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ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její přesnosti. Práce dále 
obsahuje zpracování měření a vhodnou interpretaci dosažených výsledků. 
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1 ÚVOD 
 

Měření posunů stavebních objektů vzniklo za účelem kontroly stability, 

prostorové polohy a geometrických parametrů jednotlivých objektů. S rychlým vývojem 

stavebnictví a jednotlivých odvětví se metodika měření posunů stala nedílnou součástí 

nejen velkých projektů. S rostoucími projekty se zvyšovaly požadavky na přesnost 

měření. Vzhledem k okolnostem bylo zapotřebí vyvíjet nové pomůcky a zdokonalovat 

měřické postupy, díky čemuž se stala metodika měření posunů nejdůležitější součástí 

oboru inženýrské geodézie. 

Projekt měření posunů stavebních objektů vzniká ještě před zahájením samotné 

výstavby. Při projektování samotných objektů jsou spočítány teoretické posuny, 

navrženy sledované body a interval etapového měření. Pro správné vyhodnocení posunů 

je potřeba provést základní měření ještě před zatížením objektu. Jednotlivá etapová 

měření probíhají po celou dobu výstavby v závislosti na pokročilosti hotových prací. 

Měření posunů nekončí zhotovením objektu, ale pokračuje v pravidelných intervalech 

za účelem monitorování objektu a včasného zjištění nějakých nesrovnalostí, které by 

mohly vést k poškození konstrukce nebo dokonce k jejímu zhroucení. 

Při měření posunů a deformací jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost a 

spolehlivost výsledků, a proto se využívá nejlepšího přístrojového vybavení, které musí 

být správně zrektifikováno. Měření posunů se nečastěji provádí na mostech, přehradách 

a narušených stavebních objektech. 
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2 LOKALITA A POPIS OBJEKTU 
V této kapitole bude okrajově popsáno, kde se sledovaný objekt nachází. Také 

zde podrobněji seznámíme se samotným objektem, jeho historií a typem nosné 

konstrukce. 

 

2.1 Brno, ulice Novobranská 
Sledovaný objekt se nachází v Brně, v městské části Brno – střed. Objekt leží 

poblíž Malinovského náměstí, konkrétně na ulici Novobranská 3. 

 

 
obr. 1 Ulice Novobranská [25] 

  

2.2 Budova JAMU 
Samotný objekt je situován mezi Měnínskou bránou a Malinovského náměstím. 

Konkrétně na ulici Novobranská 3. Budova dnes slouží jako víceúčelové zařízení 

JAMU. První zmínky o objektu pocházejí z doby před více než 115 lety. Od roku 1918 

byla budova využívána jako hotel Astoria. Kolem roku 1926 došlo k rekonstrukci 

a rozšíření objektu. Začátkem roku 1997 vznikl projekt pro rozsáhlou přestavbu 

původního objektu. Původní objekt byl zbořen kromě čelní stěny, která je památkově 

chráněna. Původní čelní stěna je kotvena ocelovými táhly k nově vzniklé osmipodlažní 

budově. 
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obr. 2 Budova JAMU [26]     obr. 3 Kotvení čelní stěny [26] 

 

Nová budova, sloužící jako víceúčelové zařízení JAMU, se skládá z jednoho 

podzemního a sedmi nadzemních podlaží. Přístup do podzemního podlaží (obr. 5) 

je buď přes schodiště, výtah nebo po příjezdové rampě určené především pro 

automobily. Větší část podzemního podlaží je využívána jako garážové stání pro osobní 

automobily. Dále se zde nachází místnost pro vzduchotechniku, rozvodnu elektrických 

sítí, výměníkovou stanici, údržbářskou dílnu, sklady atp. V 1. NP (obr. 4) je velká 

vstupní hala s hlavním schodištěm, kavárna, vrátnice a sály pro výuku studentů JAMU. 

Ve 2. NP se nachází knihovna JAMU, studovny atp. Zbytek budovy slouží k ubytování 

studentů. [22] 

Nosná konstrukce budovy JAMU je tvořena železobetonovým monolitickým 

skeletem. Od 2. NP je nosný systém bezprůvlakový s železobetonovou deskou. 

V suterénu, přízemí a 2. NP jsou sloupy o průměru 50 cm, ve vyšších patrech mají 

sloupy průměr 40 cm. [22] 
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obr. 4 Půdorys 1.NP  

 
obr. 5 Půdorys 1. PP 

  

Dle geologického průzkumu tvoří nejstarší vrstvu pod sledovaným objektem 

neogenní jíly (tzv. brněnské tégly). Další vrstvou jsou písčité štěrky proměnlivé 

mocnosti. Tyto štěrky jsou překryty jílovitou, jílovitopísčitou a sprašovou hlínou. 

Poslední vrstva zeminy pod sledovaným objektem se skládá z antropogenních navážek 

různého typu a stáří. Navážky nejspíše proto, že se sledovaný objekt nachází v prostoru, 

kde se v minulosti nacházely hradby a hradní příkop. V některých místech mohou 

dosahovat navážky mocnosti až 4,2 m. V důsledku těchto zjištění geologickým 

průzkumem byla budova založena na kořenových pilotách. [22] 
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3 MĚŘENÍ POSUNŮ A DEFORMACÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
Posunem a deformací rozumíme pozvolné změny v prostorové poloze objektů 

nebo jejich konstrukcí vlivem jejich hmotnosti, dynamických provozních účinků 

a dalších fyzikálních faktorů v daném prostředí a čase. Tyto změny v chování objektů 

je zapotřebí určit různými měřeními jednak na modelech, ale hlavně přímo na daných 

objektech v terénu. 

Při změně prostorové polohy objektu můžou nastat buď posuny, nebo deformace 

sledovaného objektu. Posun můžeme definovat jako prostorovou změnu v poloze 

stavebního objektu nebo jeho části oproti poloze v základní nebo předcházející etapě 

měření vzhledem na pevné body, nezávislé na sledovaném objektu. Deformace 

nebo přetvoření vyjadřuje změnu tvaru v konstrukci objektu proti tvaru při základní 

nebo předcházející etapě měření. Teoreticky při posunu objektu ještě nemusí nastat 

deformace. Měřením se vyšetřuje průběh, charakter a velikost těchto změn vzhledem 

k základní nebo normální poloze. Získané informace se využívají na ověřování 

teoretických hodnot, na prognózu změn v delším období resp. na odstraňování poruch 

při výstavbě, případně provozu objektu. [2, 6] 

  

3.1 Pojmy 
Sedání – svislá složka posunu směrem dolů, je vyvoláno stlačením základové půdy. 

Zdvih – svislá složka posunu směrem nahoru. 

Náklon – odchýlení svislé osy objektu od svislice. 

Pootočení – úhlová odchylka objektu od jeho původní polohy, přičemž osa otočení 

je libovolně umístěná. 

Přetvoření (deformace) – změna tvaru stavebního objektu nebo jeho části vzhledem 

základní nebo předcházející etapě. 

Průhyb – přetvoření konstrukce objektu ve svislém směru. 

Sesuv – jev vznikající účinkem zemské tíže při porušení stability svahů, např. vlivem 

lidské činnosti nebo působením spodní vody na nepropustných kluzkých vrstvách. 

Posun – prostorová změna polohy stavebního objektu nebo jeho části vzhledem 

k základní nebo předcházející etapě. 

Absolutní posun – posun vyjádřený v absolutní soustavě nezávislé na sledovaném 

objektu. 
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Relativní posun – posun vyjádřený vzhledem k relativní vztažné soustavě nebo 

ke vztažným bodům, udává vzájemné změny v poloze jednotlivých konstrukčních částí 

objektu. 

Vztažný bod – trvale stabilizovaný bod mimo měřený objekt a jeho vliv, jehož 

prostorová poloha se po čas měření nemění. Bod, ke kterému se vyjadřují projektované 

parametry nebo měřené posuny, resp. přetvoření konstrukce stavebního objektu. 

Vztažná soustava – soubor vybraných pevných bodů, které jsou ve vzájemném 

matematickém vztahu, ke kterým se vyjadřují prostorové změny v poloze měřených 

bodů, např. při měření posunů staveb. 

Pozorovaný bod – bod na objektu nebo jeho části, kterým se určují posuny 

nebo přetvoření konstrukce objektu. 

Ověřovací (zajišťovací) bod – pevný bod na ověření stálosti jiných pevných bodů, 

např. připojovacích nebo stanoviskových bodů. 

Připojovací bod – pevný bod, ze kterého se vychází při určování směrů, délek 

nebo výšek. 

Etapové měření – opakované zaměření sítě vztažných a pozorovaných bodů v určeném 

časovém intervalu. 

Základní (nultá) etapa – počáteční (výchozí) etapa měření, ke které jsou počítány 

posuny. Obvykle zaměřena s vyšší přesností. 

  

Kapitola vypracována na základě [2, 6, 5]. 
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4 METODY MĚŘENÍ SVISLÝCH POSUNŮ 
Metody měření svislých posunů mohu rozdělit do dvou kategorií. První kategorií 

jsou fyzikální metody a druhou geodetické metody. Pomocí fyzikálních metod 

se zjišťují relativní posuny a to nejčastěji náklony, ohyby a posuny v dilatačních 

spárách. Pro měření se používá speciálních přístrojů, např. tenzometry, elektronické 

digitální libely, klinometry (sklonoměry), dilatometry, atd. Geodetické metody 

poskytují relativní i absolutní posuny. Mezi geodetické metody patří geometrická 

nivelace, hydrostatická nivelace, trigonometricky měřené převýšení, GNSS, 

fotogrammetrie a barometrické určování převýšení. Každá z uvedených metod má své 

přednosti, ale i nevýhody. [2, 6] 

 

4.1 Geometrická nivelace 
V běžné geodetické praxi nejpoužívanější metoda pro měření svislých posunů ve 

variantě velmi přesné nivelace (VPN) nebo přesné nivelace (PN). Pro některé speciální 

a na přesnost náročné práce mohu použít metodu zvlášť přesné nivelace (ZPN). 

Při nivelačních měřeních je třeba striktně dodržovat postup geometrické nivelace. 

Pokud nelze při měření dodržet podmínka stejně dlouhých záměr, musí se vždy zavádět 

opravy ze sklonu záměrné přímky. Hodnota aktuálního sklonu se zjišťuje kontrolním 

měřením vykonaným před a ihned po zaměření jednotlivé etapy. Za účelem získání 

charakteristik přesnosti určovaných posunů se doporučuje měřit nadbytečná měření 

a výsledné měření vyrovnat. Výsledky nivelačních měření se přehledně zpracují 

do tabulek a grafů. [2, 6] 

V praxi byla tato metoda použita např. při sledování deformací základů jaderné 

elektrárny V – 1 v Jaslovských Bohunicích. Měření se realizovalo VPN, a byly požity 

přístroje firmy Zeiss, konkrétně NI 002, NI 004 a NI 007. Požadovaná přesnost 

absolutních posunů, vztažená k pevným bodům, byla stanovena na hodnotu 1 mm. 

Z tohoto důvodu byly pevné body stabilizované hloubkovou stabilizací okolo 20 m. 

Relativní posuny bylo potřeba určit s přesností 0,2 – 0,4 mm. Střední chyba výškových 

posunů pozorovaných bodů, vypočtená z uzávěrů nivelačních polygonů, dosahovala 

hodnoty 0,16 mm. Absolutní výškové posuny na základech objektů byly učené 

se střední chybou 0,27 mm. [13]  

Metoda přesné nivelace byla také použita při statické zatěžovací zkoušce 

„Starého“ a „Nového“ „Dlouhého mostu“ v Českých Budějovicích. Při zatěžovací 
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zkoušce byly zvoleny vždy 2 vztažné body na každé straně mostu. Při měření bylo 

použito šest nivelačních přístrojů, délky záměr byly max. 30 m a měření probíhalo 

na 2 - 3 sestavy. Pro svislý posun, určený z horizontů přístroje, dosahovala směrodatná 

odchylka svislého posunu hodnoty okolo 0,20 mm. Pro svislý posun, určený záměrami 

v bok, dosahovala směrodatná odchylka svislého posunu hodnoty okolo 0,28 mm. [14] 

Také pro měření sedání budovy léčebného domu Smaragd v Dudinciach byla 

použita přesná nivelace. Zadaná střední chyba posunu byla stanovena na hodnotu 

1,0 mm. Pro měření bylo použito přístroje Zeiss NI 007 a páru invarových nivelačních 

latí. Ve vzdálenosti 50 – 200 m od sledovaného objektu byly stabilizovány 3 vztažné 

body, jejichž stabilizace dosahovala hloubky 1,6 m. Na sledovaném objektu bylo 

rovnoměrně osazeno 9 bodů. Za 6 let bylo zaměřeno 21 etap, kde v každé bylo 

realizováno 15 převýšení. Z rozdílů měření tam a zpět, z celého souboru měření, byla 

vypočtena průměrná hodnota střední chyby posunu m∆h = 0,28 mm. Vlivem výstavby 

se během měření ukázala nestabilita vztažného bodu vzdáleného 50 m od budovy. 

Po skončení hrubé stavby poklesl o hodnotu větší než 10 mm. [10]         

 

4.2 Trigonometricky měřené převýšení 
Trigonometrické určování svislých posunů se používá na veliká a nedostupná 

převýšení. Velice často se tato metoda použije tam, kde se nedá použít geometrická 

nivelace a to např. na velkých mostech, velkých vodních dílech, průmyslných halách, 

komínech atp. Princip metody je založen na velmi přesném měření svislých úhlů 

a šikmých vzdáleností. Úhly a délky se měří nejčastěji z pevného postavení (pilíř) 

s nucenou centrací a používá se dobře rektifikovaných teodolitů vyšší přesnosti. Určení 

svislých posunů se zjednoduší, pokud výška přístroj bude při každém měření stejná. 

Toho lze na pilíři docílit úpravou jednoho stavěcího šroubu, který bude mít při každém 

měření stejnou polohu. Přístroj poté urovnáme do vodorovné polohy pomocí zbylých 

dvou šroubů. Svislé posuny se vypočtou z rozdílů zenitových úhlů mezi etapami nebo 

z rozdílů převýšení mezi etapami, záleží na strmosti záměr a na vzdálenosti bodů. 

Při větší strmosti záměr je potřeba zavádět potřebné korekce. Pozorované body 

nejčastěji signalizovány vhodným záměrným terčíkem. Není tak přesná jako 

geometrická nivelace, ale zkušenosti z praxe ukázaly, že do vzdálenosti 150 m lze 

dosáhnout přesnosti 0,5 mm. [2, 6] 
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obr. 6 Ukázka trigonometrické měření posunů mostu Apollo v Bratislavě [27] 

 

V praxi byla trigonometrická metoda použita např. při sledování svislých posunů 

opěrných sloupů Letohrádku královny Anny na Pražském hradě. Byly určovány změny 

převýšení mezi horními a spodními pozorovanými body, které byly osazeny 

ve sloupech asi 3 m nad sebou a stabilizovány kruhovými terčíky. Spolu s měřením 

teploty to umožnilo vyhodnotit roztažnost opěrných sloupů. Stanoviska byla 

stabilizována mosazným válečkem s jemným otvorem pro kvalitní centraci. Požadovaná 

směrodatná odchylka změny převýšení mezi etapami byla 0,5 mm. Pro měření úhlů 

a délek byl použit univerzální teodolit Leica TC 1800 se směrodatnou odchylkou 

zenitového úhlu v jedné skupině 0,3 mgon. Zenitové úhly byly měřeny ve dvou 

skupinách s dvojím cílením. Pro centraci přístroje byl použitý optický centrovač 

orientovaný pokaždé stejným směrem z důvodu eliminace systematických chyb. 

Vzhledem k předpokladu neměnnosti vzdálenosti stanovisek a pozorovaných bodů byly 

délky měřeny pouze jedenkrát. Délky záměr dosahovaly hodnot od 8 do 63 m. Výsledná 

přesnost určení změn převýšení charakterizována směrodatnou odchylkou byla 

od 0,1 do 0,3 mm. [15] 

Trigonometrická metody byla také použita při rekonstrukci předpjatého 

železničního mostu Gagarin, nacházející se na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. 

Pro měření byla použita elektronická totální stanice Topcon GTS-300. Zenitové úhly 
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 byly měřeny v laboratorních jednotkách s přesností 0,5 mgon. Při vzdálenosti měřící 

stanice a pozorovaného bodu 30 m dosahovala přesnost prostorové polohy 0,24 mm. 

[16] 

   

4.3 Hydrostatická nivelace 
Hydrostatická nivelace je založena na principu spojených nádob. Jedná 

se zpravidla o kulaté nádoby spojené hadicí a naplněné kapalinou. Nevýhodou metody 

je možnost měření pouze na krátké vzdálenosti (max. 30 m) a měření převýšení 

o rozsahu asi 100 mm (± 50 mm). Další nevýhodou je použití speciálních 

a jednoúčelových přístrojů a měřického vybavení, většinou odlišného od běžné 

geodetické praxe. Sledované body musí být speciálně stabilizované, aby byla možnost 

zavěšení nádob. Naopak obrovská výhoda této metody spočívá v přesnosti, 

ta se pohybuje na úrovni velmi přesné nivelace (0,1 – 0,01 mm), a použití v těžko 

přístupných prostorách. Metoda je vhodná pro periodické nebo nepřetržité sledování 

změn výšek těžko přístupných bodů. Dnes se nejčastěji používá automatizovaným 

hydrostatických souprav s elektronickým odečítáním hladiny. V praxi se tato metoda 

používá pro přesná měření staveb, které mohou ohrozit lidské zdraví, jako např. revizní 

štoly přehrad, reaktorové sály jaderných elektráren, velké základové desky atp. [2, 6] 

 
obr. 7 Hydrostatický snímač hladiny pro korozivní prostředí [28] 
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Hydrostatická metoda např. slouží pro monitoring kruhového urychlovače částic, 

který se nachází v institutu Paula Scherrera ve Švýcarsku. Hydrostatický systém 

se skládá ze 192 hydrostatických snímačů, které jsou navzájem propojeny trubkami 

o celkové délce 450 m. Systém využívá speciálního principu, při kterém jsou trubky 

naplněny pouze z poloviny, a pomalá ztráta kapaliny je zde irelevantní. Výškový rozsah 

systému je 14 mm, rozlišovací schopnost 0,0005 mm a přesnost lepší než 0,01 mm. [17] 

 
4.4 GNSS  

Princip metody GNSS je založen na vyhodnocování rádiových signálů 

vysílaných ze satelitů, pohybujících se na oběžné dráze Země. Všechny satelity tvoří 

tzv. kosmický segment. Dále se na zemském povrchu nachází několik řídících 

a monitorovacích stanic, které mají za úkol koordinovat družice. Tyto stanice tvoří 

tzv. řídící segment. Poslední segment je tzv. uživatelský, který se skládá z uživatelských 

přijímačů všech typů a přesností. Pro určení polohy na zemi se využívá několik metod. 

