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Abstrakt  
 
Cílem této práce je provedení revize a přeměření části základního výškového bodového 

pole v katastrálním území Brno – Lesná a jeho doplnění. Revize spočívá v ověření aktuálního 
stavu výškového pole a ověření správnosti a pravdivosti nivelačních údajů, které byly 
vyhotoveny v 60. letech minulého století. Jejím výsledkem je protokol Oznámení závad a 
změn bodů základního výškového bodového pole. Dalším cílem je návrh doplnění stávajícího 
bodového pole z důvodu rovnoměrného rozložení nivelačních bodů, které je základem pro 
nivelační měření v tomto katastrálním území. Práce se dále zabývá historií budování výškové 
sítě na našem území, označováním nivelačních bodů a jejich stabilizací.  Pojednává o 
způsobech, metodách a přesnosti jednotlivých druhů nivelace. 

 
 
Klí čová slova 
 
 Nivelace, výškové bodové pole, revize, doplnění, katastrální území, přesná nivelace. 

  

  
Abstract 
  
The aim of this work is to perform a revision of the basic leveling point field in the 

cadastral field Brno - Lesná and its complement. Revision consists of verifying the current 
status of leveling fields and verify the accuracy and truthfulness of leveling data, which were 
made in 60th the last century. The result is a protocol Notification of defects and changes in 
points of basic leveling point field. Another objective of the proposal is to supplement the 
existing point field due to uniform distribution of leveling points, which is the basis for 
leveling in the cadastral area. Thesis also deals with the history of the vertical grid in the 
country, marking leveling points and their stabilization. It discusses the ways, methods and 
accuracy of different types of leveling. 
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1 Úvod 

Výškové bodové pole je základem pro výšková měření jak v oblasti Inženýrské geodézie, 

tak i jiných oblastech stavební činností. Historie výškových měření sahá až do časů 

starověkého Egypta, kde na jeho základě byly měřeny výšky záplavových oblastí. Na tomto 

měření závisela roční úroda na březích řeky Nil.  

V důsledku zpomalení prací za válečných let byla Československá jednotná nivelační 

síť dokončena až v roce 1960. 

Část této práce se zabývá dělením a označováním nivelačních sítí a stabilizací nivelačních 

bodů v terénu. Dále pak způsoby měření převýšení jak z pohledu metodiky, tak přesnosti. 

V dnešní době stát vynakládá značné prostředky na údržbu a obnovu výškového 

bodového pole. Součástí těchto prací je revize stávajícího bodového pole. T.j. ověření, zda se 

body v terénu nachází, jestli nejsou zničeny nebo poškozeny a ověření správnosti nivelačních 

údajů o těchto bodech. Důvodem je zejména stavební činnost, při které se často výškový bod 

může poškodit nebo se může změnit okolí bodu a bod se stane nepoužitelným pro další 

měření.  

Tato bakalářská práce se zabývá nejen revizí ale i doplněním bodového pole. Důvodem je 

dosažení rovnoměrného rozdělení nivelačních bodů, které je předpokladem pro pohodlná a 

přesná výšková měření v zadané lokalitě. 
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2 Budování výškových polí 

Po roce 1918 se začala budovat nivelační síť pro Československo. Jako výchozí bod byla 

použita nivelační síť Rakousko-Uherska, která byla založena Vojenským zeměpisným ústavem 

ve Vídni v letech 1872-96. Snaha o vytvoření nivelační sítě pro celé území se nezdařila až do 

r. 1938. Výšky byly vztaženy  k výchozím bodům Lišov (pro 

Čechy, viz obr. 1) a Strečno (na Slovensku). Při navazování 

na moravskoslovenské hranici došlo k nesrovnalostem    

(70 – 90 mm). To bylo zapříčiněno tím, že vztah mezi 

základními body z minulého století nebyl nijak ověřen. 

V roce 1939 se začalo budovat celostátní výškové pole 

podle mezinárodních měřítek. Za válečných let se práce na 

výškovém bodovém poli výrazně zpomalila. Postupně 

vznikla Československá jednotná nivelační síť (ČSJNS) kde 

se výchozím bodem stal bod Lišov. Jeho výška byla 

vztažena ke střední hladině jaderského moře (výškový 

systém jadranský). ČSJNS byla tvořena z Československé 

státní sítě I. až III. řádu a Československé podrobné sítě, 

zahrnující pořady IV. řádu a plošných nivelačních sítí. V roce 1952 byla dokončena nivelační 

síť I. řádu. Síť II. a III. řádu pak byla na celém území státu dokončena v r. 1960.  

