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1 Úvod 

Nivelace je jednou ze základních úloh, které se využívají v geodetické praxi pro 

určení převýšení. Přesnost určení výsledného převýšení může být značně ovlivněna 

nepříznivými vlivy, ať už se jedná o vliv měřiče, či vlivy okolního prostředí. Přístroje 

používané pro nivelační měření musí splňovat geometrické podmínky, jejichž splnění by se 

mělo přezkušovat ideálně po každé přepravě přístroje. 

Cílem této bakalářské práce je zejména testování stavebních optických nivelačních 

přístrojů. V první části práce jsou popsány výškové základy na našem území, metody 

určování výšek, nivelační přístroje, pomůcky a chyby ovlivňující nivelační měření. Druhá 

část práce je věnována popisu postupů při testování přístrojů a následnému zpracování 

výsledků testování.  
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2 Výškové základy v ČR 

Budování, obnovu i údržbu bodových polí má na starosti Český úřad zeměměřický 

a katastrální (ČÚZK). Tento úřad vede databázi bodových polí, kde lze dohledat nivelační 

údaje pro konkrétní body. Poškození, zničení nebo zjištění nesouladu mezi geodetickými 

údaji a skutečností je třeba ohlásit pomocí formuláře Hlášení o závadách bodů bodového 

pole na stránkách ČÚZK. Závazným výškovým systémem pro ČR je podle Nařízení vlády 

č. 430/2006 Sb. výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv). Výškové bodové pole je 

tvořeno základním a podrobným výškovým bodovým polem. [2] 

 

Obrázek 1 - Základní nivelační bod Lišov I [25] 

 

2.1 Základní výškové bodové pole 

2.1.1 Základní nivelační body (ZNB) 

Základním výchozím nivelačním bodem v ČR je bod Lišov. Jde o jeden ze sedmi 

základních bodů výškového měření prováděného za Rakouska – Uherska. Spolu s tímto 

bodem je na našem území celkem 12 ZNB. Tyto body jsou stabilizovány vyhlazenou 

vodorovnou ploškou, případně jako vyhlazený kulový vrchlík ve skále. Jejich ochrana je 

zajištěna pomníkem. ZNB se nevyužívají pro běžná měření, lze je použít jen se svolením 

Zeměměřického úřadu. V okolí ZNB je umístěno několik zajišťovacích bodů. [2] 
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2.1.2 Body České státní nivelační sítě I. až III. řádu 

„Body ČSNS I. řádu (ZNB a nivelační body vložené mezi ZNB) tvoří nivelační 

pořady, které se seskupují do nivelačních polygonů, jejichž délka je mezi 300 a 400 km. 

Nivelační polygony jsou uzavřené obrazce, které uzavírají část území zvanou nivelační 

oblast. Nivelační polygony I. řádu uzavírají nivelační oblasti I. řádu. Body ČSNS I. řádu 

jsou měřeny pomocí VPN. Do obrazců sítě I. řádu se vkládají nivelační pořady II. řádu. 

Tyto pořady tvoří spolu s částmi pořadů I. řádu uzavřené polygony (průměrná délka je 100 

km) a ohraničují oblasti II. řádu. Měření sítě II. řádu se provádí pomocí VPN. Do této sítě 

se umísťují nivelační pořady III. a IV. řádu, které se měří pomocí přesné nivelace (PN).“ 

[3] 

 

Obrázek 2 - Česká státní nivelační síť – přehled [1] 

 

2.2 Podrobné výškové bodové pole  

2.2.1 Nivelační sítě IV. řádu 

Nivelační sítě vyšších řádů zahušťuje podrobná nivelační síť, tj. body IV. řádu. 

Jejich výšky se určují přesnou nivelací (PN) a uvádějí se s přesností na mm. 
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2.2.2 Plošné nivelační sítě (PNS) 

PNS tvoří síť nivelačních pořadů, složených z několika určovaných bodů a vždy 

alespoň dvou nivelačních bodů, které jsou známé. Jejich výšky se určují PN. [6] 

2.2.3 Stabilizované body technických nivelací 

Obvykle se jedná o body polohového bodového pole, kdy se využije jejich 

současné stabilizace. Výška je určena vždy minimálně TN. [6] 

 

2.3 Stabilizace bodů ČSNS 

Nivelační body ČSNS se podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. stabilizují jedním 

z následujících způsobů: 

a) Čepovou značkou s označením “Státní nivelace“ osazenou do stěny stavebního 

objektu, případě ze strany do nivelačního kamene a do svislých ploch skal. Tato 

stabilizace se využívá jak pro základní, tak pro podrobné výškové bodové pole.  

b) Hřebovou značkou osazenou shora do vodorovné plochy skály, balvanu, staveb 

nebo do nivelačního kamene.  

c) Hřebovou značkou osazenou shora do vodorovné plochy neb ze strany do svislé 

plochy skal a staveb. 

d) Hřebovou značkou pro hloubkovou stabilizaci.  

e) Hřebovou značkou pro tyčovou stabilizaci.  

f) Skalní značkou, tedy vyhlazenou vodorovnou ploškou nebo vodorovnou 

ploškou s polokulovým vrchlíkem uprostřed. [7]  

Obrázek 3 – a) čepová značka [8] Obrázek 4 – b) hřebová značka [22]  
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3 Metody určování výšek 

3.1 Barometrické určování výšek 

Metoda je založena na principu klesání atmosférického tlaku s rostoucí nadmořskou 

výškou. Výškový rozdíl mezi dvěma body se určí z rozdílu naměřených barometrických 

tlaků, změřených rtuťovými barometry nebo aneroidy. Nevýhodou této metody je relativně 

nízká přesnost, ± 1 až 3 m, která je ovlivněna počasím. Proto má tato metoda jen 

informativní charakter a používá se při hrubých průzkumných měřeních nebo tam, kde je 

třeba určit převýšení mezi vzdálenými body, mezi kterými není vzájemná viditelnost. [3], 

[18], [9] 

3.2 Hydrostatická nivelace 

Hydrostatická nivelace je založena na principu spojených nádob. Hadicová 

vodováha, která je nejjednodušším nástrojem pro tuto metodu, se skládá z nádob 

propojených hadicí, jež jsou umístěny na bodech, jejichž převýšení potřebujeme určit. 