Tyto metody můžeme rozdělit podle použitých veličin (fázové a kódové), podle metody 

zpracování (v reálném čase a postprocesing), podle polohy přijímače (statické 

a kinematické) a podle způsobu určení polohy (absolutní a relativní). V geodetické praxi 

se nejčastěji používá statická metoda a metoda RTK (real time kinematic). Tato metoda 

se často využívá pro dlouhodobé sledování objektů (tzv. monitoring).  Anténa je pevně 

spojena se sledovaným objektem a v pravidelném intervalu se zaznamenávají naměřené 

hodnoty. Při vhodném umístění antény a zavedením korekcí lze dosáhnout přesnosti 

řádově v centimetrech a lepší. 

Metoda GNSS byla v praxi použita při monitoring mostu, který se nachází 

v Rakouském městě Tulln. Byl proveden experiment, při kterém byly použity čtyři 

aparatury. Dvě byly postaveny na břehu řeky a sloužily jako referenční stanice. Zbylé 

dvě sloužily pro monitoring, z čehož jedna byla připevněna na vrcholu pylonu a druhá 

byla postavena na mostovce. Měření trvalo po dobu 48 h s intervalem záznamu 3s. 

Po celou dobu měření byly nepřetržitě zaznamenávány atmosférické podmínky. 

Vzhledem k ideálnímu umístění aparatury na vrcholu pylonu byla výsledná přesnost 

výšky 4 mm. U aparatury umístěné na mostovce byla výsledná výšková přesnost 

20 mm. Tato přesnost byla ovlivněna především dopravním provozem a odrazem 

signálu od nosných ocelových lan. [11] 

GNSS metoda byla také použita při experimentálním měření na střeše obchodní 

budovy Zagrepčanka. Budova se nachází v hlavním městě Chorvatska, Záhřebu. 
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Budova má 25 pater a je vysoká něco přes 100 m. Na střeše budovy byla osazena GNSS 

aparatura. Bylo provedeno kontinuální měření o délce 50 h. Při měření bylo využíváno 

korekcí ze sítě referenčních stanic CROPOS. Měření bylo provedeno k nejbližší 

referenční stanici (2,5 km) a vzhledem k virtuální referenční stanici (VRS). V obou 

případech byla výšková přesnost 1 mm. Při statické metodě byly výšky v průměru 

0,5 mm nižší než u VRS, což bylo způsobeno generováním VRS z dlouhých vektorů. 

[12] 

 

4.5 Fotogrammetrie 
Obrovskou výhodou fotogrammetrické metody je schopnost zachytit stav měřeného 

objektu v jediném časovém okamžiku. Další předností oproti běžným geodetickým 

metodám je možnost rychle a současně zaměřit velké množství bodů. Nevýhodou této 

metody je nižší přesnost, klesající se vzdáleností místa fotografování od sledovaného 

objektu a potřeba laboratorního zpracování snímků na speciálních přístrojích, tzn., 

že tato metoda neposkytuje výsledky v krátkém časovém odstupu. 

Pro měření posunů fotogrammetrickou metodou se nejčastěji využívá dvou metod. 

První metoda je metoda jednosnímková s časovou základnou. Princip této metody 

spočívá ve fotografování sledovaného objektu vždy ze stejného stanoviska ve dvou 

různých časových okamžicích. Metoda poskytuje deformace pouze v rovině snímku. 

Druhou metodou je pozemní stereofotogrammetrie s reálnou základnou. Metoda 

je založena na snímkování sledovaného objektu současně z obou konců 

fotogrammetrické základny. Vyhodnocení probíhá standardními postupy 

stereofotogrammetrie a tato metoda poskytuje všechny tři složky posunů a přetvoření. 

[2, 6] 

Fotogrammetrická metoda byla použita při určení deformací ocelových vrat 

plavební komory na vodním díle Gabčíkovo. Snímkování proběhlo z ftgm. základny 

měřickými kamerami UMK 10A a UMK 6,5 firmy Carl Zeiss Jena. Z této základny 

byly určeny vlícovací body prostorovým protínáním pomocí teodolitů Zeiss Theo 010 B 

s přesností prostorové polohy 1 – 2 mm. Snímkové souřadnice byly měřeny na přesném 

stereokomparátoru DICOMETER firmy Carl Zeiss Jena. Výsledné body byly určeny 

s přesností prostorové polohy 1 – 3 mm. Tato přesnost byla dostačující, vzhledem 

k očekávaným posunům 45 mm. [18] 
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Fotogrammetrická metoda byla použita i při měření deformací ocelového 

sloupu. Pro měření byla použita kamera DSLR Nikon D200. Snímkování probíhalo ze 

vzdálenosti 1,5 m. Referenční body byly umístěny mimo nosnou konstrukci a byly 

signalizovány kódovými kruhovými terčíky, což umožnilo automatizaci a lepší přesnost 

zpracování. Sledované body byly signalizovány stejně jako referenční a rozmístněny na 

nosné konstrukci a ocelovém sloupu. Zpracování bylo provedeno pomocí softwaru 

photomodeler a výsledná přesnost byla 0,1 mm. Výhodou bylo nejen určení deformací 

ocelového sloupu, ale i deformací nosné konstrukce. [12] 

 

4.6 Barometrické určování převýšení 
Barometricky určované převýšení je založeno na měření rozdílů tlaku vzduchu. Pokud 

se výška se změní přibližně o 0,1 m, poté se barometrický tlak změní o 1 Pa. Přesnost 

určení tlaku se pohybuje v desítkách Pa, z čehož vyplývá přesnost měření výšek okolo 

1 m. Tato přesnost je pro měření většiny posunů nedostačující, a proto slouží tato 

metoda spíše jako orientační. [4, 9] 
 

4.7 Fyzikální metody 
Fyzikální metody slouží pouze k měření relativních svislých posunů a je zapotřebí 

speciálních přístrojů. Patří zde přesné elektronické libely, tenzometry, dilatometry, 

klinometry (sklonoměry) atp. Přesné elektronické libely, nejčastěji v digitálním 

provedení, dosahují přesnosti 2´´, tj. 0,01mm/m. Měří se sklon známé základny a ten se 

poté převádí na svislý posun. Dilatometr je mechanický přípravek, který se umísťuje 

do dilatační spáry, a umožňuje relativní měření posunů ve třech osách s přesností okolo 

0,01 mm. Tenzometry se nejčastěji používají elektricky odporové. Princip je založen 

na měření elektrického odporu. Při ohybu destičky nebo drátu napájeného elektrickým 

proudem se zvětší odpor. Takto se dají měřit velmi malé délkové změny. Nevýhodou 

těchto přístrojů bývá často malý rozsah měření. [2] 

Tenzometry byly použity např. při rekonstrukci předpjatého železničního mostu 

Gagarin, který se nachází na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Most byl po celou 

dobu rekonstrukce sledován speciálním tenzometrickým systémem tvořeným 

36 strunovými tenzometry. Tenzometry byly osazeny v původních betonových 

nosnících a v novém železobetonovém korytě. Údaje byly průběžně zaznamenávány 
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(interval 20 min) a elektronicky posílány do laboratoře. Měřila se frekvence kmitání 

struny, která byla následně převáděna na mikrometry. [16] 

 
obr. 8 Ukázka osazení tenzometru při rekonstrukci mostu Gagarin [16] 

 

4.8 Laserové skenování 
 Technologie laserového skenování (tzv. laserscanning) patří k nejnovějším 

metodám v geodézii. Princip metody je založen na vysílání množství laserových 

paprsků, které se odrazí od okolních objektů a vrací se zpět k přístroji. U každého 

paprsku se zaznamenává jeho směr a délka mezi odrazným objektem a přístrojem. 

Při známých prostorových souřadnicích přístroje jsme schopni vypočítat prostorové 

souřadnice všech podrobných (odražených) bodů. Takto dostaneme tzv. mračno bodů. 

Skenovat můžeme ze stativu, osobního automobilu, vrtulníku, nebo letadla.  

 Z praxe můžeme uvést příklad skenování ocelových vrat plavební komory 

na vodním díle Gabčíkovo. Skenováno bylo systémem Leica HDS 3000 se schopností 

měřit 4000 bodů za 1 s. Bylo zaměřeno několik zátěžových stavů v závislosti na výšce 

vodní hladiny. Jednotlivé stavy byly porovnávány s měřením vykonaným 

před napouštěním komory. Pro výpočet a porovnávání jednotlivých měření byl použit 

program Atlas DMT (verze 4.3). Výsledná směrodatná odchylka posunu jednoho bodu 

dosahovala hodnoty 2 mm. [19] 
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5 VÝBĚR METODY 
Dle normy ČSN 73 0405 je přesnost měření posunů stavebních objektů 

charakterizována hodnotou mezní odchylky určení délky výsledného vektoru posunu 

nebo jeho složky. Hodnota mezní odchylky posunu pro nové stavební objekty 

se vypočte podle vzorce  

훿 ≤
2
15푝, 

kde p je očekávaný celkový posun nebo jeho složka v mm. Pro zařízení se zvýšeným 

požadavkem na stálost a bezpečnost se hodnota mezní odchylky stanoví o 1/3 přísněji, 

pokud není projektantem stanoveno jinak. Hodnota mezní odchylky měření svislého 

posunu nově navrhovaných stavebních objektů nemá podle charakteru základové půdy 

překročit hodnoty: 

a) δ ≤ 1,0 mm pro skalní a poloskalní horniny 

b) δ ≤ 2 mm pro písčité, hlinité a jiné stlačitelné zeminy a zhutněné násypy 

c) δ ≤ 5 mm pro nezhutněné násypy a silně stlačitelné zeminy 

Hodnota mezní odchylky měření posunů užívaných stavebních objektů, ovlivněných 

stavební činností v okolí, nemá překročit hodnotu (v mm) vypočtenou podle vzorce 

훿 ≤
2
5푝 , 

kde pk je kritická hodnota posunu v mm, při jejímž dosažení dojde k ohrožení 

sledovaného objektu. [23] 

 Mezní hodnota pro měření svislých posunů budovy JAMU měla vycházet 

z kritické hodnoty posunu, avšak v projektové dokumentaci nebyla tato hodnota 

uvedena. V projektu nebyly uvedeny ani očekávané hodnoty posunů, v takovém případě 

se přesnost měření posunů odvíjí od požadavků zadavatele. Zadavatel nestanovil žádné 

mezní odchylky a nebyla známa velikost posunů a deformací, a proto se stanovila 

požadovaná přesnost měření na desetiny mm. Tato přesnost zaručuje spolehlivé určení 

a posouzení posunů a deformací budovy JAMU aniž by byla ohrožena stabilita objektu. 

 Vzhledem k požadované přesnosti můžeme okamžitě vyloučit metodu GNSS 

ametodu barometrického určování výšek. Dále můžeme vyloučit hydrostatickou 

nivelaci a fyzikální metody, protože potřebujeme určovat převýšení mezi body 

umístěnými v 1. PP a body umístěnými v úrovni terénu. Vzhledem ke stísněným 

prostorám na úzké ulici, kde se objekt JAMU nachází, a potřebě měřit původní čelní 

stěnu a nový objekt můžeme vyloučit metodu fotogrammetrie. Trigonometrická metoda 
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se blíží potřebné přesnosti, ale je stále nedostačující. Navíc by bylo velice obtížné 

stabilizovat v okolí objektu a v jeho podzemí stanoviska pro umístění přístroje. 

Vzhledem k velikosti zájmové lokality, potřeby měření v úrovni terénu a v podzemních 

částech budovy (převýšení okolo 3,5 m) a pro návaznost metody na předcházející etapy 

měření byla zvolena metoda přesné nivelace. 

 

5.1 Chyby geometrické nivelace a jejich odstranění 
 Chyby můžeme obecně rozdělit na chyby hrubé a nevyhnutelné, 

ty nevyhnutelné se dále dělí na chyby systematické a nahodilé. Hrubé chyby mají 

velikou hodnotu a zpravidla vznikají nepozorností měřiče (přečtení špatné hodnoty 

na lati, apod.). Musí být odhaleny hned při měření pomocí čtení na dvou stupnicích latě 

a okamžitě vyloučeny. Dvakrát změřené převýšení nebude mít nikdy stejnou hodnotu, 

což je způsobeno působením nevyhnutelných chyb. Chyby systematické mají konstantní 

znaménko a předvídatelnou velikost (např. chyba ze sklonu záměrné přímky). Nahodilé 

chyby mají různou velikost a různé znaménko a při opakovaném měření se jejich vliv 

minimalizuje (např. chyba z cílení na stupnici latě). Pouze znalost všech zdrojů chyb, 

jejich možného vlivu na nivelační měření a následné odstranění těchto chyb nám 

umožňuje dosažení potřebné přesnosti. V následující části budou uvedeny příklady 

různých chyb při geometrické nivelaci a jejich odstranění. [1, 2, 7] 

 

 Paralaxa nitkového kříže – tato chyba vznikne nesplynutím roviny nitkového 

kříže s rovinou skutečného obrazu vytvořeného objektivem dalekohledu. 

Při pohybu okem před okulárem obraz nitkového kříže „plave“ po obrazu 

nivelační latě. V této situaci není možné přesné zacílení na lať. Chybu musíme 

odstranit, a to přesným zaostřením nitkového kříže. [1] 

 Runová chyba – otočením bubínku mikrometru o celý rozsah (100 dílků) by 

se měla záměrná přímka zvednout o 1 dílek na lati. Není-li tomu tak, 

je to způsobeno runovou chybou. Tuto chybu určujeme měřením na pomocné 

měřítko. Velikost této chyby se může měnit s teplotními změnami celého 

mechanismu. S ohledem na mrtvý chod mikrometrického šroubu při změně 

směru otáčení je vhodné vždy dotahovat bubínek stále z jednoho směru. [1] 

 Osa krabicové libely není kolmá k vertikální točné ose – pro zjištění této 

chyby se libela urovná do vodorovné polohy nad dvěmi stavěcími šrouby, poté 
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se přístroj pootočí o 90° a libela se dorovná pomocí zbývajícího šroubu. 

Nakonec přístroj otočíme o 180° a pokud libela vyběhne, tak polovinu výběhu 

opravíme stavěcím šroubem a druhou polovinu rektifikačními šrouby libely. [1] 

 Vodorovné vlákno nitkového kříže není kolmé na vertikální točnou osu – 

splnění této podmínky se kontroluje tak, že urovnáme přístroj, levý okraj 

vodorovného vlákna sjednotíme s ostrou hranou dílku na lati a při otáčení jemné 

ustanovky musí vlákno po celou dobu kopírovat hranu dílku. Opravu této chyby 

provádí mechanik a to pootočením objímky se záměrným obrazcem. [1] 

 Chyba ze sklonu záměrné přímky -   velikost této chyby se zjišťuje pomocí 

zkoušky nivelačního přístroje. U přesných prací z důvodu eliminace chyby, 

která se mohla změnit při manipulaci s přístrojem, dopravě nebo při samotné 

měřické činnosti, se tato zkouška provádí dvakrát, a to před zahájením 

a po dokončení měřických prací. Tato chyba se z měření vyloučí, pokud budou 

záměry stejně dlouhé. Při nesplnění tohoto požadavku se zavádí korekce 

ze sklonu záměrné přímky. Správnou činnost kompenzátoru můžeme ověřit 

zacílením na lať tak, aby byl dalekohled nad jedním stavěcím šroubem. Pokud 

tímto šroubem pootočíme, obraz v dalekohledu se musí vrátit do stejné polohy. 

Aby bylo zabráněno špatnému dosedání kompenzátoru, je vhodné občas jemně 

poklepat na tělo přístroje. [1, 4] 

 Chyba v cílení – jedná se o chybu nahodilou, která se u geodetických měření 

vyskytuje velice běžně. Kvalita a přesnost cílení na lať je závislá na mnoha 

faktorech, především na délce záměry, zvětšení dalekohledu, velikosti laťového 

dílku, tvaru a uspořádáním záměrného obrazce, podmínkách při měření 

(osvětlení, vibrace, chvění vzduchu) a také na zkušenostech měřiče. [1, 4] 

 Nesvislost nivelační latě – při měření by měla nivelační lať stát ve svislé 

poloze. K tomuto účelu slouží krabicová libela připevněná na lati. Není-li tato 

libela správně rektifikována, může docházet k odklonu latě, a to ve směru 

záměrné přímky nebo ve směru kolmém. Odklon latě v kolmém směru pozná 

měřič v zorném poli dalekohledu pomocí svislého vlákna nitkového kříže, 

ale odklon ve směru záměrné přímky nikoliv. Hodnoty naměřené na nakloněné 

lati jsou vždy větší, než na lati svislé. Tím se do měření vnáší systematická 

chyba, kterou odstraníme rektifikací krabicové libely. [1, 4] 
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 Patka nivelační latě není kolmá k její ose – tato chyba nemá na měření vliv, 

pokud se nivelační lať po celou dobu měření staví na jedno místo (nap. do středu 

patky), což je v inženýrské geodézii často nemožné. Proto se musí provádět 

kontrola proměřením patky nejprve uprostřed, poté v jednotlivých rozích 

a nakonec znovu uprostřed. Rozdíl krajních hodnot a středu patky nesmí 

překročit hodnotu 0,1 mm. Pokud se tak stane, musí se patka odborně přebrousit 

nebo musíme danou lať vyřadit z používání. [1] 

 Nulová hodnota stupnice není v počátku latě – tuto chybu z měření vyloučíme 

vhodným měřickým postupem tak, že vždy budeme začínat a končit na stejné 

lati. [1] 

 Prohnutí latě – prohnutí latě může nastat oprýskáním laku a zvlhnutím dřeva 

nebo při špatném uskladnění (opření o zeď). Při prohnutí latě se mění napětí 

péra napínajícího invarový pás, a tím i délka laťového metru. [1] 

 Nesprávná délka laťového metru (komparace latě) – změny v délce invarové 

stupnice jsou způsobeny především změnou napětí pásu, což je způsobeno 

různou teplotou a vlhkostí prostředí (vysychání a vlhnutí dřevěného rámu), 

ve kterém se lať nachází. Skutečnou délku laťového metru zjistíme komparací. 