V r. 1957 došlo k vyrovnání nivelační sítě I. řádu společně se sítí západní části SSSR a se 

sítěmi evropských bývalých socialistických států. Naměřená převýšení byla před vyrovnáním 

opravena o normální korekce podle teorie Moloděnského. Výchozím bodem se stala nula 

vodočtu v Kronštadtu u Baltského moře (výškový systém baltský – po vyrovnání BpV). Výšky 

výškových systému BpV a jadranského se od sebe na našem území liší o 380 až 420 mm, kde 

systém BpV má výšky nižší. Nestejná rozdílnost výšek je zapříčiněna vyrovnáním nivelační 

sítě, kde byly zahrnuty opravy ze změny zemské tíže. 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Základní bod Lišov [7] 
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3 Dělení výškových bodových polí 

Nadmořské výšky jednotlivých bodů stabilizovaných nivelačními značkami jsou výchozím 

podkladem pro výšková měření při celostátním mapování různého druhu a při řešení 

některých úloh vědeckého charakteru, např. výzkumu svislých recentních pohybů zemské 

kůra, sledování výškových změn základů objektů ve svažitém či poddolovaném území aj. 

Jsou také podkladem k výškovému měření pro účely projektování a výstavby velkých 

inženýrských a pozemních staveb, především komunikací, vodních děl, průmyslových 

komplexů, sídlišť apod. [1] 

Stát věnuje značné prostředky na udržení použitelnosti bodového pole. To zahrnuje 

budování, údržbu a ochranu bodů např. zřízením chráněného území geodetického bodu. 

Všechny měřické znaky včetně nivelačních bodů jsou chráněny zákonem č. 46/71 Sb. o 

geodézii a kartografii. Ten vlastníkovi nemovitosti přikazuje umožnit zřízení geodetického i 

nivelačního bodu na jeho budově či pozemku. 

 Výchozí srovnávací rovinu pro výšková měření představuje nulová hladinová plocha, tj. 

myšlená střední hladina moře protažená pod kontinenty. Její úroveň je zjištěna za dlouhé 

období pomocí maregrafu. Pro založení sítě nivelačních bodů na našem území byly původně 

převzaty výškové údaje naměřené v minulém století při evropském stupňovém měření 

v nivelačních pořadech, vedených od výchozího výškového bodu na Molo Sartorio v Terstu. 

Jeho výška byla vztažena ke střední hladině jaderského moře. Nadmořské výšky byly u nás po 

dobu asi osmdesáti let počítány a vyrovnávány ve výškovém systému jadranském. [1] 

 

 

3.1 Česká státní nivelační síť (ČSNS) 

Česká státní nivelační síť (ČSNS) vznikla po rozdělení Československa (1.1.1993) z části 

bývalé Československé jednotné nivelační sítě (ČSJNS).  Do České státní nivelační sítě patří 

body základního a podrobného výškového pole. 

Jednotlivé body sítě jsou trvale stabilizovány a vhodně rozloženy po celém území. Jsou 

určeny s vysokou přesností a jsou vztaženy k jedinému horizontu. 
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Obr. 2: Nivelační polygony I. řádu [1] 

3.2 Základní výškové pole  

Do základního výškového bodového pole patří: základní nivelační body a body České 

státní nivelační sítě I., II. a III. řádu. 

Základních nivelačních bodů je 12 a jsou vhodně rozloženy po celém území státu. Nachází 

se zpravidla v okolí nivelační sítě I. řádu a jsou umístěny v chráněných a geologicky stabilních 

místech.  

Nivelační síť I. řádu tvoří nivelační pořady seskupené v nivelační polygony o průměrné 

délce obvodu 320 km. Nivelační polygony ohraničují nivelační oblast I. řádu. (viz obr. 2). 

Nivelační síť II. řádu tvoří nivelační pořady vložené do nivelačních oblastí I. řádu. Tyto pořady 

a příslušné části pořadu I. řádu ohraničují nivelační oblasti II. řádu. Síť III. řádu vzniká 

postupným zhušťováním sítí I. a II. řádu. [1] 

 

3.3 Podrobné výškové pole 

Podrobné výškové pole tvoří nivelační sítě IV. řádu, plošné nivelační sítě (PNS) a 

stabilizované body technických nivelací. Tyto sítě vznikají dalším postupným zhušťováním 

nivelačních sítí I. až III. řádu podle účelu, pro který se budují. [1] 
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4 Označování nivelačních oblastí, pořadů a bodů v ČSNS 

Body výškových bodových polí se označují v evidenčních jednotkách, kterými jsou: 

nivelační pořad 

plošná nivelační síť (v některých městech). 

 

Nivelační oblasti I. řádu se označují písmeny velké abecedy. V západní časti sítě jsou 

oblasti A až P, ve východní (Slovensko) pak oblasti SA až SL. Hraniční neuzavřené oblasti I. 

řádu jsou na celém státním území označeny Z0 až Z34 – viz obr  

Šrafami je vyznačena oblast “g“ II. řádu obsahující uvnitř pořady ČSJNS III. řádu.  