Další možností je hadicový výškoměr. Ten má dokonalejší konstrukci a poskytuje vyšší 

přesnost (cca. 0,1mm). Využívá se ve stísněných prostorech, kde by nivelace byla velice 

obtížná a dále například u deformací rozsáhlých staveb, kde je požadováno kontinuální 

měření. Čtení tam probíhá elektronicky a výsledky jsou automaticky registrovány. [3], [10] 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Hydrostatická nivelace – princip [3] 
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3.3 Trigonometrická nivelace 

Tato metoda je založena na řešení pravoúhlého trojúhelníka, využívá 

goniometrických funkcí. Pomocí totální stanice je měřen zenitový úhel a šikmá vzdálenost 

mezi body.  Při výpočtech je pak nutné pro větší vzdálenosti (nad 100 m) zavádět opravy 

ze zakřivení Země a z refrakce. Využívá se obvykle v případech, kdy by bylo 

neekonomické použití nivelace, případně tam, kde jsou vytyčované body nepřístupné. 

Přesnost závisí především na chybě zenitového úhlu a znalosti vertikální složky refrakce. 

[10], [11] 

 

Obrázek 6 - Trigonometrická nivelace – princip 

 

3.4 Geometrická nivelace 

Principem je realizace vodorovné roviny záměrnou přímkou urovnaného 

nivelačního přístroje. Na bodech, jejichž převýšení měříme, jsou svisle umístěny nivelační 

latě. Záměrná přímka vytíná na latích laťový úsek. Převýšení je pak vypočteno jako rozdíl 

čtení vzad a vpřed. Podle požadované přesnosti výsledků se geometrická nivelace dělí na 

velmi přesnou nivelaci, přesnou nivelaci, technickou nivelaci. 

3.4.1 Velmi přesná nivelace (VPN) 

Každý oddíl je nivelován dvakrát – tam a zpět, v jiný den a jinou denní dobu. 

Přístroj musí být zastíněn slunečníkem. Délka záměr nesmí překročit 40 m a výška záměry 

by zpravidla neměla klesnout pod 0,8 m. Počet sestav musí být vždy sudý, aby byla stejná 

lať použita na počátečním i koncovém bodě a nedošlo tak k ovlivnění výsledku nestejnými 

počátky latí. Sestavy jsou rozměřovány pásmem s přesností na jeden decimetr. Nivelační 
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latě musí být z jednoho kusu s invarovým páskem na němž jsou naneseny dvě stupnice 

vzájemně posunuté o známou konstantu. Každá lať musí mít krabicovou libelu. Kvůli vyšší 

stabilitě při urovnání je každá lať podepírána dvěma opěrnými tyčemi. Schéma při 

odečítání je ZPPZ. 

3.4.2 Přesná nivelace (PN) 

Podmínky jsou podobné jako u VPN. Jen s několika rozdíly. Měření tam a zpět smí 

probíhat ve stejný den, jen v jinou denní dobu. Maximální délka záměry je 50 m. 

Minimální výška záměry nad terénem 0,5 m.  

3.4.3 Technická nivelace (TN) 

Délky záměr se při měření odhadují a mohou být až 120 m dlouhé. Sestavy se 

rozpůlí krokováním. U volných pořadů se měří tam a zpět. Minimální výška záměry nad 

terénem je 30 cm. Nivelační latě obvykle nejsou celistvé. 

Obrázek 7- Princip geometrické nivelace [4] 
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4 Nivelační přístroje 

Nivelační přístroje pracují na principu realizace vodorovné roviny. Lze je dělit 

podle několika hledisek, a to podle způsobu realizace vodorovné roviny, podle zdroje 

světla, podle způsobu odečítání na latích nebo podle požadované přesnosti. V kapitole bylo 

čerpáno z [12]. 

4.1 Dělení nivelačních přístrojů 

4.1.1 Dělení podle způsobu realizace vodorovné roviny 

a) Libelové nivelační přístroje 

Použití přístrojů s nivelační libelou již není příliš obvyklé. Jedná se o starší typy, 

kdy nivelační libela je konstrukčně spojena s dalekohledem. Pro běžné urovnání slouží 

krabicová libela, vysoce citlivou trubicovou nivelační libelu, jejíž osa je rovnoběžná se 

záměrnou přímkou, pak urovnáme elevačním šroubem (mnohdy kontrola v zorném poli 

dalekohledu). 

 

Obrázek 8 - Schéma libelového nivelačního přístroje [5] 
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b) Kompenzátorové nivelační přístroje 

Výhodou těchto přístrojů je rychlejší příprava přístroje pro měření. Odpadá 

urovnávání nivelační libely, protože funkci urovnávacího mechanizmu přebírá 

kompenzátor, tj. opticko-mechanický prvek, který udržuje záměru vždy v horizontální 

poloze za předpokladu, že nivelační přístroj je urovnán krabicovou libelou a kompenzátor 

je funkční. „Kompenzátor urovnává záměrnou přímku jen v omezeném intervalu, obvykle 

0,2 až 0,6 gon. Z těchto důvodů je nutné co nejpečlivěji urovnat krabicovou libelu, která 

musí být rektifikována.“ [12] Před každým měřením by měla být provedena kontrola 

funkčnosti kompenzátoru. Kontrola funkčnosti bude popsána v kapitole 7.1. 

4.1.2 Dělení podle zdroje světla 

Podle zdroje světla přístroje dělíme podle způsobu realizace záměrné přímky. Zda 

je přímka realizována pomocí světelného paprsku či je realizována laserovým paprskem. 

Dělíme je tedy na: 

a) Optické 

b) Laserové  

 

4.1.3 Dělení podle způsobu čtení na latích 

Způsob čtení na latích závisí na volbě přístroje. U optických přístrojů je čtení 

provedeno měřičem. U digitálních přístrojů je obvykle používána lať se stupnicí 

tvořenou čárkovým kódem, na kterou je čtení provedeno elektronicky. Dělíme je tedy na: 

a) Vizuální 

b) Elektronické 

 

4.1.4 Dělení podle přesnosti 

a) Velmi přesné             m0 < 0,3 mm/km 

b) Přesné   0,3 mm/km < m0 < 1,5 mm/km 

c) Technické  1,5 mm/km < m0 < 5    mm/km 

d) Stavební     5 mm/km > m0  

 m0 … střední kilometrová chyba obousměrné nivelace 
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4.2 Testované přístroje 