Výsledkem komparace jsou odchylky jednotlivých úseků laťového metru 

od správné délky. Komparaci můžeme provádět v laboratoři nebo v polních 

podmínkách pomocí srovnávacího metru. Naměřené hodnoty musíme opravit 

o zjištěné odchylky a rozdíl teplot při měření a komparaci. [1, 4] 

 Vliv teplotních změn na přístroj – nejvýznamnější roli zde hrají velké a náhlé 

teplotní změny způsobené vytažením přístroje z bedny nebo při přechodu mezi 

měřením uvnitř a vně budovy. Různé části přístroje reagují na změnu teploty 

různou rychlostí. Doporučuje se nechat přístroj temperovat podle velikosti 

teplotního rozdílu a typu přístroje. Rychlost temperance se uvádí 1°C / 45 – 90 s. 

[1, 20] 

 Změna výšky přístroje a nivelační podložky – tato chyba vzniká sedáním 

nebo vytlačováním noh stativu a nivelační podložky během měření. Ve vlhké 

půdě se nejčastěji projevuje klesání noh stativu a na travnatém a asfaltovém 

podloží je stativ s ostrými hroty nejčastěji vytlačován. Tuto chybu lze eliminovat 

vhodným měřickým postupem (čteme na latích v pořadí ZLPLPPZP) a co 

nejkratší observací na jednom místě. [1] 
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 Refrakce – průchod paprsku v různých teplotních vrstvách způsobuje jeho lom 

nebo zakřivení (refrakci). Velikost refrakce záleží na délce záměry, výšce 

paprsku nad zemí a teplotním gradientu. Tato chyba se dá částečně eliminovat 

vhodným měřickým postupem a příznivými podmínkami při měření. Jsou 

stanoveny minimální výšky záměr nad terénem a maximální délka záměry. Dále 

se doporučuje neměřit za přímého slunce, časně ráno nebo okolo západu slunce, 

kdy je teplotní gradient největší. Je vhodné volit denní dobu a délku záměr tak, 

aby chyba z refrakce byla malá a měla náhodný charakter. [1]     

 Vlnění zemské kůry – pro naše měření můžeme zanedbávat. 

 Vliv slunce a měsíce - pro naše měření můžeme zanedbávat. 
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6 MĚŘENÍ POSUNŮ A DEFORMACÍ BUDOVY JAMU 
Deformace a přetvoření budovy JAMU se začaly projevovat trhlinami 

a prasklinami v nosných stěnách a podpůrných sloupech. V některých místech byly 

deformace zjevné popraskanou a opadanou omítkou. Projevy deformací byly zjevné 

nejen v podzemních garážích (obr. 9), ale také u historické čelní stěny v úrovni terénu 

(obr. 10). Vzhledem k těmto projevům deformací a zachování bezpečného provozu 

budovy JAMU bylo potřeba zahájit měřické práce pro určení rychlosti a velikosti 

deformací objektu. [8] 

 

   
obr. 9 Praskliny a opadaná omítka 

sloupu [26] 

 
obr. 10 Praskliny u historické čelní 

stěny [26] 

Požadavkem zadavatele bylo zjistit velikost a rychlost relativních deformací 

podzemních prostor objektu. Projekt měření byl zahájen v březnu 2009 zaměřením 

základní etapy. Zaměření základní etapy a následujících šesti etap provedli zaměstnanci 

ústavu geodézie stavební fakulty VUT v Brně. Etapy byly zaměřeny s rozestupem 

jednoho až dvou měsíců. Na toto měření navázal Ing. Tomáš Hudeček, který zaměřil 

dalších sedm etap s měsíčními intervaly. První, resp. sedmou etapu zaměřil v říjnu 

2010. Úkolem této diplomové práce bylo navázat na všechna předcházející měření, 

provést zaměření dalších šesti etap s měsíčními intervaly a společně zpracovat všechny 

doposud naměřené hodnoty. 
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6.1 Stávající síť  
Stávající síť používána v předcházejících etapách (etapy 7 až 13) obsahovala 15 

bodů. Z těchto 15 bodů se jich 10 nacházelo v podzemních garážích a 5 v úrovni terénu. 

Stávající body byly voleny tak, aby byl co nejlépe vystihnut nejen posun a deformace 

celého objektu, ale i jeho jednotlivých částí.  

V podzemních prostorách byly body osazovány s ohledem na viditelné 

deformace, předpokládané deformace a v charakteristických místech objektu. Body 2, 3, 

4, 5, 7 a 12 jsou osazeny ve sloupech a body 1, 6, 8 a 9 jsou ukotveny do nosných 

obvodových zdí garáže. Tyto body jsou stabilizovány od základní etapy. 

V úrovni terénu byly v základní etapě stabilizovány pouze 2 body, 

a to v prostoru příjezdové rampy. Jeden z bodů byl osazen v původní čelní stěně a druhý 

byl stabilizován v dlažbě. Vzhledem k nedostatku informací o pohybu čelní stěny 

a celého objektu, způsobené nedostatkem bodů v úrovni terénu a nestabilitou bodu N1, 

byly před 7 etapou (srpen 2010) do čelní stěny a okolních objektů osazeny 3 nové body 

(N3, N4 a N5).   

Sledované body jsou převážně stabilizovány čepovými značkami, výjimečně 

značkou hřebovou. Všechny podzemní a 4 nadzemní body (N1, N3, N4, N5) jsou 

stabilizovány čepovou značkou pevně osazenou, buď ve sloupu, nebo ve stěně objektu. 

Čepová značka je vyrobena z kovové tyčoviny o délce asi 15 cm a průměru 1,5 cm, 

na jejímž konci je rozšířená kvůli jednoznačnému postavení latě (obr. 11). Výjimkou 

je bod N2, který je stabilizovaný geodetickým hřebem vsazeným do dlažby v úrovni 

terénu v okolí příjezdové rampy. Osazení všech značek mělo zaručovat trvanlivost 

po celou dobu etapového měření, nemělo bránit v užívání objektu (parkování vozidel) 

a mělo zaručovat částečnou ochranu před poškozením.  

Při první společné rekognoskaci s vedoucím diplomové práce byl zjištěn stav 

všech dřívějších bodů pohledovou kontrolou. Všechny body byly na svých místech 

a vypadaly neporušeně, kromě bodu č. 2. Ten se sice nacházel stále na svém místě, 

ale jeho čepová značka byla ohnuta do boku (obr. 12).  
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obr. 11 Stabilizace sledovaných 

bodů [26] 

 
obr. 12 Poškozený bod č. 2 [26] 

 

6.2 Doplnění sítě 
Za účelem kvalitnější stability celkové sítě a pro lepší informace o přetvoření 

historické čelní stěny byly v blízkém okolí budovy JAMU osazeny tři nové body. Dva 

nové body byly stabilizovány pomocí čepových značek na starších objektech 

(Novobranská 5 a Novobranská 1) a jako třetí nový bod byla použita již existující 

čepová značka (Měnínská 4). Vzhledem ke stáří těchto objektů lze předpokládat jak 

stabilitu jejich podloží, tak i staveb samotných. Na žádném z těchto objektů nejsou vidět 

známky deformací, jako je tomu u objektu JAMU. 

 Bod N6 je nově stabilizován čepovou značkou v objektu sousedícím s budovou 

JAMU (Novobranská 5). Samotná značka je osazena asi 40 cm nad zemí v jižní části 

čelní stěny. Jako bod N7 byla použita již dříve stabilizovaná čepová značka umístěná 

v budově ležící na ulici Měnínská (Měnínská 4). Budova se nachází oproti budově 

JAMU a značka je osazena asi 1 m nad zemí. Poslední nový bod N8 je osazen 

do severní části čelní stěny budovy sousedící s objektem JAMU (Novobranská 1) asi 

30 cm nad zemí. 
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Rozmístění stávajících a nových bodů je zobrazeno na přehledce měřické sítě 

(Příloha č. 1). Jsou zde také uvedeny druhy stabilizací jednotlivých bodů a rozlišeny 

původní a doplněné body. 

 Měřická síť byla v základní etapě budována především pro sledování relativních 

deformací v podzemních garážích, s kontrolou na jeden bod v úrovni terénu. V průběhu 

prvních měření se ukázala nestabilita nejen podzemních prostor, ale i historické čelní 

stěny. Z důvodu vzájemné kontroly podzemních prostor a povrchu (resp. historické 

čelní stěny) byla původní síť poprvé doplněna. Několik dalších etapových měření 

neprokázalo potřebnou stabilitu sítě a charakter deformací. Na základě těchto informací 

byla síť podruhé doplněna body na povrchu v blízkém okolí sledovaného objektu.  

  

6.3 Rozbor přesnosti před měřením 
Vzhledem ke stanovené přesnosti měření 0,1 mm bylo třeba vybrat vhodné 

měřické vybavení.  

V posledních letech se v geodézii, díky rychlému rozvoji elektroniky, čím dál 

více objevují elektronické (digitální) přístroje. Vývoj nových pomůcek a přístrojů 

se projevil i v oblasti nivelace. Práce s digitálními přístroji je jednodušší a podstatně 

rychlejší. Pomocí speciálních pomůcek (kódových latí) odpadá koincidence na lati a tím 

se zvyšuje přesnost měření. Např. přístroj Leica DNA03 má střední kilometrovou chybu 

0,3 mm a střední chybu jedné sestavy 0,04 mm. Nevýhoda digitálních přístrojů spočívá 

v nutnosti kvalitního osvětlení latě a viditelnosti dostatečného úseku latě v zorném poli 

dalekohledu. Není-li tomu tak, přístroj není schopen správně vyhodnotit kód na lati. 

[21] 

S ohledem na přesnost, zadanou lokalitu (podzemní garáže se zaparkovanými 

automobily) a přístroj použitý v předcházejících etapách byl vybrán přístroj Zeiss 

NI 007 se střední kilometrovou chybou 0,5 – 0,8 mm. Nás spíše zajímá přesnost 

jednoho převýšení, protože většina měření bude přímo mezi stabilizovanými body. 

Tento přístroj je díky optickému mikrometru schopen číst s přesností 0,05 mm. 

Převýšení se vypočte jako rozdíl dvou čtení, a proto přesnost převýšení se vypočte 

ze vztahu 

푚 = 0,05 ∙ √2 = 0,07	푚푚, 

dle zákona hromadění středních chyb. Na latích pro přesnou nivelaci jsou na invarovém 

pásu naneseny dvě stupnice, navzájem posunuté o známou konstantu (60650 
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nebo 59250). Při měření se čtou obě stupnice a výsledné převýšení se vypočte jako 

aritmetický průměr. Přesnost takto určeného převýšení dle zákona hromadění středních 

chyb bude  

푚 =
0,07
√2

= 0,05	푚푚. 

 Tahle spočítaná teoretická přesnost jednoho převýšení pomocí přístroje 

Zeiss NI 007 je dosažitelná při optimálních podmínkách a zkušené měřické skupiny. 

Vzhledem ke špatným podmínkám v zadané lokalitě (špatné osvětlení) a nezkušenosti 

měřické skupiny bude střední chyba jednoho převýšení, určená přístrojem Zeiss NI 007, 

stanovena na hodnotu 0,1 mm. Tato přesnost je pro naše potřeby vyhovující.  

 

6.4 Měřické pomůcky a jejich kontrola 
Měřické vybavení bylo vybráno na základě rozboru přesnosti před měřením, 

s ohledem na vybavení v předcházejících etapách a na možnosti zapůjčení. Dále byl 

brán zřetel na polohu a výškové poměry lokality, stabilizaci měřických značek 

a na případné překážky a problémy při měření (prostory garáží). 

V rozboru přesnosti před měřením byl vybrán nivelační přístroj Zeiss NI 007 

(obr. 13). Tento přístroj je vybaven kompenzátorem a je znám pro svou speciální 

konstrukci. Tělo přístroje je tvořeno válcovým pouzdrem, ve kterém se nachází soustava 

hranolů a optický mikrometr s planparalelní destičkou. Díky soustavě hranolů 

je záměrná přímka zvýšená, a to umožňuje lepší měření nad překážkami. V našem 

případě výhoda umožňující lepší měření nad střechami zaparkovaných automobilů. 

Před samotným měřením a po skončení měřických prací je potřeba zkontrolovat 

správnou funkčnost přístroje. Pro měření byl použit přístroj s v. č. 233201. 

 

Tab. č. 1 Parametry přístroje Zeiss NI 007 

Střední kilometrová chyba 0,5 – 0,8 mm 

Zvětšení dalekohledu 31,5 x 

Nejkratší délka záměry 2,2 m 

Světlý průměr objektivu 40 mm 

Násobná konstanta 
dálkoměrných rysek 100 

Rozsah kompenzátoru 10 ´ 
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obr. 13 Nivelační přístroj Zeiss NI 007 v. č. 233201 [26] 

 

 Další součástí měřického vybavení byla invarová nivelační lať. Pro manipulaci 

v prostorách garáží byla použita invarová nivelační lať o délce 1,75 m s 0,5 cm dělením. 

Pro měření byla použita pouze jediná lať (v. č. 46945), a proto nemohl být dodržen 

standardizovaný postup měření jedné sestavy ZLPLPPZP. I přes to, že je stupnice 

nanesena na invarovém pásu (koeficient tepelné roztažnosti α = 0 – 2,5∙10-6 °C-1), 

tak se vlivem okolní teploty a vlhkosti rámu mění délka invarového pásu. Je velice 

důležité porovnat délku laťového metru s vhodným etalonem. Dále je potřeba 

zkontrolovat patku nivelační latě a správnou funkčnost krabicové libely. Pro udržení 

latě ve svislé poloze se buď figurant opíral rukou o stěnu, nebo použil opěrné tyče. 

 Další nezbytnou součástí měřického vybavení byl stativ s pevnýma nohama 

a nivelační podložka. U stativu se kontrolovala pevnost upevnění ve hrotech a hlavě 

stativu. Nohy stativu neměly být příliš volné, ale ani neměly být moc utaženy, 

aby nedocházelo ke kroucení. 

 Veškeré měřické vybavení a pomůcky byly zapůjčeny ze skladu ústavu geodézie 

fakulty stavební VUT v Brně. Pro měření posunů se doporučuje používat ve všech 

etapách stejné pomůcky. Toto pravidlo bylo porušeno při poslední etapě, protože 

nivelační přístroj používaný pro předchozí etapy byl odvezen v rámci výuky v terénu. 

Před každou etapou byla provedena kontrola pomůcek za účelem ověření jejich 

funkčnosti. V následující části budou popsány jednotlivé kontroly funkčnosti přístrojů 

a pomůcek prováděné v každé etapě.   
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6.4.1 Ověření funkčnosti nivelačního přístroje 

V této kapitole budou popsány postupy při kontrole konkrétního nivelačního 

přístroje v lokalitě měření. Pro etapová měření 14 – 18 byl použit přístroj Zeiss NI 007 

(v. č. 233201) a pro měření 19. etapy přístroj Zeiss NI 007 (v. č. 416303).  

 Osa krabicové libely má být kolmá k vertikální točné ose  

Nejprve přístroj pečlivě zhorizontuji pomocí krabicové libely. Poté buď 

otočím stavěcím šroubem, nebo lehce poklepu na tělo přístroje a sleduji nitkový 

kříž. Pokud se záměrný obrazec pohne a vrátí se do původní polohy, je vše 

v pořádku. Není li tomu tak, kompenzátor tzv. visí a krabicová libela není 

správně zrektifikována. Takovýto přístroj nefunguje správně a je zapotřebí 

rektifikovat libelu. Pokud není přístroj ve svislé poloze, má to vliv na přesnost 

urovnání kompenzátoru. Tato kontrola byla provedena před každým etapovým 

měřením. [1, 4] 

 Chyba ze sklonu záměrné přímky 

Tato podmínka byla kontrolována na začátku etapového měření, 

a pro kontrolu správné funkce přístroje po celou dobu měření, také po skončení 

měřických prací. Nejprve byl přístroj postaven přesně mezi body 3, 5 a určeno 

„bezchybné“ převýšení h1. Převýšení můžeme nazvat bezchybné, protože 

při stejně dlouhých záměrách se chyba ze sklonu záměrné přímky vyloučí. 

Poté byl přístroj postaven za bodem 5 v minimální zaostřovací vzdálenosti. 

Následně bylo určeno převýšení h2 mezi body 3, 5. Při krátké záměře (asi 2,5 m) 

na bod 5 byla chybu ze sklonu záměrné přímky zanedbávána. Naopak tomu bylo 

na bodě 3, kde se chyba ze sklonu záměrné přímky projevila úměrně délce 

záměry.   Z těchto dvou převýšení byla vypočtena hodnota sklonu záměrné 

přímky a měrná oprava na 1 m délky. Stejný postup byl proveden i po skončení 

měření a výsledná oprava ze sklonu záměrné přímky byla vypočtena jako 

aritmetický průměr z hodnot zjištěných před a po měření. [1] 
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obr. 14 Princip zkoušky nivelačního přístroje [1] 

Pokud nebude platit h1 = h2, záměrná přímka není vodorovná a musíme 

vypočítat její sklon a opravu na 1 m délky. Sklon a opravu záměrné přímky 

vypočteme dle následujících vztahů: 

훿 = ℎ − ℎ  

푡푔	휑 =
훿
2푑 

표 = −
훿
2푑, 

kde δ je odchylka pochybeného a správného čtení, φ je úhel odchýlení záměrné 

přímky od vodorovné roviny (nejčastěji udáván ve vteřinách), 2d je vzdálenost 

bodů 3, 5 a oφ je oprava převýšení (v mm) ze sklonu záměrné přímky na 1 m 

délky.  