(viz obr. 3) 

 

 

Obr. 3: Obvodový nivelační pořad I. řádu [1] 

 

Nivelační pořady I. řádu se označují sdružením písmen dvou stykových nivelačních oblastí 

I. řádu (např. AB, AZ, Z1Z2, LSA apod.). Ve východní části sítě se označení zjednodušuje 

uvedením jen jednoho “S“ (např. SAC, nepíše se SASC). 

Nivelační oblasti II. řádu se označují přidáním písmene malé abecedy k předchozímu 

označení oblasti I. řádu (např. Ac, Kg, SDe, Z34b). 
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Nivelační pořady II. řádu se označují sdružením písmen stykových úseků nivelačních 

oblastí II. řádu, uvedených za označením oblasti I. řádu (např. Kgh, Acf, Z1bc, SBas). 

Nivelační pořady III. řádu se označují arabskými číslicemi, a to průběžně v jedné oblasti II. 

řádu (např. Ac2, Kg3, Z1a3, SAb2 apod.).  

Nivelační pořady IV. řádu se označují průběžně v oblasti II. řádu čísly počínaje 01 (např. 

Ab03, Z2a02, SDa01 apod. – obr. 4) 

Plošné nivelační sítě se označují zkratkou PNS a územním názvem (např. PNS Kadaň, PNS 

Vyškov apod.). [1] 

 

Obr. 4: Pořady III. a IV. řádu v nivelační oblasti II. řádu [1] 

 

Všechna označení oblastí a pořadů, začínají velkým písmenem příslušné oblasti I. řádu. 

K němu se u každé oblasti II. řádu připojuje malé písmeno této oblasti, u pořadů II. řádu se 

k němu připojuje dvojice malých písmen, označujících obě přilehlé nivelační oblasti, označení 

III. řádu je zakončeno cifrou, značící číslo pořadu, v označení pořadu IV. řádu se na konci píše 

číslo pořadu s předsazenou nulou. Každý pořad se kromě toho označuje názvem obcí, v nichž 

pořad začíná a končí (např. AB Plzeň-Kadaň, Abc Karlovy Vary-Vahaneč). [1] 
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5 Stabilizace výškových bodů 

Body výškového bodového pole se označují následujícími způsoby: 

1. skalní značkou, kterou je vyhlazená ploška nebo vodorovná ploška s polokulovým 

vrchlíkem uprostřed, 

2. hřebovou značkou (obr. 5), která se osazuje shora do vodorovné plochy skal, balvanů, 

vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene,  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Hřebová značka osazovaná shora [2]             Obr. 6:  Hřebová značka osazovaná  

                                                                                                           shora nebo ze strany [2] 

3. hřebovou značkou (obr. 6), která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze 

strany do svislé plochy skal a vybraných staveb, 
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4. hřebovou značkou obr. 7 pro hloubkové stabilizace (obr. 7  a) nebo 7 c)), 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Hřebová značka pro hloubkové stabilizace [2] 

5. hřebovou značkou (obr. 8 b)) pro tyčové stabilizace (obr. 8 a) nebo 8 c)), 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Hřebová značka pro tyčové stabilizace [2] 
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6. čepovou značkou (obr. 9 a)) s označením "Státní nivelace" pro nivelační body 

základního výškového bodového pole nebo bez označení pro nivelační body 

podrobného výškového pole, která se osazuje do stěn vybraných staveb, ze strany do 

líce nivelačního kamene (obr. 9 b)) nebo do svislých ploch skal. 

Obr. 9: Čepová značka [2] 

K ochraně nivelačních bodů před zničením nebo poškozením se používají ochranná tyč 

nebo tyče zpravidla umístěné 0,75 m od centra bodu, betonová skruž nebo sloupek nebo 

ochranné šachtice. Ochranná tyč je červenobílá a výstražná tabulka má nápis "STÁTNÍ 

NIVELACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ". [2] 
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6 Nivelační údaje 

K bodům výškového bodového pole se zhotovují nivelační údaje. 

Údaje obsahují: 

• u bodů ČSNJS 

1. označení nivelačního pořadu, 

2. číslo nivelačního bodu, délku oddílu a vzdálenost od počátku pořadu v 

kilometrech na tři desetinná místa, 

3. číslo předcházejícího nivelačního bodu v pořadu, uzlového nebo připojovacího 

bodu, 

4. lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), 

označení listu Státní mapy odvozené v měřítku 1:5 000, označení Základní 

mapy ČR 1:50 000, 

5. místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis, 

6. druh značky, stupeň stability, druh stabilizace, druh nivelačního bodu, rok 

určení nadmořské výšky, stav a stáří objektu s nivelační značkou, 

7. údaje o zřízení nivelačního bodu, 

• u nivelačních bodů podrobného výškového bodového pole vybrané údaje podle 

předchozího bodu. [2] 