4.2.1 Testované stavební optické nivelační přístroje 

PŘÍSTROJ 
Topcon 

AT- G4 

Topcon 

AT- G7 

NEDO 

F24 

ZVĚTŠENÍ DALEKOHLEDU 26x 22x 24x 

PRŮMĚR OBJEKTIVU 30 mm 30 mm 30 mm 

MINIMÁLNÍ ZAOSTŘENÍ 0,5 m 0,9 m 0,6 m 

ROZSAH KOMPENZÁTORU ±15‘ ±10‘ ±15‘ 

CITLIVOST LIBELY  8´/2mm 10´/2mm 8´/2mm 

STŘEDNÍ KILOMETROVÁ CHYBA 

OBOUSMĚRNNÉ NIVELACE  
2,0 mm/km 2,5 mm/km 2,5 mm/km 

PŘESNOST NAST. KOMPENZÁTORU ±0,3‘‘ ±0,5‘‘ ±0,5‘‘ 

VÝROBNÍ ČÍSLO AR 4300 A4 7771 W 1765054 

 

  

Obrázek 9 - NEDO F24 [19] 

 

   

Obrázek 10 - TOPCON AT-G4 [20] Obrázek 11 - TOPCON AT-G7 [21] 
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4.2.2 Testované digitální nivelační přístroje 

PŘÍSTROJ 
Leica 

Sprinter 150M 

Sokkia 

SDL50 

ZVĚTŠENÍ DALEKOHLEDU 24x 28x 

PRŮMĚR OBJEKTIVU 36 mm 36 mm 

MINIMÁLNÍ ZAOSTŘENÍ 0,5 m 1,5 m 

ROZSAH KOMPENZÁTORU ±10‘ ±15‘ 

CITLIVOST LIBELY  10´/2mm 10´/2mm 

STŘEDNÍ KILOMETROVÁ CHYBA 

OBOUSMĚRNNÉ NIVELACE  
1,5 mm/km 1,5 mm/km 

PŘESNOST NAST. KOMPENZÁTORU ±0,8‘‘ ±0,8‘‘ 

VÝROBNÍ ČÍSLO 2100070 001109 

  

Obrázek 12 - Leica Sprinter 150M [23] Obrázek 13 - Sokkia SDL50 [24] 
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4.2.3 Testované nivelační přístroje pro PN 

PŘÍSTROJ 
Zeiss 

KONI 007 

ZVĚTŠENÍ DALEKOHLEDU 32x 

PRŮMĚR OBJEKTIVU 40 mm 

MINIMÁLNÍ ZAOSTŘENÍ 2 m 

ROZSAH KOMPENZÁTORU ±10‘ 

STŘEDNÍ KILOMETROVÁ CHYBA 

OBOUSMĚRNNÉ NIVELACE  
0,7 mm/km 

PŘESNOST NAST. KOMPENZÁTORU ±0,15‘‘ 

VÝROBNÍ ČÍSLO 416303 

 

  

Obrázek 14 - Zeiss KONI 007[19] 
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5 Nivelační latě a pomůcky 

5.1 Nivelační latě 

Nivelační latě jsou obvykle vyrobeny z lehkého kovu, sklolaminátu nebo dřeva. Pro 

PN a VPN jsou na lati dvě o známou konstantu vzájemně posunuté stupnice nanesené na 

invarovém pásku. Stupnice na latích jsou děleny po centimetru nebo půlcentimetru a u 

digitálních přístrojů se využívají latě s čárkovým kódem. Počátek latě je opatřen kovovou 

patkou, která je kolmá ke stupnici. Pro přestavové body při VPN a PN se na lať připevňuje 

ochranná krytka patky. Každá lať je opatřena krabicovou libelou, která slouží k urovnání 

latě do svislice, některé libely jsou odnímatelné, jiné pevné. Pro větší stabilitu při urovnání 

latě jsou u PN a VPN využity opěrné tyče. Délky latí pro TN jsou 7 m, 5 m, 4 m, 3 m nebo 

2 m. Pro PN a VPN se používají latě délky 3 m nebo 1,7 m.  Šířka latí se pohybuje 

v rozmezí do 10 cm. Latě mohou být celistvé, skládací nebo teleskopické. Celistvé latě 

jsou nutné pro PN a VPN.  

 

 

Obrázek 15 - Nivelační latě [3] 
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5.2 Stativy 

Stativy jsou dřevěné nebo hliníkové. Nohy stativu mohou být celistvé nebo 

výsuvné. Celistvé dřevěné stativy se využívají pro PN a VPN. Stativy s výsuvnými nohami 

jsou opatřeny šroubem nebo páčkou pro jejich utáhnutí. Na hlavě stativu je umístěn upínací 

šroub, který slouží pro upevnění přístroje ke stativu. 

5.3 Nivelační podložky a hřeby 

Během měření je výška přestavového bodu bezpečně zajištěna pomocí nivelační 

podložky, vyrobené obvykle z litiny. Spodní část je vybavena třemi hroty, které by měli 

být zatlačeny do země, aby nemohlo dojít k posunutí podložky. Na horní straně je kulový 

vrchlík, na ten se při měření umísťuje nivelační lať na přestavových bodech. Na některých 

podložkách dříve bývali i dva vrchlíky (obr.16 b). Další možností, jak bezpečně zajistit 

výšku přestavového bodu je nivelační hřeb (obr 16 c). Nivelační hřeby slouží pro PN 

v nezpevněném terénu. Pro VPN se používají pouze hřeby nikoli nivelační podložky. 

K zatloukání hřebu se používá kovová objímka, aby nedocházelo k poškození vrchlíku.  

 

Obrázek 16 - nivelační podložky, hřeb [6] 
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6 Chyby při nivelaci 

Chyby lze dělit na hrubé, které je třeba vyloučit a nevyhnutelné. Nevyhnutelné 

chyby dále dělíme na systematické a nahodilé. V této kapitola bylo čerpáno z [3] a [6]. 

6.1 Hrubé chyby 

Tyto chyby se často vyskytují u méně zkušených měřičů a figurantů, ale nevyhýbají 

se ani těm zkušenějším, ať už je to způsobeno monotónností měření či nedostatečným 

soustředěním. Mezi tyto chyby patří například opomenutí urovnání krabicové nebo 

nivelační libely, chybné čtení nebo posunutí nivelační podložky. 

6.2 Nevyhnutelné chyby 

Téměř každé měření je těmito chybami ovlivněno, a to i při vysoké pečlivosti 

měřiče a figuranta. 