 

6.4.2 Ověření nivelační latě 

U invarové nivelační latě (v. č. 46945) byla v každém etapovém měření 

kontrolována patka latě a správná funkce krabicové libely. Pro zjištění skutečné délky 

laťového metru byla provedena komparace latě. 

 Nesvislost nivelační latě 

Tato chyba byla kontrolována v rámci každé etapy. Ani v jednom z šesti 

etapových měření nebyla chyba zaznamenána. 
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 Patka nivelační latě není kolmá k její ose 

Tato chyba byla kontrolována vždy na závěr etapového měření. Patka latě 

se proměřila v jejím středu a rozích ze vzdálenosti 4 m. Krajní hodnoty se nesmí 

lišit od hodnoty naměřené ve středu patky o více než 0,1 mm. Tato podmínka 

byla v každém etapovém měření dodržena. I přes splnění této podmínky 

se figurant snažil stavět lať vždy na střed patky. Kontrolní měření jsou uvedeny 

v zápisnících jednotlivých etap (příloha č. 3). 

 
obr. 15 Schéma proměřování patky nivelační latě  

 Nesprávná délka laťového metru 

Skutečná hodnota délky laťového metru byla proměřována 29. 3. 2013 

v laboratořích ústavu geodézie fakulty stavební. Skutečná hodnota byla určována 

pomocí laserového interferometru Renishaw LM10 a dvou odrazných hranolů. 

Tato metoda je přesnější, rychlejší a umožňuje proměřit lať po kratších úsecích 

než je tomu u srovnávacího metru. Přesnost laserového interferometru Renishaw 

ML10 se uvádí ± 0,7 ppm. [29] 

 
obr. 16 Laserový interferometr Renishaw ML10 [30] 
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Nivelační lať byla upevněna vzhledem k soustavě hranolů.  Na pojízdné 

části s mikrometrickým šroubem byl upevněn koncový hranol a digitální 

mikroskop, pomocí kterého se proměřovaly okraje dílků invarové stupnice. 

Každá stupnice byla proměřována, na levém okraji dílku a ve středu, vždy po 

20 cm. První stupnice byla proměřena mezi dílky 06 – 30 a druhá mezi 67 – 91. 

Výsledky kalibrace jsou uvedeny v tabulce č. 2 a vyhotovený kalibrační list 

s výpočty je uveden jako příloha č. 2. Z výsledků kalibrace lze říci, že invarová 

nivelační lať (v. č. 46945) vyhovuje svou přesností pro měření s přístrojem Zeiss 

NI 007. Nivelační lať je o řád přesnější, než je přesnost přístroje. 

 

Tab. č. 2 Skutečné hodnoty laťového metru  zjištěné kalibrací 

Levá stupnice Pravá stupnice 

Nominální 
hodnota 

[mm] 

Odchylka od 
nominální 

hodnoty [mm] 

Nominální 
hodnota 

[mm] 

Odchylka od 
nominální 

hodnoty [mm] 

300,0000 + 0,0000 317,5000 + 0,0000 
500,0000 + 0,0009 517,5000 + 0,0038 
700,0000 + 0,0041 717,5000 + 0,0189 
900,0000 + 0,0097 917,5000 + 0,0145 
1100,0000 + 0,0157 1117,5000 + 0,0132 
1300,0000 + 0,0276 1317,5000 + 0,0397 
1500,0000 + 0,0385 1517,5000 + 0,0438 

 

Vysvětlivka: znaménko + / - znamená, že je měřený laťový úsek delší / kratší 

než nominální hodnota. Přesnost měření vypočtená z odchylek opakovaného 

měření m = 0,0024 mm. 

 

6.5 Měřické práce a rozbor přesnosti při měření 
Měřické práce měly být provedeny v 6 etapách s měsíčním rozestupem a měly 

navázat na předcházející etapová měření provedená zaměstnanci ústavu geodézie 

fakulty stavební VUT v Brně a diplomantem Tomášem Hudečkem. Přehled všech etap 

je uveden v tabulce č. 3. 
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Tab. č. 3 Přehled jednotlivých etapových měření 

Etapa Datum 
měření 

Měření 
provedl Etapa Datum 

měření 
Měření 
provedl 

0 10. 3. 2009 Zaměstnanci 10 7. 1. 2011 Hudeček 

1 4. 4. 2009 Zaměstnanci 11 4. 2. 2011 Hudeček 

2 1. 6. 2009 Zaměstnanci 12 5. 3. 2011 Hudeček 

3 14. 7. 2009 Zaměstnanci 13 15. 4. 2011 Hudeček 

4 19. 8. 2009 Zaměstnanci 14 20. 11. 2012 Dörrer 

5 19. 10. 2009 Zaměstnanci 15 19. 12. 2012 Dörrer 

6 27. 11. 2009 Zaměstnanci 16 18. 1. 2013 Dörrer 

7 1. 10. 2010 Hudeček 17 23. 2. 2013 Dörrer 

8 5. 11. 2010 Hudeček 18 23. 3. 2013 Dörrer 

9 3. 12. 2010 Hudeček 19 24. 4. 2013 Dörrer 
 

Každé etapové měření začalo temperací přístroje na teplotu v podzemních 

garážích. Poté se zkontrolovala funkčnost kompenzátoru a byla zaměřena zkouška 

nivelačního přístroje na bodech 3, 5. Ihned se provedl výpočet sklonu záměrné přímky, 

který byl porovnán s předcházející etapou. Po ověření funkčnosti nivelačního přístroje 

se zaměřila potřebná převýšení v podzemních prostorách a připojení na povrch 

na nájezdové rampě. Přesnost měření, obzvláště připojovacího, byla kontrolována 

výpočtem uzávěrů. Pokud došlo k překročení mezní hodnoty uzávěru, byla potřebná 

převýšení okamžitě přeměřena. Dále bylo potřeba nechat vytemperovat přístroj 

na vnější teplotu. Po temperaci přístroje a pomůcek byly zaměřeny všechna potřebná 

převýšení na povrchu. Opět byla přesnost měření kontrolována výpočtem uzávěrů, 

a pokud byl nějaký uzávěr překročen, bylo provedeno okamžité přeměření jednotlivých 

převýšení. Na závěr etapového měření se znovu provedla zkouška nivelačního přístroje, 

která byla porovnána se zkouškou ze začátku měření, bylo provedeno měření ověřující 

kolmost patky nivelační latě a byla ověřena funkčnost krabicové libely připevněné 

na lati. 

Postup měření převýšení na jednu sestavu byl následující: 

1. postavení a horizontace přístroje v polovině vzdálenosti sledovaných bodů 

(např. 1, 2) 

2. čtení obou stupnic na lať při záměře vzad (bod 1) 
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3. určení délky záměry vzad (bod 1) 

4. čtení obou stupnic na lať při záměře vpřed (bod 2) 

5. určení délky záměry vpřed (bod 2) 

6. změna výšky horizontu přístroje  

7. čtení obou stupnic na lať při záměře vzad (bod 2) 

8. čtení obou stupnic na lať při záměře vpřed (bod 1). 

Při měření převýšení mezi body, kde bylo potřeba více sestav, byl postup trošku 

odlišný. Nejprve bylo zaměřeno převýšení tam a poté zpět. Při měření nemohla být 

dodržena podmínka ZLPLPPZP, ale to nevadilo, protože přístroj byl vždy postaven 

na pevném podkladu (betonová podlaha, dlažba). 

 Přesnost měření byla kontrolována ihned na lokalitě výpočtem rozdílů dvou 

převýšení a výpočtem nivelačních uzávěrů. Obě dvě hodnoty byly porovnávány 

s mezními hodnotami, a pokud byla mezní hodnota překročena, bylo provedeno 

okamžité přeměření potřebných převýšení.  

Rozdíl dvou převýšení byl kontrolován s mezní hodnotou vypočtenou podle vzorce 

훿 = 푡 ∙ 푚 ∙ √2 = 2 ∙ 0,1 ∙ √2 = 0,28	푚푚, 

kde t je součinitel konfidence a mh je přesnost jednoho převýšení. 

 Kontrola přesnosti měření pomocí nivelačních uzávěrů spočívala ve zvolení 

několika uzavřených polygonových pořadů. Přesnost měření byla kontrolována pomocí 

10 uzávěrů, a to: UI tvořen body 1, 6, 3, 2 

   UII tvořen body 3, 6, 8, 5, 4, 3  

   UIII tvořen body 1, 2, 3, 12, 7, 1 

   UIV tvořen body 3, 4, 5, 8, 9, 7, 12, 3 

   UV tvořen body 9, N2, N1, 8, 9        

   UVI tvořen body N3, N4, N5, N1, N3 

   UVII tvořen body N1, N6, N3, N1 

UVIII tvořen body N3, N5, N4, N3 

UIX tvořen body N1, N6, N3, N7, N8, N4, N5, N1 

UX tvořen body N3, N7, N8, N4, N3. 

Hodnoty zjištěné v terénu při kontrole přesnosti jsou uvedeny v tabulce č. 4. Vypočtené 

hodnoty byly porovnávány s mezní hodnotou vypočtenou ze vztahu 

훿 = 푡 ∙ 푚 ∙ √푛, 
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kde t je součinitel konfidence (zvoleno t = 2), mh je přesnost převýšení a n je počet 

sestav v uzavřeném polygonu. 

 

Tab. č. 4 Absolutní hodnoty uzávěrů zjištěné při měření [mm] a jejich mezní hodnota 

[mm] 

Etapa / 
Uzávěr 14 15 16 17 18 19 

Mezní 
hodnota 
uzávěru 

UI 0,13 0,06 0,07 0,03 0,04 0,09 0,40 

UII 0,03 0,12 0,21 0,19 0,18 0,08 0,45 

UIII 0,02 0,00 0,33 0,01 0,06 0,04 0,45 

UIV 0,20 0,07 0,12 0,01 0,06 0,02 0,53 

UV 0,41 0,08 0,27 0,22 0,32 0,05 0,69 

UVI - 0,04 0,35 0,05 0,38 0,08 0,45 

UVII 0,07 0,12 0,15 0,34 0,16 0,06 0,45 

UVIII - 0,22 0,28 0,11 0,13 0,14 0,35 

UIX - 0,07 0,09 0,26 0,07 0,07 0,67 

UX 0,09 0,09 0,11 0,03 0,29 0,05 0,45 
 

 Při prvním etapovém měření (etapa 14) byl kontrolován pouze uzávěr UV. 

Při výpočtech v kanceláři se zjistilo chybějící měření mezi body N4, N5 (proto v tabulce 

č. 4 chybějí vypočtené uzávěry) a rozdíl mezi převýšením tam a zpět mezi body N7, N8 

byl větší než je povolená odchylka. V dalších etapových měřeních byly vždy spočítány 

všechny kontroly hned na místě, aby se tato nepříjemná situace už nikdy neopakovala. 

 Výsledné hodnoty uzávěrů vypočtené po zavedení oprav ze sklonu záměrné 

přímky jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 Při měření byly samozřejmě zaznamenávány atmosférické podmínky, protože 

můžou mít veliký vliv na posuny a deformace objektu. Např. sedání a zdvih způsobený 

promrzáním zeminy v zimním období. V každé etapě byla měřena teplota vzduchu 

v okolí budovy JAMU a také v podzemních garážích, i přes to, že zde se teplota příliš 

neměnila. Naměřené hodnoty a teplotní rozdíly mezi etapami jsou uvedeny 

v tabulce č. 5. 
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Tab. č. 5 Naměřené teploty v jednotlivých etapách a rozdíly mezi následujícími etapami 

Etapa Datum 
měření 

Teplota 
v 

garážích 
[°C] 

Venkovní 
teplota 

[°C] 

Rozdíl 
teplot 
[°C] 

Etapa Datum 
měření 

Teplota v 
garážích 

[°C] 

Venkovní 
teplota 

[°C] 

Rozdíl 
teplot 
[°C] 

0 10. 3. 
2009 - 6  10 7. 1. 

2011 - 2 +5 

1 4. 4. 
2009 - 20 +14 11 4. 2. 

2011 - 3 +1 

2 1. 6. 
2009 - 14 -6 12 5. 3. 

2011 - 8 +5 

3 14. 7. 
2009 - 29 +15 13 15. 4. 

2011 - 9 +1 

4 19. 8. 
2009 - 24 -5 14 20. 11. 

2012 18 12 +3 

5 19. 10. 
2009 - 6 -18 15 19. 12. 

2012 15 5 -7 

6 27. 11. 
2009 - 6 0 16 18. 1. 

2013 12 -3 -8 

7 1. 10. 
2010 - 11 +5 17 23. 2. 

2013 13 -1 +2 

8 5. 11. 
2010 - 19 +8 18 23. 3. 

2013 13 1 +2 

9 3. 12. 
2010 - -3 -22 19 24. 4. 

2013 20 21 +20 
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7 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 
V této kapitole bude pojednáno o korekci naměřených dat ze sklonu záměrné 

přímky. Dále zde bude popsán výpočet apriorní střední chyby jednoho převýšení, která 

vstupuje do vyrovnání, pomocí měřických dvojic jednoho převýšení a bude zde popsán 

princip použité metody pro vyrovnání, použitý výpočetní software a nakonec testování 

vyrovnaných hodnot. 

 

7.1 Redukce a opravy naměřených dat 
Před začátkem měřických prací jednotlivé etapy byla vždy provedena zkouška 

nivelačního přístroje. Tato zkouška se provedla také ihned po ukončení měřických prací 

jednotlivé etapy za účelem ověření správné funkčnosti přístroje po celou dobu měření. 

Výsledkem byly dvě, od sebe ne příliš odlišné, hodnoty sklonu záměrné přímky. 

Z těchto dvou hodnot byl spočítán aritmetický průměr, pomocí kterého byly vypočteny 

opravy naměřených hodnot v jednotlivé etapě. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č. 6. 

 

Tab. č. 6 Hodnoty měrné opravy ze sklonu záměrné přímky v jednotlivých etapách 

Etapa oφ před měřením 
[mm/m] 

oφ po měření 
[mm/m] 

oφ výsledné 
[mm/m] 

14 + 0,019 + 0,023 + 0,021 

15 + 0,017 + 0,006 + 0,012 

16 + 0,010 + 0,002 + 0,006 

17 + 0,013 + 0,007 + 0,010 

18 + 0,007 + 0,007 + 0,007 

19 - 0,038 - 0,028 - 0,033 
 

Vypočtenou opravu oφ zavádím do měřeného převýšení (hi´) vztahem 

ℎ = ℎ´ − 표 , 

kde 

표 = 표 ∙ ∆푑 , 

přičemž ∆di se vypočte jako rozdíl vzdáleností mezi záměrou vzad a vpřed a hi je 

výsledné opravené převýšení. Výpočet konkrétních oprav a výsledná opravená 

převýšení v jednotlivých etapách jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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Opravy ze sklonu záměrné přímky byly zaváděny při každém excentrickém 

postavení přístroje. Délky záměr se určovaly pomocí dálkoměrných rysek záměrného 

obrazce s přesností na dm. Vzhledem k velikosti opravy ze sklonu záměrné přímky byla 

přesnost určení délek záměr dostačující.  

 

7.2 Vstupní přesnost a zavedení vah 
Do vyrovnání je potřeba zadat přesnost vstupních hodnot, ze které se poté 

spočítají váhy. V kapitole 6.3 byl stanoven odhad apriorní střední chyby jednoho 

převýšení, který sloužil pro kontrolu přesnosti při měření. Avšak do vyrovnání musí 

vstupovat aposteriorní střední chyba vypočtená z velkého souboru měřických dvojic. 

Při měření etap 14 – 19 bylo celkem získáno 167 měřických dvojic, ze kterých 

byla následně určena střední chyba jednoho převýšení podle vzorce 

푚 =
∑푑
2푛 , 

kde n je počet všech měřických dvojic a d je rozdíl jedné měřické dvojice. 

 Výpočet aposteriorní střední chyby z měřických dvojic je uveden v příloze č. 6. 

Výsledná hodnota střední chyby jednoho převýšení je  

푚 = 0,090	푚푚. 

 Tato hodnota slouží pro výpočet vah, které vstupují do vyrovnání v podobě 

váhové matice P. Váhy jsou poměrná čísla, která kvalitativně zhodnocují jednotlivá 

měření. Přesnější měření bude mít větší váhu, a proto se více uplatní ve vyrovnání. 

Vycházíme ze vztahu 

푝 ∙ 푚 = 푝 ∙ 푚 = 푘표푛푠푡, 

kde pi je váha měřené veličiny, mi střední chyba měřené veličiny, p0 jednotková váha a 

m0 je jednotková střední chyba. Jednotková váha se volí tak, aby ostatní váhy nebyly 

příliš velké nebo malé čísla. Byla zvolena jednotková váha  

푝 = 1. 

Poté mohu napsat obecný vztah pro volbu vah ve tvaru 

푝 =
푚
푚

. 

Kapitola vypracována na základě [3, 7]. 
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7.3 Vyrovnání naměřených dat 
Pokud máme zaměřen větší počet veličin, než je zapotřebí pro výpočet 

hledaných parametrů, není řešení úlohy jednoznačné. V takovém případě je potřeba 

provést vyrovnání, které nám nejen zajistí nejspolehlivější výpočet hledaných 

parametrů, ale i poskytne odhady charakteristik přesnosti výsledných parametrů. 

Nejčastěji se způsoby vyrovnání rozdělují do těchto skupin: 

 vyrovnání přímých měření – kde jediná neznámá veličina byla měřena nezávisle 

několikrát za sebou, 

 vyrovnání zprostředkujících měření – kde více neznámých veličin určuji 

prostřednictvím jiných, přímo měřených parametrů (např. určujeme výšky a 

měříme převýšení), 

 vyrovnání podmínkových měření – kde jednotlivé veličiny měřím přímo, ale 

zároveň musí splňovat předem stanovené podmínky (součet úhlů v trojúhelníku 

musí být roven 2R), 

 kombinované způsoby. 

