 4,6 ±2,3 ±2,0 ±4,1 

10 5169 - 517 0,490 3,5 0,7 ±0,4 ±0,5 ±3,2 

11 5283 - 311 0,303 2,7 0,1 ±0,1 ±0,1 ±3,2 

12 2222 - 210 0,344 2,9 0,6 ±0,3 ±0,5 ±3,3 

Tabulka č.6:Vedlejší nivelační pořady - dovolené odchylky (md), skutečné odchylky (d), 

střední chyby úseků (mu) a pořadů (mp) přesné nivelace 



Bc. Eva Bednářová:Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč 

 

Rok 2010                                                                                                                 Strana 38 

 

 Nadmořské výšky bodů sledovaných při 14.měření, porovnání výšek bodů 

s předchozím a počátečním měřením a grafické znázornění výškových změn je uvedeno 

v příloze č.10. 

9.2 Výpočet trigonometrických výšek bodů 

 V lomu Kotouč se trigonometricky určovaly pouze výšky bodu 002 a 003 

stabilizované v roku 2007 na vrcholu lomu. Trigonometrické určení výšek bodů 002 a 003 

bylo provedeno nezávisle ze všech bodů výchozího čtyřúhelníka. Výpočet výšek byl 

proveden v tabulkách programu Microsoft Excel, výšky byly opraveny o vliv refrakce       

a zakřivení země. Výpočet výšek a střední chyba výšky bodů 002 a 003 je uveden     

příloze č. 9. 

9.3 Výpočet souřadnic bodů výchozího čtyřúhelníka pomocí GNSS 

 Na základě observací byly vyřešeny vektory a vypočteny souřadnice TB a ZHB       

a nově určovaných bodů čtyřúhelníka č.711, 712, 713 a 723 v lokálním systému WGS-84. 

Souřadnice z lokálního systému WGS-84 byly pomocí softwaru firmy Leica Ski Pro 2.5 

transformovány do souřadnicového systému S-JTSK. 

 Měření probíhalo ve dvou dnech. První den byl jako referenční stanoven bod číslo 

712 a druhý den byl referenční bod číslo 713. Výsledné souřadnice bodů výchozího 

čtyřúhelníka určené pomocí GNSS s referenčním bodem 712 nebo 713 jsou v tabulce č.7   

a 8. V tabulce č. 9 jsou uvedené průměrné hodnoty souřadnic bodů výchozího čtyřúhelníka 

určené pomocí GNSS s referenčními body číslo 712 a 713. 

 

Číslo bodu Y[m] X[m] Y[m] 

711 485357.9131 1128730.5730 353.0001 

712 485317.2279 1128851.7160 352.1686 

713 485008.9044 1128761.2790 357.4647 

723 484851.2243 1128528.9070 353.5797 

Tabulka č.7:Souřadnice bodů výchozího čtyřúhelníka určené metodou GNSS   

s referenčním bodem číslo 712 
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Číslo bodu Y[m] X[m] Y[m] 

711 485357.8982 1128730.5330 352.9749 

712 485317.2148 1128851.6840 351.6969 

713 485008.8774 1128761.2360 357.4232 

723 484851.1925 1128528.8520 353.5377 

Tabulka č.8:Souřadnice bodů výchozího čtyřúhelníka určené metodou GNSS    

s referenčním bodem číslo 713 

Číslo bodu Y[m] X[m] Y[m] 

711 485357.9057 1128730.5530 352.9875 

712 485317.2214 1128851.7000 351.9328 

713 485008.8909 1128761.2580 357.4440 

723 484851.2084 1128528.8790 353.5587 

Tabulka č.9:Průměrné souřadnice bodů výchozího čtyřúhelníka určené metodou GNSS 

s referenčními body číslo 712 a 713 

9.4 Výpočet souřadnic bodů výchozího čtyřúhelníka 

 Naměřené vodorovné délky byly automaticky opravovány o hodnotu atmosférické 

opravy a následně zaznamenány na paměťovou kartu tachymetru Topcon GTS-6A. Další 

zpracování bylo provedeno pomocí softwaru Groma, kde byly vodorovné délky opraveny   

o opravu z nadmořské výšky a z kartografického zkreslení.  

Metodou nejmenších čtverců byly vyrovnány všechny úhly a vodorovné délky ve 

výchozím čtyřúhelníku. Pro výpočet souřadnic bodů výchozího čtyřúhelníka byly zadány 

pevné souřadnice bodu číslo 713 a směrník strany 713-712, určené metodou GNSS při 

prvním měření v roce 2000. 

 Y713= 485 008,8610 m X713= 1 128 761,2270 m 

 σ713,712= 81,8348
g
 

 Úhly naměřené ve výchozím čtyřúhelníku a jejich porovnání s předchozím 

13.měřením a počátečním měřením jsou uvedené v tabulce č.10. Pro porovnání se bere 

5.měření jako počáteční. 
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 V tabulce č.11 jsou uvedené naměřené vodorovné délky mezi body výchozího 

čtyřúhelníka, opravené o opravu z nadmořské výšky a kartografického zkreslení. Dále je 

v tabulce také uveden rozdíl délek k předchozímu 13.měření a k počátečnímu měření. Pro 

porovnání se bere 5.měření jako počáteční. 