6.2.1 Systematické chyby 

Systematické chyby mají obvykle stejné znaménko. Řadíme mezi ně chybu ze 

sklonu záměrné přímky, chybu ze zakřivení horizontu, chybu ze svislé složky refrakce, 

chybu z nesprávné délky laťového metru a chybu z nesvislé polohy latě. 

a) Chyba ze zakřivení horizontu 

Při urovnání přístroje je záměrná přímka totožná se zdánlivým horizontem, nikoli 

se skutečným horizontem. Opravu vypočteme podle vzorce. Velikost opravy je 0,2 mm / 

50 m. Při geometrické nivelaci ze středu se tato chyba vyloučí. 

𝑐1 =  
𝑠2

2𝑅
 (6.1) 

s… délka záměry 

R… poloměr Země (6380 km) 
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b) Chyba ze sklonu záměrné přímky 

U libelových přístrojů je způsobena nepřesnou rektifikací přístroje. Chyba se 

projeví u každé záměry a vždy bude mít stejné znaménko. Vliv této chyby se nejvíce 

projeví u geometrické nivelace kupředu. Za předpokladu stejně dlouhých záměr se zcela 

vyloučí při geometrické nivelaci ze středu. 

U kompenzátorových přístrojů je tato chyba způsobena nesplněním hlavní 

podmínky, tedy že záměrná přímka neodpovídá vodorovné přímce. O kontrole této 

podmínky a rektifikaci bude pojednáváno v kapitole 7.1. 

c) Chyba z nivelační refrakce 

Chyba z nivelační refrakce se projevuje podobně jako chyba ze zakřivení horizontu. 

Velikost této chyby se odvíjí od změny teploty se změnou výšky nad terénem. Při měření 

v rovinném terénu lze tuto chybu vyloučit geometrickou nivelací ze středu, za předpokladu 

stejně dlouhých záměr. V kopcovitém terénu obvykle jedna záměra jde nízko nad terénem 

a druhá naopak vysoko. Z toho vyplývá, že velikost refrakce může být značně rozdílná a 

tak může docházet k chybě, kterou nevyloučíme ani použitím geometrické nivelace ze 

středu. Nivelační práce vyšší přesnosti není vhodné provádět při bezvětří za slunného dne. 

Vhodné podmínky se naskýtají při mírném větru a zatažené obloze. Pro snížení tohoto 

vlivu jsou stanoveny minimální výšky záměr.  

d) Chyba z nesprávné délky laťového metru 

Vlivy prostředí, jako je vlhkost nebo změny teplot dochází ke změně délky 

laťového metru. Chyba se projeví při měření v kopcovitém terénu, její velikost lze zjistit 

komparací. 

e) Chyba z nesvislé polohy latě 

V okamžiku odečtu by měla být lať urovnána přesně do svislé polohy, vlivem 

nepozornosti může figurant opomenout lať řádně urovnat. Dále je urovnání ovlivněno 

seřízením krabicové libely na lati. Náklon ve směru příčném k záměře lze poznat při 

odečítání na lati podle svislé rysky nitkového kříže. Náklon v podélném směru záměry 

nelze prakticky odhalit, proto je důležité ujistit se, že figurant lať opravdu řádně urovnal, 

obzvlášť při PN a VPN. Tuto chybu je velice důležité odstranit, neboť ji nelze dvojím 

měřením odstranit. Projevuje se úměrně měřeným převýšením. O zkoušce a rektifikaci 

krabicové libely bude dále pojednáváno v kapitole 8. 
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6.2.2 Nahodilé chyby 

a) Chyba z nepřesného urovnání nivelační libely /chyba z činnosti kompenzátoru 

Nivelační libelu lze urovnat koincidenčním způsobem maximálně s přesností, která 

odpovídá přibližně 1/10 její citlivosti. Pro představu při citlivosti nivelační libely 40´´ je 

záměra urovnána do vodorovné polohy s chybou 4´´, to je přibližně 1 mm/ 50 m. U 

kompenzátoru je tato chyba mnohem menší. Například u testovaného přístroje NEDO F24 

je chyba urovnání ±0,5‘‘, což je přibližně 0,1mm/ 50 m. 

b) Chyba ze změny výšky přístroje a latě 

Tato chyba vzniká působením podložky, na kterém je stativ či nivelační podložka 

umístěna. Dochází ke klesání nebo vytlačování noh stativu, případně nivelační podložky. 

Ke klesání může docházet například na asfaltové silnici, kdy je působením slunečních 

paprsků asfalt měkký. K vytlačování dochází při zašlápnutí noh stativu do jílovité půdy, 

případně drnu. Částečně lze vliv podložky omezit použitím nivelačního přístroje 

s kompenzátorem, dojde tak k urychlení měření. Dále je třeba dobře zašlápnout nohy 

stativu, nesmí pružit. Lze také upravit postup měření na ZPPZ, pro snížení vlivu je třeba 

číst v rovnoměrném tempu. 

c) Chyba ze čtení laťové stupnice 

Závisí na délce záměry, zvětšení dalekohledu, tvaru dílků na lati, paralaxe 

nitkového kříže, chvění vzduchu apod. Při čtení u TN odhadujeme na stupnici 

s centimetrovým dělením milimetry, čím větší vzdálenost, tím hůře se milimetry odhadují. 

Chybu lze částečně eliminovat volbou optimální délky záměry, dodržením minimální 

výšky čtení nad terénem. 

d) Chyba z nestejnoměrného dělení laťové stupnice 

Tato chyba má podobný charakter jako chyba ze čtení laťové stupnice. U 

invarových latí mají ale na rozdíl od chyb ze čtení laťové stupnice mnohem menší vliv. 

Lze eliminovat použitím kvalitních latí. 
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e) Chyba z přeostření dalekohledu (paralaxy nitkového kříže) 

Paralaxa nitkového kříže vznikne, pokud nesplyne rovina nitkového kříže s rovinou 

skutečného obrazu vytvořeného objektivem dalekohledu. Při pohybu okem před okulárem 

obraz nitkového kříže „plave“ po obrazu nivelační latě. Nelze tak přesně zacílit na lať, 

čímž je snížena přesnost čtení. Chybu odstraníme přesným zaostřením nitkového kříže. 