Pro výpočet vyrovnání je vždy nutné stanovit dodatečnou podmínku, která zajistí 

nejlepší způsob řešení. V geodézii se nejčastěji používá metoda nejmenších čtverců 

(MNČ), která využívá podmínku minimalizované normy vektoru oprav, čili 

푣푣 = 푚푖푛. 

Pokud do vyrovnání vstupují veličiny s různou přesností, dostává podmínka tvar 

푝푣푣 = 푚푖푛. 

Metoda nejmenších čtverců má tyto základní vlastnosti: 

 při dostatečně velkém počtu měřených veličin zatížených jen náhodnými 

chybami poskytuje metoda nestranné odhady pravých hodnot, 

 přesnější měření mají ve vyrovnání větší váhu než ty méně přesná, 

 poskytuje jednoznačné výsledky i při přeurčeném problému, 

 výsledné rovnice pro neznámé jsou v lineárním tvaru, 

 poskytuje vyrovnané hodnoty i s charakteristikami přesnosti. 

Při měření na lokalitě JAMU bylo v každé etapě na 18 bodech naměřeno 28 

převýšení (výjimkou je 14. etapa, kde bylo zaměřeno pouze 27 převýšení). Z toho 

vyplývá, že byl získán soubor s nadbytečným počtem měřených veličin a bylo potřeba 

provést vyrovnání. Po každé etapě bylo provedeno předběžné vyrovnání v programu 
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Microsoft Exel, za účelem zjištění aktuálního stavu budovy (včasné odhalení velkých 

deformací). Po ukončení posledního etapového měření byly všechny etapy vyrovnány 

za pomocí výpočetního softwaru. Při výpočtu v programu Microsoft Exel bylo použito 

metody vyrovnání zprostředkujících měření. V další části bude popsán princip 

zprostředkujícího vyrovnání. 

 

Princip vyrovnání zprostředkujících měření: 

Mějme řadu měření l1, l2, …, ln. Naměřené hodnoty l se budou lišit od skutečné hodnoty 

L vlivem skutečných chyb ε. Poté můžeme napsat vztah: 

퐿 = 푙 + 휀,					퐿 = 푓 (푋 , 푋 , … , 푋 ) 

Těchto rovnic můžeme zapsat n pro všechna zprostředkující měření, kde X jsou 

určované parametry a k je počet nutných měření. Z provedeného měření nelze určit 

hodnoty Li a εi, a proto hledáme aproximaci Li. Tuto aproximaci označíme 푙 ̅  a 

nazveme ji vyrovnanou hodnotou. Pro tuto hodnotu bude platit vztah: 

푙 ̅ = 푙 + 푣 ,					푙 ̅ = 푓 (푥 , 푥 ,… , 푥 ). 

 Nyní jsme schopni zapsat rovnice oprav: 

푣 = 푙 ̅ − 푙 ,					푣 = 푓 (푥 , 푥 ,… , 푥 ) − 푙 , 

kterých bude opět n, a požadujeme, aby byla splněna základní podmínka MNČ. Pro 

jednodušší systém výpočtů je potřeba jednotlivé rovnice oprav linearizovat. 

Tzv. linearizaci provedeme pomocí Taylorovy řady, ze které použijeme pouze členy 

prvního řádu. Z tohoto důvodu je potřeba zavést přibližné hodnoty neznámých x0 tak, 

aby přírůstky dx byly dostatečně malé. Dále můžeme psát vztah: 

푥 = 푥 + 푑푥, 

 který dosadíme do rovnice oprav a provedeme rozvoj za pomocí Taylorovy řady. 

Rovnice oprav poté budou ve tvaru: 

푣 = 푓 (푥 , 푥 ,… , 푥 ) +
휕푓
휕푥 ∙ 훿푥 − 푙 , 

kde i = 1, 2, …, n a j = 1, 2, …, k. Budeme je nazývat přetvořené rovnice oprav. 

Z koeficientů přetvořených rovnic oprav můžeme sestavit matici plánu A. 

퐴 =

⎝

⎜
⎛

휕푓
휕푥 …

휕푓
휕푥

⋮ ⋱ ⋮
휕푓
휕푥 …

휕푓
휕푥 ⎠

⎟
⎞

 



45 
 

Protože budou přibližné hodnoty výsledných veličin dostatečně blízké hodnotám 

hledaným, bude také rozdíl mezi hledanými a přibližnými hodnotami měřených veličin 

dostatečně malý, a proto můžeme psát vztah pro jednotlivé hodnoty vektoru absolutních 

členů označený l´. 

푙 ´ = 푓 (푥 , 푥 , … , 푥 ) − 푙 

Po dosazení bude vztah pro rovnice oprav následující: 

푣 = 퐴 ∙ 푑푥 + 푙´. 

Podmínku MNČ zajišťuje vztah: 

퐴 ∙ 푃 ∙ 푣 = 0. 

Prostým dosazením za v dostaneme systém normálních rovnic: 

퐴 ∙ 푃 ∙ 퐴 ∙ 푑푥 + 퐴 ∙ 푃 ∙ 푙´ = 0. 

Čtvercovou symetrickou matici 퐴 ∙ 푃 ∙ 퐴 budeme označovat písmenem N a budeme ji 

nazývat maticí koeficientů normálních rovnic. Po vyjádření dx ze systému normálních 

rovnic vypočteme vektor přírůstků podle vztahu: 

푑푥 = −푁 ∙ 퐴 ∙ 푃 ∙ 푙´. 

Z vyrovnaných přírůstků určíme hledané neznámé: 

푥 = 푥 + 푑푥. 

Dále vypočteme vektor oprav: 

푣 = 퐴 ∙ 푑푥 + 푙´ 

a z vektoru oprav vypočteme vyrovnané hodnoty měřených veličin: 

푙 ̅ = 푙 + 푣. 

Pro kontrolu správnosti vyrovnání nejčastěji používáme dvojí výpočet oprav podle 

vzorců: 

푣 = 퐴 ∙ 푑푥 + 푙´, 

푣 = 푓(푥 , 푥 ,… , 푥 ) − 푙. 

Jako kontrola také poslouží např. výpočet výškových uzávěrů z vyrovnaných hodnot, 

které musí být nulové. 

Z provedeného vyrovnání můžeme vypočítat jednotlivé střední chyby. Střední 

jednotkovou chybu po vyrovnání (aposteriorní) vypočteme pomocí oprav ze vztahu: 

푚 =
∑ 푝푣푣
푛 − 푘 , 

kde n-k je počet nadbytečných měření. Dále můžeme vypočítat střední chybu 

vyrovnaných neznámých dle vzorce: 
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푚 = 푚 ∙ 푄 , 

kde 푄  je diagonální prvek matice váhových koeficientů. V neposlední řadě můžeme 

vypočítat střední chybu vyrovnaných měření dle vzorce: 

푚 ̅ = 푚 ∙ 푄 ̅ ̅ , 

kde, 푄 ̅ ̅  je diagonální prvek matice váhových koeficientů.  

Kapitola vypracována na základě [7, 3, 4]. 

 

7.4 Vyrovnání pomocí softwaru 
V dnešní počítačové době existuje celá řada programů zaměřená nejen na 

vyrovnání, ale i zpracování naměřených a vyrovnaných dat. Každý z těchto programů 

má své vlastní uživatelské prostředí (někdy pro uživatele více či méně příjemné), vlastní 

nastavení, grafiku, různé výhody a nedostatky. Nicméně při použití jednotných 

vstupních dat musí všechny programy poskytovat stejné výsledky. Pro vyrovnání 

nivelační sítě připadaly v úvahu tři programy dostupné na školních počítačích. Jednalo 

se o programy Groma, Dll_MNČ a G-NET. Program Groma nebyl použit kvůli 

potřebné znalosti polohových souřadnic i při výškovém vyrovnání, které nebyly známy. 

Práce s programem Dll_MNČ vyžaduje vytvoření textové šablony a celkové prostředí 

programu je méně příjemné. Program G-NET pracuje v prostředí MS-DOS, což je dnes 

velká nevýhoda, ale i přes to je jeho uživatelské prostředí jednoduché a příjemné. 

Pro zpracování všech naměřených dat byl vybrán program G-NET verze 2.09. 

 

 
obr. 17 Ukázka uživatelského prostředí programu G-NET  
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Program G-NET byly vyvinut Ing. Svatoplukem Sedláčkem. Program pracuje 

v prostředí MS-DOS, což je dnes velká nevýhoda, ale i tak má velice intuitivní 

a jednoduché uživatelské prostředí. V programu je samostatná část pro výškové 

vyrovnání. Import dat probíhá přes textový soubor a výsledný protokol vyrovnání 

obsahuje všechna potřebná data, jako např. informace o síti, vstupní hodnoty, vyrovnané 

hodnoty, jednotlivé střední chyby a statistické testy. [24] 

Při samotném vyrovnání naměřených dat byla nejprve založena nová lokalita 

(JAMU) a nastaveny jednotlivé parametry (počet des. míst apod.). V dalším kroku byla 

založena etapa. V záložce „Měření – veličiny“ byly z textového souboru naimportovány 

jednotlivá převýšení (opravená o korekci ze sklonu záměrné přímky) a jejich střední 

chyby. V záložce „Body – vrcholy sítě“ byly nadefinovány pevné body a zafixovány 

jejich výšky. V záložce „ Výpočty – model sítě – výpočet výšek“ byly vypočteny 

přibližné výšky a pomocí záložky „Výpočty – výškové vyrovnání“ bylo provedeno 

samotné výškové vyrovnání. V záložce „Výpočty – protokol“ se nacházel protokol 

výškového vyrovnání, který se dal prohlížet a uložit. 

 

 
obr. 18 Ukázka naimportovaných převýšení v programu G-NET 

Součástí výstupního protokolu z programu G-NET jsou také statistické testy. Ty 

slouží především pro testování náhodného rozdělení nebo k posouzení dodržené 

přesnosti. Byly provedeny dva testy. Jeden je test střední hodnoty podle normálního 

rozdělení a druhý byl test standardní odchylky na χ2 – rozdělení. Oba testy byly 

provedeny na hladině významnosti α = 5%. [24, 8] 
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7.5 Konfigurace vyrovnání 
V etapách zaměřenými zaměstnanci fakulty stavební v Brně (etapy 0 – 6) byla 

pouze jedna síť v podzemních prostorách, která byla vyrovnána jako celek. Pro 

vyrovnání byl zvolen jako fixní bod č. 1 a byla mu přidělena výška 10 m. V etapách, 

které měřil Ing. Tomáš Hudeček (etapy 7 – 13) byla síť doplněna o nové body v úrovni 

terénu, které měly sloužit po kontrolu a ověření stability bodu N1. Byly vytvořeny dvě 

sítě. Jedna hlavní, která měla stejnou konfiguraci jako v etapách 0 – 6, a druhá vedlejší. 

Vedlejší síť byla tvořena body N1 – N5. Ve vedlejší síti byl jako fixní bod zvolen N3, 

u kterého byl předpoklad nejlepší stability, protože je nejdál od sledovaného objektu. 

Výšky bodů vedlejší sítě byly přizpůsobeny síti hlavní tak, že bodu N1 byla přidělena 

stejná výška v 7. etapě.    

Úkolem této práce bylo posoudit stabilitu, resp. vzájemný pohyb, hlavní 

a vedlejší sítě. Nejprve byla v každé etapě (etapy 14 – 19) vyrovnána spodní síť 

s fixním bodem č. 1 a výškou 10 m. Dále byla vyrovnána horní síť s fixním bodem N3 

a výškou 15 m. V dalším kroku byly posuzovány vypočtené převýšení, mezi body 

spodní a horní sítě (konkrétně body 8, 9, N1 a N2), vzhledem k předcházející etapě. 

V důsledku, že nebyl prokázán vzájemný posun obou sítí mezi jednotlivými etapami 

(viz. příloha 8), byly obě sítě vyrovnány jako celek . Pro potřebu návaznosti na všechny 

předcházející etapy byl zvolen opět fixní bod č. 1 s výškou 10 m. Celá síť byla 

vyrovnána v několika variantách s různými fixními body. Při porovnání výsledků 

vyrovnání s různými pevnými body a změnami jednotlivých převýšení mezi etapami 

(příloha č. 5) byly body N3 a N8 posouzeny jako nejstabilnější po celou dobu měření 

(etapy 14 – 19). Celá síť byla poté vyrovnána jako celek s pevnými body 1, N3 a N8. 

Bodům N3 a N8 byly přiděleny výšky, které byly získány jako aritmetický průměr ze 

všech šesti etapových měření vyrovnaných jako celek s fixním bodem 1. Takto 

vyrovnané výšky byly použity pro další vyhodnocení a zpracování. Protokoly 

o vyrovnání jsou součástí přílohy č. 7. Výsledné vyrovnané výšky a jejich střední chyby 

jsou uvedeny v příloze č. 9. 

  

 

  



49 
 

8 POROVNÁNÍ VYROVNANÝCH HODNOT 
Pro všechny body sítě bylo potřeba určit, jestli vypočtené posuny byly 

způsobeny pouze měřickými chybami, nebo zda byly způsobeny pohybem bodů. 

Všechny vypočtené posuny byly testovány pomocí intervalů spolehlivosti. Svislé 

posuny mezi jednotlivými etapami vypočteme jako rozdíl výšek v jednotlivých etapách 

podle vzorce 

푝 , = 퐻 −퐻 , 

kde koeficienty i, j značí jednotlivé etapy. Střední chyba posunu získaná pomocí zákona 

hromadění středních chyb poté bude 

푚 , = 푚 +푚 . 

Pro určení střední chyby posunu je potřeba znát střední chyby jednotlivých výšek, které 

dostaneme z vyrovnání. Jestliže budeme testovat na hladině významnosti a = 5% 

(s pravděpodobností 95%), tak se mezní chyba posunu vypočte dle vzorce 

훿 , = 푡 ∙ 푚 , = 2 ∙ 푚 , . 

Testování všech posunů bylo posuzováno podle následujících intervalů [5] 

푝 , < 푚 , 	… 푝표푠푢푛	푛푒푛푎푠푡푎푙 

푚 , ≤ 푝 , ≤ 훿 , 	… 푝표푠푢푛	푚표ℎ푙	푛푎푠푡푎푡, 푎푙푒	푛푒푙푒푧	푝푟표푘á푧푎푡 

훿 , < 푝 , 	… 푝표푠푢푛	푛푎푠푡푎푙	푠	푝푟푎푣푑ě푝표푑표푏푛표푠푡í	95	% 

 Posuny byly vyhodnocovány pro jednotlivé body v etapových měřeních 14 – 19 

a pro všechna doposud provedená měření na sledovaném objektu, čili etapy 0 – 19. 

Vyhodnocení posunů dle jednotlivých etap je uvedeno v příloze č. 10. 

   

8.1 Porovnání jednotlivých bodů v etapách 14 – 19 
V této kapitole budou porovnávány výsledky získané pouze měřením v rámci 

této práce, čili etapy 14 – 19.  
8.1.1 Porovnání jednotlivých bodů vzhledem k 14. etapě 

V následujících tabulkách (Tab. 7 – 21) jsou vyhodnoceny posuny jednotlivých 

bodů vzhledem k 14. etapě. Zpracovány byly etapy 14 – 19. Ve sloupci „Svislý posun“ 

jsou uvedeny konkrétní hodnoty, kde znaménko + / - značí zdvih / pokles konkrétního 

bodu. Ve sloupci „Vyhodnocení posunu“ je výsledek testování posunů podle intervalů 

uvedených v kapitole 8. 
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Tab. č. 7 Změna výšky bodu 2 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 8 Změna výšky bodu 3 vzhledem k 14. etapě

 
 
Tab. č. 9 Změna výšky bodu 4 vzhledem k 14. etapě  

 
Tab. č. 10 Změna výšky bodu 5 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 11 Změna výšky bodu 6 vzhledem k 14. etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,95423 0,07

15 9,95366 0,04 -0,57 0,08 0,16 ano

16 9,95366 0,06 -0,57 0,09 0,18 ano

17 9,95370 0,06 -0,53 0,09 0,19 ano

18 9,95369 0,06 -0,54 0,09 0,18 ano

19 9,95394 0,03 -0,29 0,08 0,15 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,98406 0,07

15 9,98405 0,05 -0,01 0,09 0,17 ne

16 9,98404 0,07 -0,02 0,10 0,20 ne

17 9,98402 0,07 -0,04 0,10 0,20 ne

18 9,98406 0,06 0,00 0,10 0,19 ne

19 9,98432 0,03 0,26 0,08 0,16 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,99525 0,08

15 9,99528 0,05 0,03 0,10 0,19 ne

16 9,99527 0,07 0,02 0,11 0,22 ne

17 9,99521 0,07 -0,04 0,11 0,22 ne

18 9,99525 0,07 0,00 0,11 0,21 ne

19 9,99540 0,04 0,15 0,09 0,18 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,98712 0,08

15 9,98709 0,05 -0,03 0,09 0,19 ne

16 9,98702 0,07 -0,10 0,11 0,21 ne

17 9,98700 0,07 -0,12 0,11 0,22 nepr.

18 9,98705 0,07 -0,07 0,10 0,21 ne

19 9,98728 0,04 0,16 0,09 0,18 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,99803 0,07

15 9,99818 0,04 0,15 0,08 0,16 nepr.

16 9,99818 0,06 0,15 0,09 0,18 nepr.

17 9,99815 0,06 0,12 0,09 0,18 nepr.

18 9,99819 0,06 0,16 0,09 0,17 nepr.

19 9,99819 0,03 0,16 0,07 0,14 ano
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Tab. č. 12 Změna výšky bodu 7 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 13 Změna výšky bodu 8 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 14 Změna výšky bodu 9 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 15 Změna výšky bodu 12 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 16 Změna výšky bodu N1 vzhledem k 14. etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,99317 0,07

15 9,99307 0,04 -0,10 0,08 0,17 nepr.

16 9,99306 0,06 -0,11 0,09 0,19 nepr.

17 9,99304 0,06 -0,13 0,10 0,19 nepr.

18 9,99313 0,06 -0,04 0,09 0,18 ne

19 9,99337 0,03 0,20 0,08 0,16 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 10,01177 0,08

15 10,01174 0,05 -0,03 0,09 0,18 ne

16 10,01174 0,07 -0,03 0,10 0,20 ne

17 10,01173 0,07 -0,04 0,10 0,21 ne

18 10,01164 0,06 -0,13 0,10 0,20 nepr.