Nadmořské výšky jsou uvedeny v údajích v metrech na 3 desetinná místa pro pořady I. - 

IV. řádu a plošné nivelační sítě a na 2 desetinná místa u ostatních nivelačních bodů. 

Nivelační body se označují v evidenčních jednotkách, kterými jsou nivelační pořad nebo 

plošná nivelační síť. Nivelační sítě, pořady a body jsou zobrazeny v dokumentačních mapách 

a v přehledech. [2] 
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Obr. 10: Nivelační údaje [3] 

 

Nivelační údaje jsou v současné době převedeny z analogové podoby do podoby digitální 

a to v rámci programu Národní geoinformační infrastruktury. Jedná se o databázi polohových 

bodových polí, databázi výškových bodových polí a databázi tíhového bodového pole. 
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Databáze výškových bodových polí poskytuje informace o bodech ČSNJS I. – III. řádu. 

Databáze je vedena na počítacích v Zeměměřickém úřadu v databázovém systému FoxPro. 

Místopisné náčrty se vyhotovují v rastrové podobě. Databáze je plynule aktualizována a je 

zdarma poskytována na webové adrese http://bodovapole.cuzk.cz/ 

7 Nivelační metody 

Výškový rozdíl ΔHAB dvou bodů lze geometrickou nivelací určit dvěma základními metodami: 

a) kupředu 

b) ze středu 

7.1 Geometrická nivelace kupředu 

Nivelační přístroj se postaví nad bodem A, nivelační lať na bodě B (viz obr.   ). Změří se 

výška stroje např. kovovým dvoumetrem vp a na lati se odečte úsek lB. Pak platí 

∆��� � �� � 	� 

 

 

Obr. 11: Geometrická nivelace kupředu [6] 

Při větších vzdálenostech nebo i terénních překážkách, ale i při větších převýšeních, by 

bylo nutno tuto vzdálenost rozdělit 1, 2, … , n na kratší úseky a měřický úkon (n + 1) krát 

opakovat s postupným přenášením přístroje. Pak platí 

∆��� � ∆��
 � ∆�
��.… . . �∆��� � 

� ���� � 	
� � ���
 � 	���.… . . ����� � 	�� � 

� � �� � �	.
�




�

�
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Tato metoda nivelace se pro určování výškových rozdílů vzdálenějších bodů nehodí a 

prakticky se nepoužívá (pracnost, nutnost stabilizace všech bodů, nižší přesnost vp a vliv 

systematické chyby – porušení podmínky L || Z). [4] 

 

7.2 Geometrická nivelace ze středu 

Na bodech, mezi nimiž určujeme převýšení, jsou postaveny nivelační latě. Nivelační 

přístroj se staví přibližně doprostřed mezi body A a B. Záměrná přímka urovnaného 

nivelačního přístroje vytne na latích laťové úseky lA = z (čtení vzad) a lB = p (čtení vpřed). 

Převýšení mezi body A a B se určí ze vztahu [4] 

 

∆��� � �� � �� � 	� � 	� � � � �. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Geometrická nivelace ze středu [6] 

8 Druhy nivelace 

Podle dosahované přesnosti výsledků měření se geometrická nivelace dělí na: 

1. Technická nivelace (TN) 

2. Přesná nivelace (PN) 

3. Velmi přesná nivelace (VPN) 

4. Zvlášť přesná nivelace (ZPN) 
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8.1 Technická nivelace 

Technická nivelace se používá v praxi pro běžné technické účely jako je např. určení 

nadmořských výšek v podrobném bodovém poli. Technickou nivelaci lze rozdělit na základní 

technickou nivelaci a technickou nivelaci se zvýšenou přesností.  

Přístroj pro technickou nivelaci musí mít minimálně 16-ti násobné zvětšení, nivelační 

libelu o citlivosti alespoň 60´´/2mm (koincidenční libela 80´´/2 mm) nebo kompenzátorem 

odpovídající přesnosti. Nivelační latě musí mít zřetelné dělenou stupnici a pevnou patku. Při 

měření se zvýšenou přesností je vyžadováno celistvých latí s urovnávací libelou. Pro 

postavení latí se používají se lehké nivelační podložky. 

Při měření se délky záměr odhadují a můžou být až 120m dlouhé. U volných pořadů je 

třeba převýšení měřit 2-krát, u měření nivelačního oddílů se měření zpravidla 1-krát. Při 

měření se zvýšenou přesností může dosahovat maximální délka záměr až 80m. Optimální 

délka sestav je však 40 až 50m. Sestavy se půlí krokováním nebo se kontrolně zaměřují 

nitkovým dálkoměrem. Minimální výška záměry nad terénem má být minimálně 30cm. 