Chybě z přeostření se brání pečlivým rozměřením sestav, čím kratší vzdálenost, tím 

přesněji je nutné ji rozměřit. U PN a VPN je přeostřování zakázáno. [13]  
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7 Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů 

Nivelační přístroje musí splňovat osové podmínky. I když je přístroj seřízen, 

vlivem nesprávného zacházení například při převozu, může dojít k porušení osových 

podmínek. Proto je třeba přístroj pravidelně kontrolovat a při zjištění nedodržení osových 

podmínek je nutné provést rektifikaci. 

7. 1 Základní osové podmínky: 

7.1.1 Osa pomocné krabicové libely L´ má být kolmá k vertikální ose 

alhidády V 

Postup zkoušky pro přístroj s nivelační libelou. Pomocí nivelační libely je 

provedena přesná horizontace, přístroj se horizontuje ve dvou na sebe kolmých směrech 

pomocí stavěcích šroubů. Poté se přístroj pootočí o 2R, nedojde-li k vychýlení bubliny 

libely, pak je podmínka splněna. V opačném případě se přístroj rektifikuje o polovinu 

výchylky stavěcími šrouby a druhá polovina se opraví elevačním šroubem. Po urovnání 

nivelační libely zkontrolujeme krabicovou libelu, pokud je bublina vychýlena z kroužku, 

který vyznačuje střed, pak musí být bublina posunuta do středu za pomocí rektifikačních 

šroubů krabicové libely. Po dokončení všech výše popsaných kroků je podmínka L´⊥ V 

splněna. [6] 

U kompenzátorových přístrojů musí být po horizontaci přístroje umožněno 

bezchybné čtení v rozsahu kompenzačního intervalu. Funkčnost kompenzátoru se 

kontroluje tak, že po urovnání přístroje podle krabicové libely se zacílí na lať. Následně se 

jedním ze stavěcích šroubů pootočí a měřič sleduje, zda se obraz dalekohledu rozkýve a 

poté znovu ustálí na původním čtení. Kontrolu lze také provést tak, že místo pootočení 

šroubu pouze jemně poklepeme na těleso dalekohledu a opět pozorujeme, zda se obraz 

dalekohledu rozkýve a poté ustálí na původním čtení. Jestliže se takto ustálí, pak je 

kompenzátor funkční. V opačném případě dochází k takzvanému “váznutí“ kompenzátoru. 

Častěji k tomuto jevu dochází u vzduchem tlumených kompenzátorů než u kompenzátorů 

tlumených magneticky. Dochází-li k “váznutí“, pak je nutné nechat přístroj opravit. Pokud 

se mění čtení na lati při náklonu v rámci kompenzačního intervalu, mluvíme o tzv. 

“šikmém horizontu“. Vliv této chyby se snižuje pečlivým seřízením krabicové libely a 

přesnou horizontací. [6], [8] 
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7.1.2 Vodorovné vlákno ryskového kříže H má být kolmé k vertikální ose 

alhidády V 

Po urovnání přístroje zacílíme na lať, která je upevněna, přečteme na levém a pak 

na pravém okraji latě. Pokud se čtení neliší, pak je podmínka splněna. V opačném případě 

je nutné nechat pootočit ryskový kříž. Další možností je cílení na vodorovnou rysku. 

7.1.3 Osa nivelační libely L má být rovnoběžná se záměrnou přímkou Z 

Tuto hlavní osovou podmínku lze ověřit bezprostředně před měřením. Doporučuje 

se zkoušku provádět zejména po převozu. V mírně svažitém nebo rovinném terénu si 

zvolíme dva body A, B, umístíme na jejich místa nivelační podložky. Vzdálenost bodů by 

měla být okolo 40 m.  Poté postavíme nivelační přístroj přibližně do středu. Urovnáme a 

přečteme čtení vzad i vpřed. Vypočteme převýšení. Přesuneme se asi 3 m za jednu z latí a 

přečteme na bližší a poté na vzdálenější lati. Pokud rozdíl prvního a druhého převýšení 

není roven nule, pak je třeba přístroj rektifikovat. 

Přístroj s nivelační libelou se rektifikuje nastavením vypočteného čtení elevačním 

šroubem a následným urovnáním nivelační libely rektifikačními šroubky, zbytková chyba 

po rektifikaci se vyloučí měřickou metodou. Čtení vypočteme jako součet převýšení 

vypočteného při prvním postavení přístroje a čtení na bližší lati při druhém postavení 

přístroje. 

Kompenzátorový přístroj se rektifikuje svislým posunem nitkového kříže pomocí 

rektifikačních šroubků. 

7.2 ČSN ISO 17123-2: Optika a optické přístroje 

Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 2: Nivelační 

přístroje [15] 

7.2.1 Plný postup zkoušky 

Plný postup je určen pro zjištění nejlepší dosažitelné přesnosti nivelačního přístroje 

a jeho příslušenství v polních podmínkách. Tento postup předpokládá stejné délky záměr, 

proto tímto postupem nelze zjistit chybu ze sklonu záměrné přímky nivelačního přístroje. 
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 Při měření na stavbách obvykle není zcela možné stejné délky záměr dodržet. 

Proto byl pro optické stavební nivelační přístroje zvolen zjednodušený postup, který 

předpokládá nestejné délky záměr. 

7.2.2 Zjednodušený zkušební postup 

Zjednodušený postup poskytne odhad, zda přesnost daného vybavení je 

odpovídající směrodatné mezní odchylce. Při měření se předpokládají nestejné délky 

záměr, například při měření v místě bytové zástavby. Celý postup je založen na omezeném 

počtu měření, proto nemůže být získána směrodatná odchylka. 

a) Konfigurace 

Testování se provádí v rovinném terénu, aby byl vliv refrakce co možná nejmenší. 

Body A a B musí být od sebe vzdáleny přibližně 60 m (případně podle požadavků 

projektu). Aby výsledky testování byly spolehlivé musí být latě spolehlivě fixovány během 

testovacího měření i během opakovaných měření. 

b) Měření 

Před měřením se musí přístroj nechat temperovat na okolní teplotu, na teplotní 

rozdíl 1 °C je potřeba asi 2 minuty. Dále je třeba před měřením provést kontrolu hlavní 

osové podmínky (𝐿‖𝑍). 

Je třeba provádět dvě sady měření. Pro první sadu se přístroj postaví přibližně do 

poloviny vzdálenosti bodů A a B. Musí být provedeno deset měření, přičemž každé měření 

se skládá z jednoho čtení vzad na lati na bodě A a jednoho čtení vpřed na lati na bodě B. 