19 10,01172 0,03 -0,05 0,08 0,17 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 10,38094 0,08

15 10,38073 0,05 -0,21 0,10 0,20 ano

16 10,38074 0,07 -0,20 0,11 0,22 ano

17 10,38070 0,08 -0,24 0,11 0,23 ano

18 10,38066 0,07 -0,28 0,11 0,22 ano

19 10,38103 0,04 0,09 0,09 0,18 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,89431 0,09

15 9,89432 0,05 0,01 0,10 0,21 ne

16 9,89424 0,08 -0,07 0,12 0,24 ne

17 9,89424 0,08 -0,07 0,12 0,24 ne

18 9,89424 0,07 -0,07 0,11 0,23 ne

19 9,89450 0,04 0,19 0,10 0,19 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 13,95786 0,07

15 13,95776 0,04 -0,10 0,08 0,16 nepr.

16 13,95775 0,06 -0,11 0,09 0,18 nepr.

17 13,95775 0,06 -0,11 0,09 0,18 nepr.

18 13,95762 0,06 -0,24 0,09 0,17 ano

19 13,95775 0,03 -0,11 0,07 0,15 nepr.
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Tab. č. 17 Změna výšky bodu N2 vzhledem k 14. etapě 2 

 
Tab. č. 18 Změna výšky bodu N4 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 19 Změna výšky bodu N5 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 20 Změna výšky bodu N6 vzhledem k 14. etapě 

 
Tab. č. 21 Změna výšky bodu N7 vzhledem k 14. etapě 

 
Znaménko + / - značí zdvih / pokles sledovaného bodu. 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 13,13036 0,10

15 13,13021 0,06 -0,15 0,12 0,24 nepr.

16 13,13025 0,09 -0,11 0,13 0,27 ne

17 13,13027 0,09 -0,09 0,14 0,27 ne

18 13,13021 0,08 -0,15 0,13 0,26 nepr.

19 13,13029 0,05 -0,07 0,11 0,22 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 12,95087 0,07

15 12,95076 0,04 -0,11 0,07 0,15 nepr.

16 12,95080 0,05 -0,07 0,08 0,16 ne

17 12,95072 0,05 -0,15 0,08 0,17 nepr.

18 12,95085 0,05 -0,02 0,08 0,16 ne

19 12,95077 0,03 -0,10 0,07 0,14 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 14,00086 0,08

15 14,00040 0,04 -0,46 0,09 0,18 ano

16 14,00042 0,06 -0,44 0,10 0,19 ano

17 14,00050 0,06 -0,36 0,10 0,19 ano

18 14,00051 0,05 -0,35 0,09 0,19 ano

19 14,00063 0,03 -0,23 0,08 0,17 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 14,05485 0,10

15 14,05479 0,06 -0,06 0,12 0,23 ne

16 14,05472 0,09 -0,13 0,13 0,26 nepr.

17 14,05474 0,09 -0,11 0,13 0,26 ne

18 14,05449 0,08 -0,36 0,13 0,26 ano

19 14,05479 0,04 -0,06 0,11 0,21 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 13,48989 0,08

15 13,48995 0,05 0,06 0,09 0,18 ne

16 13,48982 0,07 -0,07 0,10 0,20 ne

17 13,48995 0,07 0,06 0,10 0,20 ne

18 13,48989 0,06 0,00 0,10 0,20 ne

19 13,49015 0,03 0,26 0,08 0,16 ano
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Legenda 

 
 

8.1.2 Porovnání jednotlivých bodů vzhledem k předcházející etapě 

V následujících tabulkách (Tab. 22 – 36) jsou vyhodnoceny posuny jednotlivých 

bodů vzhledem k předcházející etapě. Zpracovány byly etapy 14 – 19. Ve sloupci 

„Svislý posun“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty, kde znaménko + / - značí zdvih / 

pokles konkrétního bodu. Ve sloupci „Vyhodnocení posunu“ je výsledek testování 

posunů podle intervalů uvedených v kapitole 8. 

 

Tab. č. 22 Změna výšky bodu 2 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 23 Změna výšky bodu 3 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 24 Změna výšky bodu 4 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

 

ne   posun sledovaného bodu nenastal
nepr.   posun sledovaného bodu nelze prokázat
ano   posun sledovaného bodu nastal s pravděpodobností 95%

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,95423 0,07

15 9,95366 0,04 -0,57 0,08 0,16 ano

16 9,95366 0,06 0,00 0,07 0,15 ne

17 9,95370 0,06 0,04 0,09 0,18 ne

18 9,95369 0,06 -0,01 0,09 0,17 ne

19 9,95394 0,03 0,25 0,07 0,13 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,98406 0,07

15 9,98405 0,05 -0,01 0,09 0,17 ne

16 9,98404 0,07 -0,01 0,08 0,16 ne

17 9,98402 0,07 -0,02 0,09 0,19 ne

18 9,98406 0,06 0,04 0,09 0,18 ne

19 9,98432 0,03 0,26 0,07 0,14 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,99525 0,08

15 9,99528 0,05 0,03 0,10 0,19 ne

16 9,99527 0,07 -0,01 0,09 0,17 ne

17 9,99521 0,07 -0,06 0,10 0,20 ne

18 9,99525 0,07 0,04 0,10 0,20 ne

19 9,99540 0,04 0,15 0,08 0,15 nepr.
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Tab. č. 25 Změna výšky bodu 5 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 26 Změna výšky bodu 6 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 27 Změna výšky bodu 7 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 28 Změna výšky bodu 8 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 29 Změna výšky bodu 9 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,98712 0,08

15 9,98709 0,05 -0,03 0,09 0,19 ne

16 9,98702 0,07 -0,07 0,09 0,17 ne

17 9,98700 0,07 -0,02 0,10 0,20 ne

18 9,98705 0,07 0,05 0,10 0,20 ne

19 9,98728 0,04 0,23 0,08 0,15 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,99803 0,07

15 9,99818 0,04 0,15 0,08 0,16 nepr.

16 9,99818 0,06 0,00 0,07 0,14 ne

17 9,99815 0,06 -0,03 0,08 0,17 ne

18 9,99819 0,06 0,04 0,08 0,16 ne

19 9,99819 0,03 0,00 0,06 0,12 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,99317 0,07

15 9,99307 0,04 -0,10 0,08 0,17 nepr.

16 9,99306 0,06 -0,01 0,08 0,15 ne

17 9,99304 0,06 -0,02 0,09 0,18 ne

18 9,99313 0,06 0,09 0,09 0,17 nepr.

19 9,99337 0,03 0,24 0,07 0,13 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 10,01177 0,08

15 10,01174 0,05 -0,03 0,09 0,18 ne

16 10,01174 0,07 0,00 0,08 0,16 ne

17 10,01173 0,07 -0,01 0,10 0,19 ne

18 10,01164 0,06 -0,09 0,09 0,19 nepr.

19 10,01172 0,03 0,08 0,07 0,14 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 10,38094 0,08

15 10,38073 0,05 -0,21 0,10 0,20 ano

16 10,38074 0,07 0,01 0,09 0,18 ne

17 10,38070 0,08 -0,04 0,11 0,21 ne

18 10,38066 0,07 -0,04 0,10 0,21 ne

19 10,38103 0,04 0,37 0,08 0,16 ano
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Tab. č. 30 Změna výšky bodu 12 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 31 Změna výšky bodu N1 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 32 Změna výšky bodu N2 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 33 Změna výšky bodu N4 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 34 Změna výšky bodu N5 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 9,89431 0,09 ne

15 9,89432 0,05 0,01 0,10 0,21 ne

16 9,89424 0,08 -0,08 0,09 0,19 ne

17 9,89424 0,08 0,00 0,11 0,22 ne

18 9,89424 0,07 0,00 0,11 0,22 ne

19 9,89450 0,04 0,26 0,08 0,17 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 13,95786 0,07

15 13,95776 0,04 -0,10 0,08 0,16 nepr.

16 13,95775 0,06 -0,01 0,07 0,14 ne

17 13,95775 0,06 0,00 0,08 0,17 ne

18 13,95762 0,06 -0,13 0,08 0,16 nepr.

19 13,95775 0,03 0,13 0,06 0,12 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 13,13036 0,10

15 13,13021 0,06 -0,15 0,12 0,24 nepr.

16 13,13025 0,09 0,04 0,11 0,22 ne

17 13,13027 0,09 0,02 0,13 0,25 ne

18 13,13021 0,08 -0,06 0,12 0,25 ne

19 13,13029 0,05 0,08 0,10 0,19 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 12,95087 0,07

15 12,95076 0,04 -0,11 0,07 0,15 nepr.

16 12,95080 0,05 0,04 0,06 0,12 ne

17 12,95072 0,05 -0,08 0,07 0,14 nepr.

18 12,95085 0,05 0,13 0,07 0,14 nepr.

19 12,95077 0,03 -0,08 0,05 0,11 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 14,00086 0,08

15 14,00040 0,04 -0,46 0,09 0,18 ano

16 14,00042 0,06 0,02 0,07 0,14 ne

17 14,00050 0,06 0,08 0,08 0,16 nepr.

18 14,00051 0,05 0,01 0,08 0,16 ne

19 14,00063 0,03 0,12 0,06 0,12 nepr.
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Tab. č. 35 Změna výšky bodu N6 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 36 Změna výšky bodu N7 vzhledem k předcházející etapě 

 
Znaménko + / - značí zdvih / pokles sledovaného bodu. 

Legenda 

 
 

8.1.3 Grafické znázornění jednotlivých bodů 

Změny a vývoj výšek jednotlivých bodů v etapách 14 – 19 jsou nejlépe zřetelné 

z grafů (Grafy 1 – 15), které byly vytvořeny v programu MS Excel. Na vodorovnou osu 

byly vynenesy čísla jednotlivých etap a na osu svislou hodnoty vyrovnaných výšek. 

 

Graf č. 1 Změna výšky bodu 2 

 
 

 

 

Graf č. 2 Změna výšky bodu 3 

  

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 14,05485 0,10

15 14,05479 0,06 -0,06 0,12 0,23 ne

16 14,05472 0,09 -0,07 0,11 0,21 ne

17 14,05474 0,09 0,02 0,12 0,25 ne

18 14,05449 0,08 -0,25 0,12 0,24 ano

19 14,05479 0,04 0,30 0,09 0,19 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

14 13,48989 0,08

15 13,48995 0,05 0,06 0,09 0,18 ne

16 13,48982 0,07 -0,13 0,08 0,16 nepr.

17 13,48995 0,07 0,13 0,09 0,19 nepr.

18 13,48989 0,06 -0,06 0,09 0,19 ne

19 13,49015 0,03 0,26 0,07 0,14 ano

ne   posun sledovaného bodu nenastal
nepr.   posun sledovaného bodu nelze prokázat
ano   posun sledovaného bodu nastal s pravděpodobností 95%
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Výška [m]

Etapa

Změna výšky bodu 2

9,98380
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9,98400
9,98410
9,98420
9,98430
9,98440

14 15 16 17 18 19

Výška [m]

Etapa

Změna výšky bodu 3
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Graf č. 3 Změna výšky bodu 4 

 

Graf č. 4 Změna výšky bodu 5 

 
 

Graf č. 5 Změna výšky bodu 6 

 

Graf č. 6 Změna výšky bodu 7 

 

Graf č. 7 Změna výšky bodu 8 

 

Graf č. 8 Změna výšky bodu 9 

 

Graf č. 9 Změna výšky bodu 12 

 

Graf č. 10 Změna výšky bodu N1 

 
 

 

 

 
 
 

9,99510

9,99520

9,99530
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9,99550

14 15 16 17 18 19

Výška [m]

Etapa

Změna výšky bodu 4
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9,98700
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9,98740
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Změna výšky bodu 5
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Změna výšky bodu 6
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9,99340
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Etapa

Změna výšky bodu 7
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Změna výšky bodu 8
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10,38100

10,38120
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Změna výšky bodu 9
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Změna výšky bodu 12
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Graf č. 11 Změna výšky bodu N2 

 

Graf č. 12 Změna výšky bodu N4 

 

Graf č. 13 Změna výšky bodu N5 

 

Graf č. 14 Změna výšky bodu N6 

 
 

Graf č. 15 Změna výšky bodu N7 
 

 

8.2 Porovnání jednotlivých bodů v etapách 0 – 19 
V této kapitole budou porovnávány výsledky získané ze všech etapových 

měření, které kdy byly na lokalitě provedeny. 
8.2.1 Porovnání jednotlivých bodů vzhledem k základní etapě 

V následujících tabulkách (Tab. 37 – 50) jsou vyhodnoceny posuny jednotlivých 

bodů vzhledem k základní etapě. Zpracovány byly etapy 0 – 19. Ve sloupci „Svislý 

posun“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty, kde znaménko + / - značí zdvih / pokles 

konkrétního bodu. Ve sloupci „Vyhodnocení posunu“ je výsledek testování posunů 

podle intervalů uvedených v kapitole 8. 
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Tab. č. 37 Změna výšky bodu 2 vzhledem k základní etapě 

 
Tab. č. 38 Změna výšky bodu 3 vzhledem k základní etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,95625 0,07

1 9,95651 0,07 0,26 0,09 0,19 ano

2 9,95652 0,07 0,27 0,09 0,19 ano

3 9,95651 0,07 0,26 0,09 0,19 ano

4 9,95650 0,07 0,25 0,09 0,19 ano

5 9,95640 0,07 0,15 0,09 0,19 nepr.

6 9,95637 0,07 0,12 0,09 0,19 nepr.

7 9,95637 0,07 0,12 0,09 0,19 nepr.

8 9,95642 0,07 0,17 0,09 0,19 nepr.

9 9,95639 0,07 0,14 0,09 0,19 nepr.

10 9,95648 0,07 0,23 0,09 0,19 ano

11 9,95663 0,07 0,38 0,09 0,19 ano

12 9,95646 0,07 0,21 0,09 0,19 ano

13 9,95662 0,07 0,37 0,09 0,19 ano

14 9,95423 0,07 -2,02 0,09 0,19 ano

15 9,95366 0,04 -2,59 0,08 0,16 ano

16 9,95366 0,06 -2,59 0,09 0,18 ano

17 9,95370 0,06 -2,55 0,09 0,18 ano

18 9,95369 0,06 -2,56 0,09 0,17 ano

19 9,95394 0,03 -2,31 0,07 0,14 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,98372 0,06

1 9,98387 0,07 0,15 0,09 0,19 nepr.

2 9,98388 0,07 0,16 0,09 0,19 nepr.

3 9,98400 0,07 0,28 0,09 0,19 ano

4 9,98380 0,07 0,08 0,09 0,19 ne

5 9,98383 0,07 0,11 0,09 0,19 nepr.

6 9,98373 0,07 0,01 0,09 0,19 ne

7 9,98402 0,07 0,30 0,09 0,19 ano

8 9,98389 0,07 0,17 0,09 0,19 nepr.

9 9,98382 0,07 0,10 0,09 0,19 nepr.

10 9,98402 0,07 0,30 0,09 0,19 ano

11 9,98402 0,07 0,30 0,09 0,19 ano

12 9,98405 0,07 0,33 0,09 0,19 ano

13 9,98405 0,07 0,33 0,09 0,19 ano

14 9,98406 0,07 0,34 0,10 0,19 ano

15 9,98405 0,05 0,33 0,08 0,16 ano

16 9,98404 0,07 0,32 0,09 0,18 ano

17 9,98402 0,07 0,30 0,09 0,18 ano

18 9,98406 0,06 0,34 0,09 0,18 ano

19 9,98432 0,03 0,60 0,07 0,14 ano
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Tab. č. 39 Změna výšky bodu 4 vzhledem k základní etapě 

 
Tab. č. 40 Změna výšky bodu 5 vzhledem k základní etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,99469 0,09

1 9,99491 0,09 0,22 0,13 0,25 nepr.

2 9,99469 0,09 0,00 0,13 0,25 ne

3 9,99495 0,09 0,26 0,13 0,25 ano

4 9,99477 0,09 0,08 0,13 0,25 ne

5 9,99483 0,09 0,14 0,13 0,25 nepr.

6 9,99468 0,09 -0,01 0,13 0,25 ne

7 9,99499 0,09 0,30 0,13 0,25 ano

8 9,99493 0,09 0,24 0,13 0,25 nepr.

9 9,99491 0,09 0,22 0,13 0,25 nepr.

10 9,99505 0,09 0,36 0,13 0,25 ano

11 9,99495 0,09 0,26 0,13 0,25 ano

12 9,99508 0,09 0,39 0,13 0,25 ano

13 9,99510 0,09 0,41 0,13 0,25 ano

14 9,99525 0,08 0,56 0,12 0,24 ano

15 9,99528 0,05 0,59 0,10 0,21 ano

16 9,99527 0,07 0,58 0,11 0,23 ano

17 9,99521 0,07 0,52 0,12 0,23 ano

18 9,99525 0,07 0,56 0,11 0,22 ano

19 9,99540 0,04 0,71 0,10 0,19 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,98682 0,09

1 9,98716 0,09 0,34 0,13 0,25 ano

2 9,98695 0,09 0,13 0,13 0,25 nepr.

3 9,98699 0,09 0,17 0,13 0,25 nepr.

4 9,98693 0,09 0,11 0,13 0,25 ne

5 9,98694 0,09 0,12 0,13 0,25 ne

6 9,98676 0,09 -0,06 0,13 0,25 ne

7 9,98695 0,09 0,13 0,13 0,25 nepr.

8 9,98687 0,09 0,05 0,13 0,25 ne

9 9,98678 0,09 -0,04 0,13 0,25 ne

10 9,98700 0,09 0,18 0,13 0,25 nepr.

11 9,98700 0,09 0,18 0,13 0,25 nepr.

12 9,98711 0,09 0,29 0,13 0,25 ano

13 9,98700 0,09 0,18 0,13 0,25 nepr.

14 9,98712 0,08 0,30 0,12 0,24 ano

15 9,98709 0,05 0,27 0,10 0,20 ano

16 9,98702 0,07 0,20 0,11 0,23 nepr.

17 9,98700 0,07 0,18 0,12 0,23 nepr.