Nivelační oddíl se vždy měří 2-krát. Jsou-li použity dvě latě, volíme sudý počet sestav pro 

vyloučení indexové chyby latě. 

Kritériem přesnosti je mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením. Ta se určí ze 

vzorce 

∆max � 40 ∗ √�
 			��� , 
při zvýšené přesnosti 

∆max � 20 ∗ √�
 			��� , 
 

kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 

 

Vzniklou odchylku rozdělíme úměrně jednotlivým horizontům přístroje (nejlépe k 

záměrám vzad). Pokud bylo převýšení měřeno dvakrát, uvádí se ještě mezní odchylka mezi 

dvakrát měřeným převýšením: 

∆max � 0,67 ∗ 40 ∗ √�� 			 ��� , 
 při zvýšené přesnosti 

∆max � 0,67 ∗ 20 ∗ √�� 			 ��� . 
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8.2 Přesná nivelace   [2] 

Přesná nivelace se řídí Nivelační instrukcí pro práce v ČSJNS. Používá se pro měření výšek 

ve výškovém bodovém poli III. a IV. řádu a v PNS. Dále se používá v oblasti inženýrské 

geodézie při speciálních pracích, kde jsou vyšší nároky na přesnost. U přesné nivelace 

rozlišujeme, zda se používá pro měření nivelačních pořadů III. řádu spadajících do ZVBP nebo 

pro měření nivelačních pořadů IV. řádu a PNS spadajících do PVBP. 

Nivelační přístroj musí mít minimálně 24 násobné zvětšení, nivelační libelu o minimální 

citlivosti 20,6´´/2mm (koincidenční libela 41´´/2 mm) nebo kompenzátorem odpovídající 

přesnosti. U měření pořadů III. řádu se musí stroj chránit slunečníkem a musí mít optický 

mikrometr. Stroj musí být postaven na pevném stativu. Nivelační latě se používají celistvé 

s urovnávací libelou. Pro měření nivelačních pořadů III. řádu musí mít latě invarovou stupnici 

a opěrky. Používají se těžké litinové nivelační podložky. 

Měření se provádí 2-krát (tam a zpět), pokaždé v jinou denní dobu. Jsou-li použity dvě 

latě, volíme sudý počet sestav. Záměry se rozměřují pásmem s přesností 1dm. Maximální 

délka záměry nesmí překročit 50m a výška záměry nad terénem musí být minimálně 50cm. 

V případě svažitého terénu (kratší sestavy) může být výška záměry nad terénem 25cm. 

V případě použití dvoustupnicových latí nesmí rozdíl od konstanty latě překročit 1mm (u 

záměry) a 1,5mm v sestavě.  Připojovací a kontrolní měření se provádí na dva nejbližší body. 

Komparace latí se provádí ve zkušebně či na nivelační základně. Při měření nivelačních 

pořadů III. řádu mají záměry délku maximálně 40 m a výška záměry nad terénem je 

minimálně 80 cm (v případě kratších záměr ve svažitém terénu 40 cm). U dvoustupnicových 

latí nesmí rozdíl od konstanty překročit u záměry 0,1 mm a v sestavě 0,2 mm. Připojovací a 

kontrolní měření se provádí na dva nejbližší body, které však musí být vzdáleny minimálně 1 

km. Komparace latí se provádí s využitím polního etalonu přímo v poli. 

Kritériem přesnosti je mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět. Ta se 

určí ze vzorce 

∆max � 5 ∗ √&
 			��� , 
při měření nivelačních pořadů III. řádu 

 

∆max � 3 ∗ √&
 			��� , 
kde R je délka nivelačního oddílu v kilometrech. 
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Pro nivelační úsek se používá pro výpočet mezní odchylky vzorec 

 

∆max � 5 ∗ √��(� 			��� , 
 

při měření nivelačních pořadů III. řádu 

 

∆max � 3 ∗ √��(� 			��� , 
kde L je délka nivelačního úseku v kilometrech. 

Pro ověřovací měření mezi dvěma výškově známými body se k uvedeným hodnotám 

připočítávají 2 mm. [2] 

 

8.3 Velmi přesná nivelace (VPN) a zvlášť přesná nivelace (ZPN) 

VPN se používá pro práce v základním výškovém bodovém poli (ZVBP), zejména 

nivelačních sítí I. a II. řádu. ZPN pak i při speciálních pracích s vysokými nároky na dosaženou 

přesnost (přesné měření vertikálních posunů, určování poklesů a náklonů pilířů, sledování 

vertikálních pohybů zemské kůry apod.). Používají se nejpřesnější nivelační přístroje libelové 

i kompenzátorové (nejčastěji reverzní). Technologie měření se příliš neliší od PN, jen kritéria 

přesnosti jsou přiměřeně přísnější. [4] 

9 Automatické nivelační přístroje 

Automatickým nivelačním přístrojem rozumíme přístroj s automatickým odečítáním čtení 

na lati. Odečtení čtení na lati se děje pomocí odečtení části čárového kódu na kódové lati, 

které je zachyceno CCD kamerou. Vzápětí je vyhodnocena zachycená jedinečná část 

čárového kódu a tím je určeno čtení na lati. To je pak zobrazeno na displeji přístroje, 

popřípadě uloženo na paměťové médium. 