Poté je přístroj zvednut a posunut na lehce jinou pozici. Po pěti měřeních se vymění čtení 

vzad a vpřed pro zbývajících pět měření. Tedy na bod B bude čtení vzad a na bod A čtení 

vpřed. 

Pro druhou sadu měření je přístroj přemístěn přibližně 10 m od bodu A a 50 m od 

bodu B. Následujících deset měření je provedeno stejným způsobem jako u první sady 

měření. 

c) Výpočet: 

ⅆ𝑗 = 𝑥𝐴𝑗
− 𝑥𝐵𝑗

 j= 1, …, 20  (7.1) 

kde dj je rozdíl čtení vzad xAj a vpřed xBj. 
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ⅆ1
̅̅ ̅ =

∑ ⅆ𝑗

10

𝑗=1

10
 (7.2) 

kde ⅆ1
̅̅ ̅ je aritmetický průměr vypočtených převýšení dj z první sady měření. 

Hodnota ⅆ1
̅̅ ̅ reprezentuje skutečnou hodnotu převýšení mezi body A a B. 

𝑟𝑗 = ⅆ1
̅̅ ̅ − ⅆ𝐽̇ j= 1, …, 10 (7.3) 

kde rj je zbytek z odpovídajícího převýšení, dj jsou z první sady měření mezi body A a B. 

Jako aritmetická kontrolu využijeme, že součet zbytků z první sady měření má být roven 

nule (výjimkou je chyba ze zaokrouhlení). 

∑ 𝑟𝑗

10

𝑗=1
= 0 (7.4) 

𝑠 =
√

∑ 𝑟𝑗
2

10

𝐽=1

𝑣
 (7.5) 

kde  ∑ 𝑟𝑗
2

10

𝐽=1
  je součet druhých mocnin rozdílů rj z první sady měření; 

v = 10 – 1 = 9  je počet stupňů volnosti; 

s  je experimentální směrodatná odchylka převýšení. 

ⅆ2
̅̅ ̅ =

∑ ⅆ𝑗

20

𝑗=11

10
 (7.6) 

kde ⅆ2
̅̅ ̅ je aritmetický průměr vypočtených převýšení, dj z druhé sady měření. 

Rozdíl ⅆ1
̅̅ ̅ - ⅆ2

̅̅ ̅ musí být v rámci stanovené povolené odchylky ± 𝑝 (v souladu s normou 

ISO 4463-1) pro plánovanou měřickou úlohu. Pokud není p dáno, pak rozdíl musí být 

|ⅆ1
̅̅ ̅ − ⅆ2

̅̅ ̅| < 2,5 𝑥 𝑠, kde s je vypočtená směrodatná odchylka. 

Pokud je rozdíl |ⅆ1
̅̅ ̅ − ⅆ2

̅̅ ̅| příliš velký, indikuje to nadměrnou nejistotu měření na dlouhou 

vzdálenost (50 m), v důsledku chyby čtení, chyby z refrakce a kolimační chyby. 

V tomto případě je třeba: 

- zkontrolovat kolimační chybu podle pokynů výrobce; 

- zkrátit maximální vzdálenost. 
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8 Zkoušky latí 

8.1 Zkouška a rektifikace krabicové libely 

Tato chyba je již částečně popsána v kapitole 6.2.1, odstavci e). Zkoušku lze 

provést pomocí olovnice, nebo přibližně pomocí nivelačního přístroje. Přístroj postavíme a 

urovnáme ve vzdálenosti, kdy vidíme v zorném poli větší část latě. Poté zkontrolujeme, 

zda je její okraj rovnoběžný se svislou ryskou nitkového kříže při postavení latě kolmo 

k přístroji (viz. obrázek 17) a při pootočení o pravý úhel. Pokud při urovnání krabicové 

libely není lať ve svislici, pak je třeba rektifikačními šroubky odstranit výchylku bubliny 

krabicové libely. 

8.2 Zkouška patky nivelační latě 

Plocha patky má být kolmá k základní stupnici a její poloha se má shodovat 

s počátkem stupnice. Kolmost patky latě se přezkouší tak, že se přístroj postaví asi 25 m od 

nivelačního hřebu (nivelační podložky). Lať je poté stavěna postupně na střed a všechny 

čtyři rohy podle obrázku 18. Rozdíl čtení při postavení na střed a při postavení na rohy se 

nesmí lišit o více než 0,1 mm. Liší-li se, je třeba patku obrousit nebo lať dále nepoužívat. 

Shodu polohy patky s počátkem stupnice lze zkontrolovat v laboratoři, kde lze určit 

případnou odchylku, o kterou by se převýšení opravovalo. Při měření proto rozdělujeme 

oddíly na sudý počet sestav, aby na počátečním i koncovém bodě oddílu byla postavena 

stejná lať. Tím se vyloučí vliv případné odchylky na výsledné převýšení. [14] 

Obrázek 18 – kontrola patky 

 

Obrázek 17 - schéma pro kontrolu krabicové libely 
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9 Testování 

Testování stavebních a digitálních přístrojů proběhlo v areálu řadových garáží, 

které se nacházejí mezi ulicí Třískalova a železniční tratí (Brno – Sever). Přístroj Zeiss 

Koni 007 byl testován v laboratořích B150 a B151, které se nacházejí v prostorách Ústavu 

geodézie VUT v Brně. 

Každá z laboratoří je vybavena třímetrovou invarovou latí s půlcentimetrovým 

dělením, která je upevněna na stěně. V laboratoři B151 lze lať rektifikovat pomocí šroubu 

na kterém je postavena, tak aby bylo snazší čtení a nebylo třeba neustále počítat konstantu. 

Pro testování jsou laboratoře v celku dobře vybaveny. Bylo by ale dobré zajistit ochranu 

zde umístěných latí, aby nemohlo dojít k jejich poškození. 

9.1 Testování  L´⊥ V  a  H ⊥ V 

Způsob ověření těchto podmínek je již uveden v kapitole 7.1, proto zde již nebude 

popsán. Při testování vybraných přístrojů nebylo zjištěno porušení žádné z těchto 

podmínek. Pokud by bylo zjištěno porušení podmínek, nemělo by smysl pokračovat 

v dalším testování daného přístroje a bylo by nutné jej nejdříve rektifikovat. Ověření těchto 

podmínek nevyžaduje žádné záznamy ke zpracování, proto bylo bezprostředně přikročeno 

k dalšímu testování. 