18 9,98705 0,07 0,23 0,11 0,22 ano

19 9,98728 0,04 0,46 0,10 0,19 ano
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Tab. č. 41 Změna výšky bodu 6 vzhledem k základní etapě 

 
Tab. č. 42 Změna výšky bodu 7 vzhledem k základní etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,99784 0,06

1 9,99778 0,06 -0,06 0,08 0,17 ne

2 9,99786 0,06 0,02 0,08 0,17 ne

3 9,99791 0,06 0,07 0,08 0,17 ne

4 9,99775 0,06 -0,09 0,08 0,17 nepr.

5 9,99783 0,06 -0,01 0,08 0,17 ne

6 9,99782 0,06 -0,02 0,08 0,17 ne

7 9,99794 0,06 0,10 0,08 0,17 nepr.

8 9,99795 0,06 0,11 0,08 0,17 nepr.

9 9,99796 0,06 0,12 0,08 0,17 nepr.

10 9,99810 0,06 0,26 0,08 0,17 ano

11 9,99802 0,06 0,18 0,08 0,17 ano

12 9,99810 0,06 0,26 0,08 0,17 ano

13 9,99804 0,06 0,20 0,08 0,17 ano

14 9,99803 0,07 0,19 0,09 0,18 ano

15 9,99818 0,04 0,34 0,07 0,15 ano

16 9,99818 0,06 0,34 0,08 0,17 ano

17 9,99815 0,06 0,31 0,08 0,17 ano

18 9,99819 0,06 0,35 0,08 0,16 ano

19 9,99819 0,03 0,35 0,07 0,13 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,99311 0,06

1 9,99313 0,07 0,02 0,09 0,18 ne

2 9,99288 0,07 -0,23 0,09 0,18 ano

3 9,99313 0,07 0,02 0,09 0,18 ne

4 9,99307 0,07 -0,04 0,09 0,18 ne

5 9,99293 0,07 -0,18 0,09 0,18 nepr.

6 9,99285 0,07 -0,26 0,09 0,18 ano

7 9,99317 0,07 0,06 0,09 0,19 ne

8 9,99304 0,07 -0,07 0,09 0,19 ne

9 9,99305 0,07 -0,06 0,09 0,19 ne

10 9,99303 0,07 -0,08 0,09 0,19 ne

11 9,99330 0,07 0,19 0,09 0,19 nepr.

12 9,99332 0,07 0,21 0,09 0,19 ano

13 9,99325 0,07 0,14 0,09 0,19 nepr.

14 9,99317 0,07 0,06 0,09 0,19 ne

15 9,99307 0,04 -0,04 0,08 0,15 ne

16 9,99306 0,06 -0,05 0,09 0,18 ne

17 9,99304 0,06 -0,07 0,09 0,18 ne

18 9,99313 0,06 0,02 0,09 0,17 ne

19 9,99337 0,03 0,26 0,07 0,14 ano
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Tab. č. 43 Změna výšky bodu 8 vzhledem k základní etapě 

 
Tab. č. 44 Změna výšky bodu 9 vzhledem k základní etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 10,01123 0,08

1 10,01160 0,08 0,37 0,11 0,23 ano

2 10,01138 0,08 0,15 0,11 0,23 nepr.

3 10,01131 0,08 0,08 0,11 0,23 ne

4 10,01111 0,08 -0,12 0,11 0,23 nepr.

5 10,01147 0,08 0,24 0,11 0,23 ano

6 10,01128 0,08 0,05 0,11 0,23 ne

7 10,01156 0,08 0,33 0,11 0,23 ano

8 10,01136 0,08 0,13 0,11 0,23 nepr.

9 10,01141 0,08 0,18 0,11 0,23 nepr.

10 10,01160 0,08 0,37 0,11 0,23 ano

11 10,01144 0,08 0,21 0,11 0,23 nepr.

12 10,01164 0,08 0,41 0,11 0,23 ano

13 10,01149 0,08 0,26 0,11 0,23 ano

14 10,01177 0,08 0,54 0,11 0,22 ano

15 10,01174 0,05 0,51 0,09 0,19 ano

16 10,01174 0,07 0,51 0,10 0,21 ano

17 10,01173 0,07 0,50 0,11 0,21 ano

18 10,01164 0,06 0,41 0,10 0,20 ano

19 10,01172 0,03 0,49 0,09 0,17 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 10,38070 0,08

1 10,38105 0,08 0,35 0,11 0,23 ano

2 10,38082 0,08 0,12 0,11 0,23 nepr.

3 10,38085 0,08 0,15 0,11 0,23 nepr.

4 10,38093 0,08 0,23 0,11 0,23 nepr.

5 10,38077 0,08 0,07 0,11 0,23 ne

6 10,38056 0,08 -0,14 0,11 0,23 nepr.

7 10,38091 0,08 0,21 0,11 0,23 nepr.

8 10,38071 0,08 0,01 0,11 0,23 ne

9 10,38062 0,08 -0,08 0,11 0,23 ne

10 10,38070 0,08 0,00 0,11 0,23 ne

11 10,38093 0,08 0,23 0,11 0,23 nepr.

12 10,38091 0,08 0,21 0,11 0,23 nepr.

13 10,38088 0,08 0,18 0,11 0,23 nepr.

14 10,38094 0,08 0,24 0,12 0,23 ano

15 10,38073 0,05 0,03 0,10 0,19 ne

16 10,38074 0,07 0,04 0,11 0,22 ne

17 10,38070 0,08 0,00 0,11 0,22 ne

18 10,38066 0,07 -0,04 0,11 0,21 ne

19 10,38103 0,04 0,33 0,09 0,18 ano
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Tab. č. 45 Změna výšky bodu N1 vzhledem k základní etapě 

 
Tab. č. 46 Změna výšky bodu 12 vzhledem k první etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 13,95968 0,13

1 13,95962 0,13 -0,06 0,18 0,37 ne

2 13,95918 0,13 -0,50 0,18 0,37 ano

3 13,95867 0,13 -1,01 0,18 0,37 ano

4 13,95847 0,13 -1,21 0,18 0,37 ano

5 13,95853 0,13 -1,15 0,18 0,37 ano

6 13,95855 0,13 -1,13 0,18 0,37 ano

7 13,95853 0,16 -1,15 0,20 0,41 ano

8 13,95840 0,14 -1,28 0,19 0,38 ano

9 13,95840 0,14 -1,28 0,19 0,38 ano

10 13,95834 0,14 -1,34 0,19 0,37 ano

11 13,95863 0,14 -1,05 0,19 0,37 ano

12 13,95826 0,12 -1,42 0,18 0,36 ano

13 13,95869 0,12 -0,99 0,18 0,36 ano

14 13,95786 0,07 -1,82 0,15 0,29 ano

15 13,95776 0,04 -1,92 0,14 0,27 ano

16 13,95775 0,06 -1,93 0,14 0,28 ano

17 13,95775 0,06 -1,93 0,14 0,29 ano

18 13,95762 0,06 -2,06 0,14 0,28 ano

19 13,95775 0,03 -1,93 0,13 0,27 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0

1 9,89453 0,08

2 9,89432 0,08 -0,21 0,11 0,23 nepr.

3 9,89443 0,08 -0,10 0,11 0,23 ne

4 9,89431 0,08 -0,22 0,11 0,23 nepr.

5 9,89428 0,08 -0,25 0,11 0,23 ano

6 9,89421 0,08 -0,32 0,11 0,23 ano

7 9,89428 0,08 -0,25 0,11 0,23 ano

8 9,89418 0,08 -0,35 0,11 0,23 ano

9 9,89425 0,08 -0,28 0,11 0,23 ano

10 9,89422 0,08 -0,31 0,11 0,23 ano

11 9,89440 0,08 -0,13 0,11 0,23 nepr.

12 9,89441 0,08 -0,12 0,11 0,23 nepr.

13 9,89441 0,08 -0,12 0,11 0,23 nepr.

14 9,89431 0,09 -0,22 0,12 0,24 nepr.

15 9,89432 0,05 -0,21 0,10 0,19 ano

16 9,89424 0,08 -0,29 0,11 0,22 ano

17 9,89424 0,08 -0,29 0,11 0,23 ano

18 9,89424 0,07 -0,29 0,11 0,22 ano

19 9,89450 0,04 -0,03 0,09 0,18 ne
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Tab. č. 47 Změna výšky bodu N2 vzhledem k sedmé etapě 

 
Tab. č. 48 Změna výšky bodu N3 vzhledem k sedmé etapě 

 
Tab. č. 49 Změna výšky bodu N4 vzhledem k sedmé etapě 

 
 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 13,13035 0,07

8 13,13025 0,07 -0,10 0,10 0,20 nepr.

9 13,13045 0,07 0,10 0,10 0,20 nepr.

10 13,13039 0,07 0,04 0,10 0,20 ne

11 13,13046 0,07 0,11 0,10 0,20 nepr.

12 13,13026 0,07 -0,09 0,10 0,20 ne

13 13,13053 0,07 0,18 0,10 0,20 nepr.

14 13,13036 0,10 0,01 0,12 0,25 ne

15 13,13021 0,06 -0,14 0,09 0,19 nepr.

16 13,13025 0,09 -0,10 0,11 0,23 ne

17 13,13027 0,09 -0,08 0,11 0,23 ne

18 13,13021 0,08 -0,14 0,11 0,22 nepr.

19 13,13029 0,05 -0,06 0,08 0,17 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 13,14672 0,00

8 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

9 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

10 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

11 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

12 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

13 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

14 13,14581 0,00 -0,91 0,00 0,00 ano

15 13,14581 0,00 -0,91 0,00 0,00 ano

16 13,14581 0,00 -0,91 0,00 0,00 ano

17 13,14581 0,00 -0,91 0,00 0,00 ano

18 13,14581 0,00 -0,91 0,00 0,00 ano

19 13,14581 0,00 -0,91 0,00 0,00 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 12,95124 0,07

8 12,95119 0,07 -0,05 0,10 0,20 ne

9 12,95128 0,07 0,04 0,10 0,20 ne

10 12,95119 0,07 -0,05 0,10 0,20 ne

11 12,95102 0,07 -0,22 0,10 0,20 ano

12 12,95108 0,07 -0,16 0,10 0,20 nepr.

13 12,95124 0,07 0,00 0,10 0,20 ne

14 12,95087 0,07 -0,37 0,10 0,19 ano

15 12,95076 0,04 -0,48 0,08 0,16 ano

16 12,95080 0,05 -0,44 0,09 0,17 ano

17 12,95072 0,05 -0,52 0,09 0,17 ano

18 12,95085 0,05 -0,39 0,08 0,17 ano

19 12,95077 0,03 -0,47 0,07 0,15 ano
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Tab. č. 50 Změna výšky bodu N5 vzhledem k sedmé etapě 

 
Znaménko + / - značí zdvih / pokles sledovaného bodu. 

Legenda 

 
 

Body N6 a N7 byly měřeny pouze v etapách 14 – 19, a proto vyhodnocení 

posunů těchto bodů je uvedeno v kapitole 8.1.1. 

  

8.2.2 Porovnání jednotlivých bodů vzhledem k předcházející etapě 

V následujících tabulkách (Tab. 51 – 64) jsou vyhodnoceny posuny jednotlivých 

bodů vzhledem k předcházející etapě. Zpracovány byly etapy 0 – 19. Ve sloupci „Svislý 

posun“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty, kde znaménko + / - značí zdvih / pokles 

konkrétního bodu. Ve sloupci „Vyhodnocení posunu“ je výsledek testování posunů 

podle intervalů uvedených v kapitole 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 14,00107 0,09

8 14,00103 0,09 -0,04 0,13 0,25 ne

9 14,00097 0,09 -0,10 0,13 0,25 ne

10 14,00074 0,09 -0,33 0,13 0,25 ano

11 14,00068 0,09 -0,39 0,13 0,25 ano

12 14,00075 0,09 -0,32 0,13 0,25 ano

13 14,00076 0,09 -0,31 0,13 0,25 ano

14 14,00086 0,08 -0,21 0,12 0,24 nepr.

15 14,00040 0,04 -0,67 0,10 0,20 ano

16 14,00042 0,06 -0,65 0,11 0,21 ano

17 14,00050 0,06 -0,57 0,11 0,21 ano

18 14,00051 0,05 -0,56 0,10 0,21 ano

19 14,00063 0,03 -0,44 0,09 0,19 ano

ne   posun sledovaného bodu nenastal
nepr.   posun sledovaného bodu nelze prokázat
ano   posun sledovaného bodu nastal s pravděpodobností 95%
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Tab. č. 51 Změna výšky bodu 2 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 52 Změna výšky bodu 3 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,95625 0,07

1 9,95651 0,07 0,26 0,09 0,19 ano

2 9,95652 0,07 0,01 0,09 0,19 ne

3 9,95651 0,07 -0,01 0,09 0,19 ne

4 9,95650 0,07 -0,01 0,09 0,19 ne

5 9,95640 0,07 -0,10 0,09 0,19 nepr.

6 9,95637 0,07 -0,03 0,09 0,19 ne

7 9,95637 0,07 0,00 0,09 0,19 ne

8 9,95642 0,07 0,05 0,09 0,19 ne

9 9,95639 0,07 -0,03 0,09 0,19 ne

10 9,95648 0,07 0,09 0,09 0,19 nepr.

11 9,95663 0,07 0,15 0,09 0,19 nepr.

12 9,95646 0,07 -0,17 0,09 0,19 nepr.

13 9,95662 0,07 0,16 0,09 0,19 nepr.

14 9,95423 0,07 -2,39 0,10 0,19 ano

15 9,95366 0,04 -0,57 0,08 0,16 ano

16 9,95366 0,06 0,00 0,07 0,15 ne

17 9,95370 0,06 0,04 0,09 0,18 ne

18 9,95369 0,06 -0,01 0,09 0,17 ne

19 9,95394 0,03 0,25 0,07 0,13 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,98372 0,06

1 9,98387 0,07 0,15 0,09 0,19 nepr.

2 9,98388 0,07 0,01 0,09 0,19 ne

3 9,98400 0,07 0,12 0,09 0,19 nepr.

4 9,98380 0,07 -0,20 0,09 0,19 ano

5 9,98383 0,07 0,03 0,09 0,19 ne

6 9,98373 0,07 -0,10 0,09 0,19 nepr.

7 9,98402 0,07 0,29 0,09 0,19 ano

8 9,98389 0,07 -0,13 0,09 0,19 nepr.

9 9,98382 0,07 -0,07 0,09 0,19 ne

10 9,98402 0,07 0,20 0,09 0,19 ano

11 9,98402 0,07 0,00 0,09 0,19 ne

12 9,98405 0,07 0,03 0,09 0,19 ne

13 9,98405 0,07 0,00 0,09 0,19 ne

14 9,98406 0,07 0,01 0,10 0,20 ne

15 9,98405 0,05 -0,01 0,09 0,17 ne

16 9,98404 0,07 -0,01 0,08 0,16 ne

17 9,98402 0,07 -0,02 0,09 0,19 ne

18 9,98406 0,06 0,04 0,09 0,18 ne

19 9,98432 0,03 0,26 0,07 0,14 ano
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Tab. č. 53 Změna výšky bodu 4 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 54 Změna výšky bodu 5 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,99469 0,09

1 9,99491 0,09 0,22 0,13 0,25 nepr.

2 9,99469 0,09 -0,22 0,13 0,25 nepr.

3 9,99495 0,09 0,26 0,13 0,25 ano

4 9,99477 0,09 -0,18 0,13 0,25 nepr.

5 9,99483 0,09 0,06 0,13 0,25 ne

6 9,99468 0,09 -0,15 0,13 0,25 nepr.

7 9,99499 0,09 0,31 0,13 0,25 ano

8 9,99493 0,09 -0,06 0,13 0,25 ne

9 9,99491 0,09 -0,02 0,13 0,25 ne

10 9,99505 0,09 0,14 0,13 0,25 nepr.

11 9,99495 0,09 -0,10 0,13 0,25 ne

12 9,99508 0,09 0,13 0,13 0,25 nepr.

13 9,99510 0,09 0,02 0,13 0,25 ne

14 9,99525 0,08 0,15 0,12 0,24 nepr.

15 9,99528 0,05 0,03 0,10 0,19 ne

16 9,99527 0,07 -0,01 0,09 0,17 ne

17 9,99521 0,07 -0,06 0,10 0,20 ne

18 9,99525 0,07 0,04 0,10 0,20 ne

19 9,99540 0,04 0,15 0,08 0,15 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,98682 0,09

1 9,98716 0,09 0,34 0,13 0,25 ano

2 9,98695 0,09 -0,21 0,13 0,25 nepr.

3 9,98699 0,09 0,04 0,13 0,25 ne

4 9,98693 0,09 -0,06 0,13 0,25 ne

5 9,98694 0,09 0,01 0,13 0,25 ne

6 9,98676 0,09 -0,18 0,13 0,25 nepr.

7 9,98695 0,09 0,19 0,13 0,25 nepr.

8 9,98687 0,09 -0,08 0,13 0,25 ne

9 9,98678 0,09 -0,09 0,13 0,25 ne

10 9,98700 0,09 0,22 0,13 0,25 nepr.

11 9,98700 0,09 0,00 0,13 0,25 ne

12 9,98711 0,09 0,11 0,13 0,25 ne

13 9,98700 0,09 -0,11 0,13 0,25 ne

14 9,98712 0,08 0,12 0,12 0,24 nepr.

15 9,98709 0,05 -0,03 0,09 0,19 ne

16 9,98702 0,07 -0,07 0,09 0,17 ne

17 9,98700 0,07 -0,02 0,10 0,20 ne

18 9,98705 0,07 0,05 0,10 0,20 ne

19 9,98728 0,04 0,23 0,08 0,15 ano
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Tab. č. 55 Změna výšky bodu 6 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 56 Změna výšky bodu 7 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,99784 0,06

1 9,99778 0,06 -0,06 0,08 0,17 ne

2 9,99786 0,06 0,08 0,08 0,17 nepr.

3 9,99791 0,06 0,05 0,08 0,17 ne

4 9,99775 0,06 -0,16 0,08 0,17 nepr.

5 9,99783 0,06 0,08 0,08 0,17 nepr.