Přístroj dále určuje vodorovnou vzdálenost (přesnost 3 – 5 mm / 10 m) díky 

automatickému zjištění zaostřovací čočky. Díky sběru a ukládání dat na vnitřní paměť 

přístroje se plně eliminují chyby z odečítání a chyby při zápisu. Přístroj zavádí měřičské 

korekce a vlastní chybové korekce zjištěné testem přístroje. 
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9.1 Leica SPRINTER 150M 

Jedná se o přístroj určený pro práci ve stavebnictví, který je alternativou k optickým 

přístrojům. Kromě převýšení umožňuje i měření vzdálenosti. Lze ho použít i jako čistě optický 

nivelační přístroj a to s použitím stupnicové latě. Vzdálenost se poté změří pomocí 

dálkoměrných rysek. Naměřená data se ukládají na paměťové médium (až 1000 bodů), to 

eliminuje měřičské chyby z odečítání a zápisu. Přístroj je vybaven kompenzátorem 

s magnetickým tlumením a tím umožňuje odečítání i v nestabilním prostředí s otřesy.  

Technické parametry:  [5] 

• zvětšení 24x 

• přesnost +/- 1,5mm/km 

• boční záměra 0,6mm / 30m 

• přesnost měření délek +/- 10mm / 10m 

• dosah elekt. měř. délek 2 - 100m 

• měřící čas pod 3s 

• kompenzátor magneticky tlumený 

• rozsah kompenzátoru +/- 10´ 

• napájení 4 x AA baterie    Obr. 13: Leica SPRINTER 150M [5] 

• hmotnost 2kg    
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10 Revize výškového bodového pole 

V této části je popsán průběh revize výškového bodového pole v k.ú. Lesná. Jedná se jak 

o fyzickou revizi výškového pole (vyhledání bodů v terénu pomocí nivelačních údajů a 

kontrola názornosti a přesnosti těchto údajů), tak i kontrolu jeho stability, která byla 

provedena pomocí nivelačního měření metodou přesné nivelace. Součástí je technická 

zpráva Revize a doplnění výškového bodového pole (viz Příloha č. 1) 

10.1 Lokalita 

Revidovaná oblast výškového 

bodového pole se nachází v katastrálním 

území Lesná, které je součástí obce Brno 

– Sever. V této oblasti se nachází 19 

nivelačních bodů, které tvoří část 

podrobné nivelační sítě pořadu PNS-JM. 

Rozložení těchto nivelačních bodů ve 

vybraném katastrálním území je 

nerovnoměrné. Body se nacházení po 

okrajích území.  

V jižní části území se nachází 

železniční tunel tratě Tišnov – Brno. U 

vjezdu do tunelu a v tunelu se nachází 9 

bodů, které nejsou z bezpečnostních 

důvodů do revize bodového pole zahrnuty.  

 

10.2 Fyzická revize v terénu 

Dne 28. 2. 2013 byla provedena fyzická revize výškového bodového pole v k.ú. Lesná. 

Tato část revize spočívala ve vyhledání bodů v zadaném území. Po nalezení každého 

nivelačního bodu byla provedena kontrola místopisu (kontrola oměrných měr pomocí 

ocelového pásma a kontrola návaznosti a názornosti místopisného náčrtu). Zjištěné údaje 

byly zaznamenány do protokolu Oznámení závad a změn bodů základního výškového 

bodového pole (viz Příloha č. 2).  

 

Obr. 14: K.ú. Lesná [8] 
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Nalezené body
42%

Nenalezené 
body
11%

Body v tunelu
47%

Stav bodů v k.ú. Lesná

V terénu bylo nalezeno 8 nivelačních bodů. K těmto bodům byly vypracovány nové 

nivelační údaje (viz Příloha č. 3). Výšky jednotlivých bodů byly ověřeny měřením a převzaty 

z původních nivelačních údajů z 60. let.  

 

Výsledky fyzické revize 

Tab. 1: Stav bodů v k.ú. Lesná 

Nalezené body 8 

Nenalezené body 2 

Body v tunelu 9 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 15: Stav bodů v k.ú. Lesná 

 

Dále byla pořízena fotodokumentace každého dosažitelného bodu (viz Příloha č. 4).  

 

10.3 Ověření stability výškového bodového pole v k.ú. Lesná 

 Pro ověření výšek bodů jsem vybral část nivelačního pořadu mezi body JM-071-520 a 

JM-071-522. Dále jsem pak kontroloval převýšení mezi body JM-071-540 a JM-071-541. 