9.2 Testování hlavní osové podmínky L II Z 

Jak lze tuto podmínku zkontrolovat a jak provést rektifikaci je uvedeno v kapitole 

7.1, proto zde již není postup uveden. Pouze u přístroje Leica Sprinter 150M byla kontrola 

provedena rozdílně, podle návodu k tomuto přístroji. Po zaměření převýšení ze středu 

nebyl přístroj přesunut za jeden z bodů jako je znázorněno v obrázku 19, nýbrž byl 

přesunut podle obrázku 20. 
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Výsledkem zkoušky je určení velikosti odchylky od vodorovné roviny Δ. Hodnotu 

odchylky pak vypočteme jako rozdíl převýšení určeného ze středu mínus rozdíl převýšení 

určeného při postavení přístroje za jednu z latí. Hodnoty zjištěné při testování jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Odchylka od vodorovné roviny 

 

PŘÍSTROJ TOPCON 

AT -G4 

TOPCON 

AT – G7 

NEDO 

F24 

Δ +0,25 mm/ 10m -0,25 mm/ 10m +0,25 mm/ 10m 

PŘÍSTROJ Leica 

Sprinter 150M 

Sokkia 

SDL50 

Zeiss 

Koni 007 

Δ +0,03 mm/ 10m +0,27 mm/ 10m +0,11 mm/ 10m 

 

 

 

Obrázek 19 - zkouška hlavní osové podmínky [4] 

 

 

 

Obrázek 20 - zkouška hlavní osové podmínky Sprinter 150M [16] 
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9.3 Testování vlivu šikmého horizontu 

Není-li kompenzátor dokonale seřízen, pak se při nedokonalém urovnání krabicové 

libely projevení vliv šikmého horizontu. Proto je nutné seřizovat libelu co nejpřesněji a 

dbát na přesné urovnávání přístroje. I když toto dodržíme, bude měření zatíženo nahodilou 

chybou. Testováním bude zjištěno, jak bude výsledné převýšení ovlivněno různými 

náklony přístroje při nedokonalém urovnání krabicové libely. Bude tedy zjištěno, zda 

kompenzátor pracuje s dostatečnou přesností při ne zcela dokonalém urovnání přístroje. 

Zkouška přístroje proběhla při postavení přístroje do středu přibližně 50 m sestavy. 

Krabicová libela byla urovnána tak, že bublina byla přesně ve středu kroužku libely. Při 

tomto urovnání bylo zacíleno vzad i vpřed. Bylo zaznamenáno čtení a vypočteno 

převýšení. Dále byla porušena horizontace tak, že libela byla vychýlena pomocí stavěcího 

šroubu ve směru k jedné z latí. Do zápisníku byla zaznamenána poloha bubliny krabicové 

libely a poté bylo čteno na obou latích a bylo vypočteno převýšení. Stejný postup se 

opakoval až do krajní polohy a pak se totéž provedlo ve směru k druhé z latí. Následně 

byla porovnána jednotlivá převýšení a bylo vyhodnoceno, zda přístroj vyhovuje v tomto 

ohledu našim potřebám. 

Při testování v laboratoři byl přístroj postaven na pilíři a bylo čteno na invarových 

latích upevněných na stěnách laboratoří, proto nebyla dodržena stejná délka záměr, jak je 

zřejmé z obrázku 22. Takovéto postavení není ideální, ale pro toto testování je dostačující. 

Kvůli ověření vzájemné polohy latí byla měřena i převýšení ze středu, při postavení 

přístroje na stativu. 

Obrázek 21 - Postavení přístrojů v terénu 

 

Obrázek 22 - Postavení přístroje v laboratoři 
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9.3.1 Výsledky testování 
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Graf 1 - Šikmý horizont TOPCON AT-G4 
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Graf 2- Šikmý horizont TOPCON AT – G7 

Graf 3 - Šikmý horizont NEDO F24 
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Graf 6 - Šikmý horizont Zeiss Koni 007 

 

 

Graf 4 - Šikmý horizont Leica Sprinter 150M 

Graf 5 - Šikmý horizont Sokkia SDL50 
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Z grafů vyplývá, že funkčnost kompenzátorů všech testovaných přístrojů je 

správná. K výchylkám docházelo pouze v krajních polohách bubliny krabicové libely. 

Z tohoto je patrné, že přístroj stačí urovnat tak, aby bublina byla uvnitř středového kroužku 

krabicové libely a případný šikmý horizont pak neovlivní výsledek měření. 

Z grafů pro přístroje NEDO F24 a Zeiss Koni 007 je zřetelné, že při max l je měření 

chybné. Stejně tak u přístroje Leica Sprinter 150M je zřejmé, že převýšení max t je chybné.  

Příčinou těchto chyb je pravděpodobně měření mimo rozsah kompenzačního intervalu. 

9.4 Testování nivelačních latí 

Postup při testování latí byl podrobně popsán v kapitole 8. Pro účely práce byla 

otestována jedna sada invarových latí Zeiss (v.č. 48339, v.č. 48340) s půlcentimetrovým 

dělením.  

9.4.1 Testování krabicové libely 

Lať figurant drží stupnicí k měřiči. Pro kontrolu byla využita olovnice, jejíž pomocí 

byla lať urovnána do svislice a poté byla zaznamenána poloha bubliny krabicové libely. 

Záznam je uveden v příloze 2.Totéž bylo provedeno při pootočení latě o pravý úhel. Obě 

testované latě měly správně seřízenou krabicovou libelu, mohlo být tedy přistoupeno ke 

kontrole patky. 

Pro zkoušení krabicové libely je v laboratoři B151 vybudována základna, kde lze 

kontrolu provést přesněji než při využití olovnice. Výhodné by bylo umístit v laboratoři 

seřizovatelný úhelník, kde by bylo možné snadno a rychle provést kontrolu a seřízení 

krabicové libely. 