6 9,99782 0,06 -0,01 0,08 0,17 ne

7 9,99794 0,06 0,12 0,08 0,17 nepr.

8 9,99795 0,06 0,01 0,08 0,17 ne

9 9,99796 0,06 0,01 0,08 0,17 ne

10 9,99810 0,06 0,14 0,08 0,17 nepr.

11 9,99802 0,06 -0,08 0,08 0,17 nepr.

12 9,99810 0,06 0,08 0,08 0,17 nepr.

13 9,99804 0,06 -0,06 0,08 0,17 ne

14 9,99803 0,07 -0,01 0,09 0,18 ne

15 9,99818 0,04 0,15 0,08 0,16 nepr.

16 9,99818 0,06 0,00 0,07 0,14 ne

17 9,99815 0,06 -0,03 0,08 0,17 ne

18 9,99819 0,06 0,04 0,08 0,16 ne

19 9,99819 0,03 0,00 0,06 0,12 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 9,99311 0,06

1 9,99313 0,07 0,02 0,09 0,18 nene

2 9,99288 0,07 -0,25 0,09 0,18 ano

3 9,99313 0,07 0,25 0,09 0,18 ano

4 9,99307 0,07 -0,06 0,09 0,18 ne

5 9,99293 0,07 -0,14 0,09 0,18 nepr.

6 9,99285 0,07 -0,08 0,09 0,18 ne

7 9,99317 0,07 0,32 0,10 0,19 ano

8 9,99304 0,07 -0,13 0,10 0,20 nepr.

9 9,99305 0,07 0,01 0,10 0,20 ne

10 9,99303 0,07 -0,02 0,10 0,20 ne

11 9,99330 0,07 0,27 0,10 0,20 ano

12 9,99332 0,07 0,02 0,10 0,20 ne

13 9,99325 0,07 -0,07 0,10 0,20 ne

14 9,99317 0,07 -0,08 0,10 0,20 ne

15 9,99307 0,04 -0,10 0,08 0,17 nepr.

16 9,99306 0,06 -0,01 0,08 0,15 ne

17 9,99304 0,06 -0,02 0,09 0,18 ne

18 9,99313 0,06 0,09 0,09 0,17 nepr.

19 9,99337 0,03 0,24 0,07 0,13 ano
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Tab. č. 57 Změna výšky bodu 8 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 58 Změna výšky bodu 9 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 10,01123 0,08

1 10,01160 0,08 0,37 0,11 0,23 ano

2 10,01138 0,08 -0,22 0,11 0,23 nepr.

3 10,01131 0,08 -0,07 0,11 0,23 ne

4 10,01111 0,08 -0,20 0,11 0,23 nepr.

5 10,01147 0,08 0,36 0,11 0,23 ano

6 10,01128 0,08 -0,19 0,11 0,23 nepr.

7 10,01156 0,08 0,28 0,11 0,23 ano

8 10,01136 0,08 -0,20 0,11 0,23 nepr.

9 10,01141 0,08 0,05 0,11 0,23 ne

10 10,01160 0,08 0,19 0,11 0,23 nepr.

11 10,01144 0,08 -0,16 0,11 0,23 nepr.

12 10,01164 0,08 0,20 0,11 0,23 nepr.

13 10,01149 0,08 -0,15 0,11 0,23 nepr.

14 10,01177 0,08 0,28 0,11 0,22 ano

15 10,01174 0,05 -0,03 0,09 0,18 ne

16 10,01174 0,07 0,00 0,08 0,16 ne

17 10,01173 0,07 -0,01 0,10 0,19 ne

18 10,01164 0,06 -0,09 0,09 0,19 nepr.

19 10,01172 0,03 0,08 0,07 0,14 nepr.

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 10,38070 0,08

1 10,38105 0,08 0,35 0,11 0,23 ano

2 10,38082 0,08 -0,23 0,11 0,23 nepr.

3 10,38085 0,08 0,03 0,11 0,23 ne

4 10,38093 0,08 0,08 0,11 0,23 ne

5 10,38077 0,08 -0,16 0,11 0,23 nepr.

6 10,38056 0,08 -0,21 0,11 0,23 nepr.

7 10,38091 0,08 0,35 0,11 0,23 ano

8 10,38071 0,08 -0,20 0,11 0,23 nepr.

9 10,38062 0,08 -0,09 0,11 0,23 ne

10 10,38070 0,08 0,08 0,11 0,23 ne

11 10,38093 0,08 0,23 0,11 0,23 nepr.

12 10,38091 0,08 -0,02 0,11 0,23 ne

13 10,38088 0,08 -0,03 0,11 0,23 ne

14 10,38094 0,08 0,06 0,12 0,23 ne

15 10,38073 0,05 -0,21 0,10 0,20 ano

16 10,38074 0,07 0,01 0,09 0,18 ne

17 10,38070 0,08 -0,04 0,11 0,21 ne

18 10,38066 0,07 -0,04 0,10 0,21 ne

19 10,38103 0,04 0,37 0,08 0,16 ano
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Tab. č. 59 Změna výšky bodu 12 vzhledem k předcházející etapě 

 
Tab. č. 60 Změna výšky bodu N1 vzhledem k předcházející etapě 

 
 

 

 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0

1 9,89453 0,08

2 9,89432 0,08 -0,21 0,11 0,23 nepr.

3 9,89443 0,08 0,11 0,11 0,23 nepr.

4 9,89431 0,08 -0,12 0,11 0,23 nepr.

5 9,89428 0,08 -0,03 0,11 0,23 ne

6 9,89421 0,08 -0,07 0,11 0,23 ne

7 9,89428 0,08 0,07 0,11 0,23 ne

8 9,89418 0,08 -0,10 0,11 0,23 ne

9 9,89425 0,08 0,07 0,11 0,23 ne

10 9,89422 0,08 -0,03 0,11 0,23 ne

11 9,89440 0,08 0,18 0,11 0,23 nepr.

12 9,89441 0,08 0,01 0,11 0,23 ne

13 9,89441 0,08 0,00 0,11 0,23 ne

14 9,89431 0,09 -0,10 0,12 0,24 ne

15 9,89432 0,05 0,01 0,10 0,21 ne

16 9,89424 0,08 -0,08 0,09 0,19 ne

17 9,89424 0,08 0,00 0,11 0,22 ne

18 9,89424 0,07 0,00 0,11 0,22 ne

19 9,89450 0,04 0,26 0,08 0,17 ano

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

0 13,95968 0,13

1 13,95962 0,13 -0,06 0,18 0,37 ne

2 13,95918 0,13 -0,44 0,18 0,37 ano

3 13,95867 0,13 -0,51 0,18 0,37 ano

4 13,95847 0,13 -0,20 0,18 0,37 nepr.

5 13,95853 0,13 0,06 0,18 0,37 ne

6 13,95855 0,13 0,02 0,18 0,37 ne

7 13,95853 0,16 -0,02 0,20 0,41 ne

8 13,95840 0,14 -0,13 0,21 0,42 ne

9 13,95840 0,14 0,00 0,20 0,40 ne

10 13,95834 0,14 -0,06 0,19 0,39 ne

11 13,95863 0,14 0,29 0,19 0,38 nepr.

12 13,95826 0,12 -0,37 0,18 0,36 ano

13 13,95869 0,12 0,43 0,17 0,35 ano

14 13,95786 0,07 -0,83 0,14 0,28 ano

15 13,95776 0,04 -0,10 0,08 0,16 nepr.

16 13,95775 0,06 -0,01 0,07 0,14 ne

17 13,95775 0,06 0,00 0,08 0,17 ne

18 13,95762 0,06 -0,13 0,08 0,16 nepr.

19 13,95775 0,03 0,13 0,06 0,12 ano
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Tab. č. 61 Změna výšky bodu N2 vzhledem k sedmé etapě 

 
Tab. č. 62 Změna výšky bodu N3 vzhledem k sedmé etapě 

 
Tab. č. 63 Změna výšky bodu N4 vzhledem k sedmé etapě 

 
 

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 13,13035 0,07

8 13,13025 0,07 -0,10 0,10 0,20 nepr.

9 13,13045 0,07 0,20 0,10 0,20 nepr.

10 13,13039 0,07 -0,06 0,10 0,20 ne

11 13,13046 0,07 0,07 0,10 0,20 ne

12 13,13026 0,07 -0,20 0,10 0,20 nepr.

13 13,13053 0,07 0,27 0,10 0,20 ano

14 13,13036 0,10 -0,17 0,12 0,25 nepr.

15 13,13021 0,06 -0,15 0,12 0,24 nepr.

16 13,13025 0,09 0,04 0,11 0,22 ne

17 13,13027 0,09 0,02 0,13 0,25 ne

18 13,13021 0,08 -0,06 0,12 0,25 ne

19 13,13029 0,05 0,08 0,10 0,19 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 13,14672 0,00

8 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

9 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

10 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

11 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

12 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

13 13,14672 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

14 13,14581 0,00 -0,91 0,00 0,00 ano

15 13,14581 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

16 13,14581 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

17 13,14581 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

18 13,14581 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

19 13,14581 0,00 0,00 0,00 0,00 ne

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 12,95124 0,07

8 12,95119 0,07 -0,05 0,10 0,20 ne

9 12,95128 0,07 0,09 0,10 0,20 ne

10 12,95119 0,07 -0,09 0,10 0,20 ne

11 12,95102 0,07 -0,17 0,10 0,20 nepr.

12 12,95108 0,07 0,06 0,10 0,20 ne

13 12,95124 0,07 0,16 0,10 0,20 nepr.

14 12,95087 0,07 -0,37 0,10 0,19 ano

15 12,95076 0,04 -0,11 0,07 0,15 nepr.

16 12,95080 0,05 0,04 0,06 0,12 ne

17 12,95072 0,05 -0,08 0,07 0,14 nepr.

18 12,95085 0,05 0,13 0,07 0,14 nepr.

19 12,95077 0,03 -0,08 0,05 0,11 nepr.
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Tab. č. 64 Změna výšky bodu N5 vzhledem k sedmé etapě 

 
Znaménko + / - značí zdvih / pokles sledovaného bodu. 

Legenda 

 
 

Body N6 a N7 byly měřeny pouze v etapách 14 – 19, a proto vyhodnocení 

posunů těchto bodů je uvedeno v kapitole 8.1.2.  

 

8.2.3 Grafické znázornění  

Změny a vývoj výšek jednotlivých bodů v etapách 0 – 19 jsou nejlépe zřetelné 

z grafů (Grafy 16 – 29), které byly vytvořeny v programu MS Excel. Na vodorovnou 

osu byly vynenesy čísla jednotlivých etap a na osu svislou hodnoty vyrovnaných výšek. 

 

Graf č. 16 Změna výšky bodu 2 

 
 

Graf č. 17 Změna výšky bodu 3

 

Etapa Výška [m]
Střední chyba 
výšky [mm]

Svislý posun  
[mm]

Střední chyba 
posunu  [mm]

Mezní chyba 
posunu [mm]

Vyhodnocení 
posunu

7 14,00107 0,09

8 14,00103 0,09 -0,04 0,13 0,25 ne

9 14,00097 0,09 -0,06 0,13 0,25 ne

10 14,00074 0,09 -0,23 0,13 0,25 nepr.

11 14,00068 0,09 -0,06 0,13 0,25 ne

12 14,00075 0,09 0,07 0,13 0,25 ne

13 14,00076 0,09 0,01 0,13 0,25 ne

14 14,00086 0,08 0,10 0,12 0,24 ne

15 14,00040 0,04 -0,46 0,09 0,18 ano

16 14,00042 0,06 0,02 0,07 0,14 ne

17 14,00050 0,06 0,08 0,08 0,16 nepr.

18 14,00051 0,05 0,01 0,08 0,16 ne

19 14,00063 0,03 0,12 0,06 0,12 nepr.

ne   posun sledovaného bodu nenastal
nepr.   posun sledovaného bodu nelze prokázat
ano   posun sledovaného bodu nastal s pravděpodobností 95%
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Graf č. 18 Změna výšky bodu 4 

 

Graf č. 19 Změna výšky bodu 5

 
 

Graf č. 20 Změna výšky bodu 6 

 

Graf č. 21 Změna výšky bodu 7 

 
 

Graf č. 22 Změna výšky bodu 8 

 

Graf č. 23 Změna výšky bodu 9 
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Graf č. 24 Změna výšky bodu N1 

 

Graf č. 25 Změna výšky bodu 12 

 

Graf č. 26 Změna výšky bodu N2 

 

Graf č. 27 Změna výšky bodu N3 

 

Graf č. 28 Změna výšky bodu N4 

 

Graf č. 29 Změna výšky bodu N5 

 

Body N6 a N7 byly měřeny pouze v etapách 14 – 19, a proto grafické 

znázornění těchto bodů je uvedeno v kapitole 8.1.3. Další možností znázornění je 

zakreslení posunů v rámci objektu. Byl vytvořen 3D model budovy, do kterého byly 

vynášeny posuny mezi vybranými etapami. Takto byly znázorněny posuny mezi 

etapami 0 – 6, 6 – 7, 7 – 13, 13 – 14 a 14 – 19. 
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obr. 19 Znázornění posunů mezi etapami 0 – 6 

 

 
obr. 20 Znázornění posunů mezi etapami 6 – 7 
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obr. 21 Znázornění posunů mezi etapami 7 – 13 

 

 
obr. 22 Znázornění posunů mezi etapami 13 – 14 
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obr. 23 Znázornění posunů mezi etapami 14 – 19 
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9 ZÁVĚR 
 Objekt víceúčelového zařízení JAMU se začal sledovat v důsledku trhlin, 

které se objevily v nosných sloupech a obvodovém zdivu. Prvotním požadavkem bylo 

zjistit relativní deformace v podzemním podlaží objektu. Byly osazeny značky a 10. 

března 2009 byla zaměřena základní etapa.  Poté bylo zaměřeno dalších 6. etap, které 

byly provedeny v jedno – dvouměsíčních intervalech. Protože bod N1 osazený 

v historické čelní stěně (původně myšlen jako kontrolní), jevil známky posunů, 

bylo provedeno doplnění bodů v úrovni terénu pro ověření jeho stability. Téměř 

po roce, od 6. etapového měření, bylo provedeno zaměření dalších 7 etap (etapy 7 – 13) 

s měsíčním intervalem. Měření realizoval Tomáš Hudeček v rámci diplomové práce. 

Protože nebyl jednoznačně zjištěn charakter posunů budovy, byla sít v úrovni terénu 

doplněna o tři nové body a realizováno dalších šest etapových měření (etapy 14 – 19) 

s měsíčním intervalem. 

 Z porovnání vyrovnaných výšek je zřejmé, že k posunům jednotlivých bodů 

dochází, avšak posuny dosahují malých hodnot (desetinny mm). I přes to, že ve většině 

případů výšky oscilují, střídá se mírný pokles a zdvih, je z grafů 16 - 29 patrný 

stoupající charakter většiny podzemních bodů vzhledem k základní etapě. Výjimkou 

jsou body 12 a N1, které vzhledem k základní etapě prokazují klesající tendenci. 

Největších odchylek od základní etapy dosahuje bod N4 (+ 0,70 mm), 

bod 3 (+ 0,60 mm) a bod N1 (- 1,93 mm). Jako nejstabilnější bod (v podzemních 

prostorách) vzhledem k základní etapě se jeví bod 7 (+ 0,26 mm). V úrovni terénu 

prokazovaly body N4 a N5 jednoznačný pokles vzhledem k sedmé etapě (etapy 7 – 19). 

Byla také zřejmá klesající tendence těchto bodů. Bod N4 klesl vzhledem k 7. etapě 

o 0,47 mm a bod N5 o 0,44 mm. Jako nejstabilnější bod v úrovni terénu se jevil bod N2 

stabilizovaný měřickým hřebem v dlažbě u čelní stěny. Bod poklesl vzhledem k 7. etapě 

pouze o 0,06 mm. 

 Z vypočtených posunů jednotlivých bodů lze říci, že deformace budovy JAMU 

nejsou kritické. Prokázané posuny v řádu desetin milimetrů neohrožují statiku budovy. 

Z grafů a vypočtených posunů se zdá, že ke skokovým posunům dochází vždy 

na přelomu ročních období podzim/zima a zima/jaro. Posuny by mohly být 

způsobovány promrzáním půdy. S ohledem na dosažené výsledky bych doporučil 

sledování objektu na přelomu ročních období.   
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
JAMU  Janáčkova akademie múzických umění 

NP   nadzemní podlaží 

PP   nadzemní podlaží 

GNSS  globální navigační satelitní systémy 

VPN   velmi přesná nivelace 

PN   přesní nivelace 

ZPN  zvlášť přesná nivelace 

RTK   real time kinematic 

CROPOS Croatian positioning system 

VRS   virtuální referenční stanice (virtual reference station) 

ČSN   česká státní norma 

VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně 

MNČ   metoda nejmenších čtverců 
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13 SEZNAM PŘÍLOH 
 
Tištěné přílohy: 

 1. Přehledka bodového pole (1 x A4) 

 2. Kalibrace nivelační latě v. č. 46945 (4 x A4) 

 5. Porovnání opravených převýšení (1 x A4) 

 6. Střední chyba převýšení vypočtená z měřických dvojic (3 x A4) 

 8. Pohyb spodní a horní sítě (2 x A4) 

 9. Výsledné vyrovnané výšky v etapách 0 – 19 (2 x A4) 

  

 

 

 

Elektronické přílohy: 

 1. Přehledka bodového pole (1 x A4) 

 2. Kalibrace nivelační latě v. č. 46945 (4 x A4) 

 3. Zápisníky etapových měření (61 x A4) 

 4. Měřená převýšení, opravy ze sklonu záměrné přímky a uzávěry (12 x A4) 

 5. Porovnání opravených převýšení (1 x A4) 

 6. Střední chyba převýšení vypočtená z měřických dvojic (3 x A4) 

 7. Protokoly z vyrovnání (42 x A4) 

 8. Pohyb spodní a horní sítě (2 x A4) 

 9. Výsledné vyrovnané výšky v etapách 0 – 19 (2 x A4) 

 10. Vyhodnocení posunů dle etap (15 x A4) 

 11. Technická specifikace (1 x A4) 
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