Měření bylo provedeno metodou přesné nivelace a to geometrické nivelace ze středu.  

Jako nivelační přístroj byl použit přístroj Leica SPRINTER 150M s použitím 2 kódových latí 

a litinových nivelačních podložek. Rozměření jednotlivých nivelačních sestav bylo rozměřeno 

pomocí ocelového pásma. Při měření bylo dbáno na dodržení přesnosti přesné nivelace (viz 

Přesná nivelace), které bylo dodrženo.  

Naměřené hodnoty jednotlivých měřených převýšení byly zaznamenány do zápisníků pro 

technickou nivelaci. Poté byly pro lepší přehlednost přepsány do elektronické podoby. Tyto 

zápisníky jsou přílohou (viz Příloha č. 5). 
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V terénu byl kontrolován rozdíl nivelovaného převýšení tam a zpět, který byl porovnán 

s kritériem pro přesnost nivelovaného převýšení tam a zpět pro měření ve III. řádu. Toto 

kritérium se vypočítá podle vzorce: 

∆max � 3 ∗ √&
 			 ���  
 

Rozdíl převýšení nivelovaného tam a zpět mezi body JM-071-540 a JM-071-541 

∆)*+,
-+,./� � 3, 6	���  
Hodnota kritéria přesnosti pro nivelovaný pořad mezi body JM-071-540 a JM-071-541 

∆max � 3 ∗ 00,362
 	� 3,8	���  
∆	2345 	6 	∆7*895-89:/; 

 

Rozdíl převýšení nivelovaného tam a zpět mezi body JM-071-520 a JM-071-522 

∆)*+�.-+��/� � 2,2	���  
Hodnota kritéria přesnosti pro nivelovaný pořad mezi body JM-071-520 a JM-071-522 

∆max � 3 ∗ 00,631
 	� 4,4	���  
∆	2345 	6 	∆7*8=:-8==/; 

Mezní odchylky pro měření ve III. řádu nebyly překročeny. 

 

Dále byly vypočítány odchylky měření jednotlivých úseků mezi jednotlivými body. Tyto 

odchylky byly posouzeny podle kritéria pro nivelační úsek: 

∆max � 3 ∗ 0��(� 			 ���  
 

Tab. 2: Rozdíly převýšení v jednotlivých úsecích 

  520-521 521-522 520-522 522-521 521-520 520-522  541-540 540-541 
∆hV 7,7390 22,0010 29,7400 -22,0010 -7,7390 -29,7400 8,6400 -8,6400 

∆hn 7,7367 21,9996 29,7363 -22,0007 -7,7362 -29,7371 8,6422 -8,6386 

o 0,0023 0,0014 0,0037 -0,0003 -0,0028 -0,0029 -0,0022 -0,0014 
2
∆max 0,0031 0,0036 0,0042 0,0036 0,0031 0,0031 0,0035 0,0035 

 

kde Δh
V

 je vypočítané převýšení mezi nivelovanými body a Δh
n 

je naměřené převýšení v 

tomto úseku. 

Mezní odchylky pro nivelované úseky nebyly překročeny. 
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11 Doplnění výškového bodového pole 

Na základě výsledků fyzické revize v terénu jsem zpracoval návrh na doplnění základního 

výškového pole. Jeho součástí je technická zpráva Revize a doplnění výškového bodového 

pole (viz Příloha č. 1). Dále pak grafická příloha doplnění výškového bodového pole (viz 

grafická Příloha č. 6), která je vyhotovena do Základní mapy ČR. 

Nově navrhované body se nachází v přehledném území a jsou rovnoměrně rozloženy tak, 

aby splňovaly požadavky na výškové bodové pole podle návodu na obnovu katastrálního 

operátu. Většina navrhovaných bodů se nachází v ulici Okružní, která vede přibližně středem 

katastrálního území.  

12 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení revize a doplnění výškového bodového pole 

v k.ú. Lesná. 

V úvodní části byl popsán historický vývoj výškového bodového pole na našem území. 

Dále bylo popsáno označování, stabilizace výškových bodů.  

V další části jsem se věnoval rozdělení nivelace jak z pohledu metodiky měření, tak i 

z pohledu dosahované přesnosti. 

Výsledkem revize výškového bodového pole je protokol Oznámení závad a změn bodů 

základního výškového bodového pole, který je uveden v příloze. Z důvodu zakázaného 

přístupu do vlakového tunelu, ve kterém se nachází zhruba polovina bodů ze zadaného 

území, jsem tyto body do revize nezahrnul. Ve zbytku území bylo nalezeno 8 výškových 

bodů, z toho 5 bodů bylo ověřeno metodou přesné nivelace. Dopustná odchylka pro měření 

v nivelační síti III. řádu nebyla překročena na žádném měřeném převýšení. Z toho usuzuji, že 

výšky ověřovaných bodů jsou v pořádku. Dále byly vypracovány nivelační údaje ke stávajícím 

výškovým bodům. Z těchto údajů byly odstraněny nesrovnalosti, které vnikly od doby zřízení 

jednotlivých bodů. 