9.4.2 Testování kolmosti patky latě  

Pro testování latí byl použit přístroj Zeiss Koni 007 (v.č. 416303), přístroj byl 

postaven na pilíři. Lať byla postavena na nivelační podložce ve vzdálenosti přibližně 8 m a 

byla podepřena opěrnými tyčemi. Postupně byla lať stavěna podle obrázku 18 a byla 

zaznamenána jednotlivá čtení. U obou testovaných latí byly zjištěny maximální odchylky 

0,05 mm, což je hodnota menší než dovolená odchylka 0,1 mm. Tyto latě tedy lze dále 

používat. 
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9.5 Testování podle ČSN ISO 17123-2: Optika a optické přístroje  

Testování nivelačních přístrojů zjednodušeným postupem podle této normy je 

popsáno v kapitole 7.2., proto zde nebude postup dále rozváděn. Testování proběhlo také 

v areálu garáží, které se nacházejí mezi ulicí Třískalova a železniční tratí. Testovány byli 

podle této normy pouze stavební optické nivelační přístroje. V následujících tabulkách byli 

vyhodnoceny výsledky měření. 

 

1,0 mm < 1,4 mm → Podmínka byla splněna. 

 

Tabulka 2 - Testování podle ČSN přístroj TOPCON AT - G4 

          

j xAj xBj dj rj rj² j xAj xBj dj 

1 1232 1492 0260 0,1 0,01 11 1225 1486 261 

2 1229 1489 0260 0,1 0,01 12 1241 1501 260 

3 1238 1499 0261 -0,9 0,81 13 1236 1497 261 

4 1234 1494 0260 0,1 0,01 14 1248 1508 260 

5 1237 1497 0260 0,1 0,01 15 1231 1493 262 

6 1511 1252 0259 1,1 1,21 16 1471 1209 262 

7 1519 1259 0260 0,1 0,01 17 1484 1222 262 

8 1530 1270 0260 0,1 0,01 18 1460 1200 260 

9 1522 1262 0260 0,1 0,01 19 1474 1212 262 

10 1525 1264 0261 -0,9 0,81 20 1492 1231 261 

∑ [mm] 13777 13778 2601,0 0,0 2,90  13562 13559 2611 
 

 

 

 

d1
̅̅ ̅ = 260,1 mm 

s = 0,57 mm 

v = 9 

d2
̅̅ ̅ = 261,1 mm 

ⅆ1
̅̅ ̅ −  d2

̅̅ ̅ = 1,0 mm 

2,5 x s = 1,4 mm 

 

Tabulka 3 - Testování podle ČSN přístroj TOPCON AT – G7 

 

j xAj xBj dj rj rj² j xAj xBj dj 

1 1176 1436 0260 0,2 0,04 11 1154 1414 260 

2 1185 1446 0261 -0,8 0,64 12 1156 1415 259 

3 1210 1470 0260 0,2 0,04 13 1153 1411 258 

4 1191 1452 0261 -0,8 0,64 14 1122 1381 259 

5 1154 1414 0260 0,2 0,04 15 1131 1389 258 

6 1426 1167 0259 1,2 1,44 16 1393 1134 259 

7 1418 1158 0260 0,2 0,04 17 1388 1130 258 

8 1414 1154 0260 0,2 0,04 18 1398 1139 259 

9 1419 1158 0261 -0,8 0,64 19 1385 1126 259 

10 1431 1171 0260 0,2 0,04 20 1401 1142 259 

∑ [mm] 13024 13026 2602,0 0,0 3,60  12681 12681 2588 

 

1,4 mm < 1,6 mm → Podmínka byla splněna. 

 

 

 

 

d1
̅̅ ̅ = 260,2 mm 

s = 0,63 mm 

v = 9 

d2
̅̅ ̅ = 258,8 mm 

ⅆ1
̅̅ ̅ −  d2

̅̅ ̅ = 1,4 mm 

2,5 x s = 1,6 mm 
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 Všechny testované přístroje vyhověli dané podmínce, z toho vyplývá, že je lze 

použít pro měření při nestejně dlouhých záměrách. Jsou tedy vhodné například pro měření 

na staveništích. 

 

  

Tabulka 4 - Testování podle ČSN přístroj NEDO F24 

          

j xAj xBj dj rj rj² j xAj xBj dj 

1 1251 1512 0261 -0,4 0,16 11 1234 1496 262 

2 1245 1506 0261 -0,4 0,16 12 1249 1511 262 

3 1267 1528 0261 -0,4 0,16 13 1242 1504 262 

4 1272 1532 0260 0,6 0,36 14 1261 1523 262 

5 1259 1520 0261 -0,4 0,16 15 1227 1488 261 

6 1508 1248 0260 0,6 0,36 16 1480 1219 261 

7 1537 1276 0261 -0,4 0,16 17 1497 1235 262 

8 1522 1262 0260 0,6 0,36 18 1511 1249 262 

9 1534 1274 0260 0,6 0,36 19 1495 1233 262 

10 1501 1240 0261 -0,4 0,16 20 1486 1225 261 

∑ [mm] 13896 13898 2606,0 0,0 2,40  13682 13683 2617 

 

1,1 mm < 1,3 mm → Podmínka byla splněna. 

 

 

 

 

 

d1
̅̅ ̅ = 260,6 mm 

s = 0,52 mm 

v = 9 

d2
̅̅ ̅ = 261,7 mm 

ⅆ1
̅̅ ̅ −  d2

̅̅ ̅ = 1,1 mm 

2,5 x s = 1,3 mm 
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10 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo otestovat několik vybraných nivelačních 

přístrojů. Před samotným testováním bylo nutné nastudovat teoretické znalosti k této 

problematice. První dvě kapitoly byly věnovány výškovým základům a metodám určování 

výšek. Následují kapitoly o nivelačních přístrojích, latích a pomůckách. Nejdůležitější 

teoretickou částí jsou kapitoly o chybách, které se vyskytují při nivelaci a o samotném 

zkoušení přístrojů a latí. Praktické části se věnuje kapitola 9. 

Testování bylo provedeno na třech stavebních optických nivelačních přístrojích 

(TOPCON AT-G4, TOPCON AT-G7 a NEDO F24), dvou digitálních (Leica Sprinter 

150M, Sokkia SDL50) a jednom optickém přístroji pro PN (Zeiss Koni 007). Na všech 

přístrojích byly testovány základní osové podmínky a vliv šikmého horizontu. Na 

stavebních optických nivelačních přístrojích byla navíc provedena zjednodušená zkouška 

podle ČSN ISO 17123-2: Optika a optické přístroje. Přístroje vyhověli ve všech 

testovaných oblastech. Testována byla také krabicová libela a kolmost patky u jedné sady 

invarových latí Zeiss. Žádná z latí nevyžaduje rektifikaci libely ani zbroušení patky, či 

úplné vyřazení latě. 
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