 Výsledné souřadnice bodů výchozího čtyřúhelníka jsou uvedené v tabulce č.12. 

V příloze č.6 je uvedeno porovnání souřadnic s předchozím a počátečním měřením. 

 
Směr 5.měření 13.měření Rozdíl Rozdíl 14.měření Rozdíl Rozdíl 

Stanovisko 
na 

bod 
24.5.2002 1.7.2007 13 - 12 13 - 5 25.6.2008 14-13 14-5 

  
g g cc cc g cc cc 

711 723 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0 0 

 
713 29,7028 29,7003 -3 -25 29,7008 5 -20 

 
712 103,4856 103,4863 6 7 103,4852 -11 -4 

723 713 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0 0 

 
712 23,4790 23,4783 19 -7 23,4757 -26 -33 

 
711 37,9330 37,9301 -8 -29 37,9322 21 -8 

713 712 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0 0 

 
711 23,7518 23,7535 13 17 23,7526 -9 8 

 
723 156,1180 156,1194 8 14 156,1191 -3 11 

712 711 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0 0 

 
723 82,0597 82,0597 10 0 82,0610 13 13 

 
713 102,4653 102,4648 15 -5 102,4640 -8 -13 

Tabulka č.10:Úhly naměřené ve výchozím čtyřúhelníku a jejich porovnání s předchozím    

a počátečním měřením 

 

  5. Měření 13. Měření Rozdíl Rozdíl 14. Měření Rozdíl Rozdíl 

Délka 24.5.2002 1.7.2007 13 - 12 13 - 5 25.6.2008 14-13 14-5 

  m m mm mm m mm mm 

711 - 723 545,3334 545,3355 1,7 2,1 545,3320 -3,5 -1,4 

712 - 713 321,3012 321,3057 0,1 4,5 321,3034 -2,3 2,2 

711 - 712 127,7958 127,7961 1,8 0,3 127,7967 0,6 0,9 

713 - 723 280,8177 280,8086 -1,2 -9,1 280,8053 -3,3 -12,4 

711 - 713 350,3525 350,3545 2,1 2,0 350,3518 -2,7 -0,7 

712 - 723  566,8743 566,8757 -0,7 1,4 566,8729 -2,8 -1,4 

Tabulka č.11:Vodorovné délky naměřené ve výchozím čtyřúhelníku a jejich porovnání 

s předchozím a počátečním měřením 
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Číslo bodu Y [m] X [m] 

711 485357,8652 1128730,5217 

712 485317,1741 1128851,6685 

713 485008,8610 1128761,2270 

723 484851,1899 1128528,8642 

Tabulka č.12:Výsledné souřadnice bodů výchozího čtyřúhelníka určené po vyrovnání 

metodou nejmenších čtverců 

9.5 Výpočet souřadnic sledovaných bodů 

 Polohově sledované body byly zaměřeny polární metodou z bodů výchozího 

čtyřúhelníka číslo 711, 712 a 713. Z bodu 723 byly zaměřeny pouze body 002 a 003. 

Kaţdý bod byl zaměřen třikrát a bod 002 a 003 byl zaměřen čtyřikrát. Pro výpočet 

souřadnic bodů byly pouţity vodorovné délky, které byly opraveny o opravu z nadmořské 

výšky a z kartografického zkreslení. Výsledné souřadnice X, Y sledovaných bodů, byly 

vypočteny aritmetickým průměrem ze tří nezávislých měření a u bodů 002 a 003 ze čtyř 

nezávislých měření. Výsledné souřadnice sledovaných bodů jsou uvedené v příloze č.7.  

 Výpočet polohy bodu dle následujících vzorců : 

 

 σS,P i=σS,O+ωO,P i         [27] 

 Yi=YS+s*sin σS,P i         [28] 

 Xi=XS+s*cos σS,P i        [29] 

 

kde 

 XS, YS  souřadnice stanoviska  

 Xi, Yi  souřadnice stanoviska 

 σS-O i   směrník ze strany na orientační bod   

 σS-P i   směrník ze strany na určovaný bod   

 ωO,P i   úhel mezi orientačním a určovaným bodem 

 s   vodorovná délka mezi stanoviskem a určovaným bodem 
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9.6 Seznam souřadnic nivelačních bodů 

 V tabulce č. 13 jsou uvedené tachymetricky určené souřadnice nivelačních bodů. 

Souřadnice byly určeny po stabilizaci bodů v roce 2002 a 2007.  