V závěru práce jsem se věnoval doplnění stávajícího výškového pole z důvodu 

zefektivnění a praktického využití výškové sítě. Bylo doplněno 6 bodů, které byly umístěny na 

přehledná a využitelná místa pro výšková měření v této lokalitě.  

 



Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 

 

28 
 

Seznam použité literatury 

 

[1] PAŽOUREK, Jiří, Josef REŠKA a Jan BUSTA. Mapování. Vyd. 1. Brno: VUT, 1992, 213 s. ISBN 

80-214-0454-X. 

 

[2] Česká Republika. ÚPLNÉ ZNĚNÍ: VYHLÁŠKA. In: č. 31/1995 Sb. 1. února 1995. 

 

[3] ČUZK. Databáze bodových polí [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://bodovapole.cuzk.cz/ 

 

[4] BLAŽEK, Radim a Zdeněk SKOŘEPA. ČVUT. Geodézie 3: výškopis. Vyd. 3. V Praze: České 

vysoké učení technické, 2009, 162 s. ISBN 978-80-01-04358-5. 

 

[5]  Manuál: Leica SPRINTER 150M. [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.leica-

geosystems.com 

 

[6] ČADA, Václav. Přednáškové texty z Geodézie. ČADA, Václav. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA, 

Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky. [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/index.html 

 

[7] Nivelační bod: Lišov [online]. [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: http://www.panoramio.com/ 

 

[8] Geoportál ČÚZK [online]. [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

 

 

 

 

 

 

 



Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 

 

29 
 

Seznam obrázků 

 

Obrázek 1: Základní bod Lišov [7] ………………………………………………………………. 8 

Obrázek 2: Nivelační polygony I. řádu [1] ………………………….………………………. 10 

Obrázek 3: Obvodový nivelační pořad I. řádu [1] ……………………………………….. 11 

Obrázek 4: Pořady III. a IV. řádu v nivelační oblasti II. řádu [1] …………………… 12 

Obrázek 5: Hřebová značka osazovaná shora [2] ………………………………………. 13 

Obrázek 6: Hřebová značka osazovaná shora nebo ze strany [2] …………………. 13 

Obrázek 7: Hřebová značka pro hloubkové stabilizace [2] ………….………………. 14 

Obrázek 8: Hřebová značka pro tyčové stabilizace [2] ……………….………………. 14 

Obrázek 9: Čepová značka [2] …………………………………………………….………………. 15 

Obrázek 10: Nivelační údaje [3] …….………………………………………….………………. 17 

Obrázek 11: Geometrická nivelace kupředu [6] …….……………………………..……. 18 

Obrázek 12: Geometrická nivelace ze středu [6] …….…………………………..……. 19 

Obrázek 13: Leica SPRINTER 150M [5] …….…………………………………………..……. 23 

Obrázek 14: K.ú. Lesná [8] …….………………………………………..…………………..……. 24 

Obrázek 15: Stav bodů v k.ú. Lesná …………………………………………………………… 25 

Seznam tabulek 

 

Tabulka 1: Stav bodů v k.ú. Lesná ………………………………………………………………. 25 

Tabulka 2: Rozdíly převýšení v jednotlivých úsecích .……….………………………. 26 

 

 

 

 

 

 

 



Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 

 

30 
 

Seznam zkratek 

 

ZVBP  ……………………………………………….. Základní výškové bodové pole 

Čs ……………………………………………….. Československá 

BpV ……………………………………………….. Balt po vyrovnání 

ČSJNS  ……………………………………………….. Československá jednotná nivelační síť  

SSSR ……………………………………………….. Svaz sovětských socialistických republik 

PNS ……………………………………………….. Podrobná nivelační síť 

PVBP ……………………………………………….. Podrobné výškové bodové pole 

TN ……………………………………………….. Technická nivelace 

PN ……………………………………………….. Přesná nivelace 

VPN ……………………………………………….. Velmi přesná nivelace 

ZPN ……………………………………………….. Zvlášť přesná nivelace 

CCD ……………………………………………….. Charge-couplet device 

k.ú. ……………………………………………….. Katastrální území 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Revize a doplnění výškového bodového pole 

Příloha č. 2 Oznámení závad a změn bodů základního výškového bodového pole 

Příloha č. 3 Nivelační údaje 

Příloha č. 4 Fotodokumentace 

Příloha č. 5 Zápisníky měření 

Příloha č. 6 Návrh doplnění výškového bodového pole 

 