Etáţ Nivelační bod Y X Poznámka 

                  Stabilizace v roce 2002   

4 412 485320,11 1128472,08 
 

 
413 485284,20 1128456,52 

 

 
415 485169,60 1128436,89 nepřístupný 

 
416 485127,10 1128427,56 nepřístupný 

7 719 485150,27 1128522,30 nepřístupný 

 
720 485099,62 1128521,20 

 

 
721 485044,58 1128510,44 

 

 
722 484974,92 1128503,27 

 

 
Stabilizace v roce 2007 

  
5 515 485285,81 1128491,04 

 

 
516 485229,34 1128477,47 

 

 
517 485202,19 1128470,82 

 
6 615 485322,87 1128536,08 

 

 
617 485238,64 1128497,53 

 

Tabulka č.13:Souřadnice nivelačních bodů určené tachymetricky v roce stabilizace  

9.7 Výpočet pohybů sledovaných bodů 

 Pomocí porovnání výsledků měření s výsledky z předchozího 13.měření                  

a z prvního měření byly vypočteny vektory polohových změn a jsou určeny pomocí 

směrníku a velikosti vektoru vodorovného posunu. 

 V příloze č.8 jsou uvedeny výpočty vektorů polohových změn a jejich grafické 

znázornění v měřítku. 

Výpočet byl proveden dle vzorců: 

      [30] 

      [31] 

 

      [32] 

      [33] 

 

Kde  p  velikost vektoru [mm] 

   σ  směrník vektoru [
gon

] 

   n  pořadové číslo měření (n=14) 

1

1
,1

1

1
,1

2

1

2

1,1

2

1

2

1,1

XX

YY
arctg

XX

YY
arctg

YYXXp

YYXXp

n

n
n

nn

nn
nn

nnn

nnnnnn



Bc. Eva Bednářová:Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč 

 

Rok 2010                                                                                                                 Strana 43 

 

10 ZÁVĚR 

 

V červnu roku 2008 bylo provedeno 14. měření pohybů závěrného svahu lomu 

Kotouč. Prováděná měření slouţí k posouzení stability svahu lomu. Diplomová práce 

navazuje na předchozích třináct měření z let 2000 aţ 2007. 

V roce 2008 bylo sledováno celkem 18 bodů polohově a výškově a 22 bodů pouze 

výškově. Pro určení polohových a výškových změn byly zvoleny takové postupy, které 

svou přesností odpovídají předpokládaným změnám. 

Základem pro polohové měření byly stejně jako v minulých letech body 

stabilizované na 7.etáţi číslo 711, 712, 713 a 723, které tvoří výchozí čtyřúhelník. Stabilita 

těchto bodů byla ověřena dvojím měřením. Proměřením všech úhlů a délek mezi body 

výchozího čtyřúhelníka a druhým nezávislým připojením metodou GNSS z pěti bodů 

základního polohového bodového pole v obci Štramberk a Ţenklava. Z důvodu postupu 

těţby nebude moţné v dalším měření vyuţít bod číslo 711 a bude nutná stabilizace nového 

bodu.Výškové měření bylo navázáno na body ČSNS III.řádu v obci Ţenklava. Kontrolní 

měření mezi těmito body prokázalo dobrou stabilitu těchto bodů. 

 Naměřená data byla zpracována a vyhodnocena pomocí výpočetní techniky 

s vyuţitím vhodného softwarového vybavení NIVEL1.exe, Groma, Leica Ski Pro 2.5,    

MS Excel a Microstation. Průměrná hodnota souřadnic polohově sledovaných bodů           

a jejich střední chyba je uvedena v příloze č.7. Výsledné nadmořské výšky sledovaných 

bodů zjištěné při 14. měření jsou uvedené v příloze č.10. 

Součástí této práce je porovnání 14.měření s výsledky z předchozích let 2000-2007. 

Číselné a grafické znázornění posunů sledovaných bodů je uvedeno v příloze č.8. 

Celkové změny polohy sledovaných bodů vykazují pomalý pohyb do středu odtěţené části 

lomu. 

 Celkové výškové změny sledovaných bodů se pohybovaly od -10,6 mm                

do +63,8 mm. Číselné hodnoty a grafické znázornění výškových změn vztahujících se 

k předchozímu a prvnímu měření na sledovaném bodě jsou uvedeny v příloze č.10. 
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Výškové změny u většiny sledovaných bodů vykazují mírné zdvihy, coţ odpovídá 

tendenci zjištěné jiţ v letech 1966-1972 pracovníky Ústavu výzkumu rud Praha. 

Nadmořské výšky byly dochovány pouze u třech bodů, jejich grafické a číselné znázornění 

z let 1966-1972 a 2000-2008 je uvedené v příloze č.11. 

 K polohovým a výškovým změnám dochází pravděpodobně díky odlehčení masivu 

těţbou a postupnému uvolňováním napětí v masivu. 

 Geodetické sledování lokality by mělo pokračovat i v následujících letech. Síť 

sledovaných bodů bude muset být pravděpodobně doplněna o body na 6., 7., 8. a 9. etáţi 

s ohledem na moţnost sledování stability svahu v celém rozsahu. 
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