
Doprovodný text k 5. přednášce ze Stavební geodézie 
 

Str. 3 až 5 – Jsou zde uvedeny základní pojmy. Všechny jsou důležité. Pro Vás jsou nové především 

zdánlivý horizont bodu a skutečný horizont bodu. Skutečný horizont bodu si představte jako 

hladinovou plochu procházející tímto bodem, je zakřivená. Výšky se měří mezi skutečnými horizonty. 

Zde nastává problém. My na našem bodě umístíme přístroj, který zhorizontujeme. Tím vytvoříme 

tečnou rovinu v našem bodě ke skutečnému horizontu. Tato tečná rovina je zdánlivý horizont daného 

bodu. Přístroj měří výšky k tomuto zdánlivému horizontu. Pokud je vzdálenost od přístroje malá (cca 

do 300 m) můžeme odchylku mezi skutečným a zdánlivým horizontem zanedbat). Pro větší 

vzdálenosti je nutné počítat opravu odlehlosti zdánlivého horizontu od skutečného (oprava ze 

zakřivení Země). Tuto opravu jsme probírali na konci první přednášky a v této přednášce se nachází 

na str. 18 a 19. Je důležité si uvědomit, že tato oprava roste kvadraticky se vzdáleností. Do výpočtu 

výšek se tato oprava zavádí s kladným znaménkem. 

Str. 6 – Teorie výšek je složitá, existuje několik způsobů jak výšky spočítat. Pro náš výškový systém 

Bpv se používá teorie normálních (Moloděnského) výšek. Ve starším výškovém systému Jaderském se 

používala teorie normálních ortometrických výšek. To je důvod, proč výšky v těchto dvou systémech 

se od sebe liší přibližně o 40 cm (v každém systému se určovaly trochu jinak). 

Str. 7 – obrázek odchylek geoidu nad elipsoidem. My měříme a používáme výšky nad geoidem. 

Globální navigační satelitní systémy (GNSS) počítají primárně elipsoidické výšky, které je nutné 

převést na geoidické výšky. 

Str. 8 – Závazný výškový systém na našem území je Balt po vyrovnání (Bpv). O Jaderském systému tu 

je zmínka z toho důvodu, že až do roku 2000 měla řada oblastí výjimku a směla používat Jadran. Do 

těchto oblastí patřila velká města (Praha), průmyslové areály, doly. Proto je možné se na starší 

dokumentaci s tímto systémem setkat. Pozor na to! 

Str. 10 až 11 – Barometrická nivelace. Z pohledu stavební geodézie se jedná o okrajovou a 

nevýznamnou metodu. 

Str. 12 až 14 – Hydrostatická nivelace. V oblasti výstavby se běžně používá hadicová vodováha 

(šlaufka) pro jednoduché měření výšek mezi malým převýšením na krátké vzdálenosti. 

Hadicové výškoměry jsou mnohem sofistikovanější přístroje s vysokou přesností a možností 

automatizace. Používají se pro sledování stability významných staveb. 

Str. 15 až 17 – Trigonometrická nivelace. V současnosti jedna z nejvíce používaných metod pro 

měření převýšení. Pro měření se dnes používá totální stanice. V principu řešíte trojúhelník. Pro 

stavební geodézii je to trojúhelník pravoúhlý. Měříte šikmou délku (přeponu) a zenitový úhel a 

počítáte převýšení (svislou odvěsnu). Při výpočtu je nutné uvažovat výšku přístroje a výšku cílové 

značky, ke které měříte. Výpočet výšek trigonometrickou metodou byl součástí 3. domácího úkolu. 

Str. 17 popisuje situaci, kdy není možné měřit šikmou délku přímo. V takovém případě určujeme 

nepřímo délku vodorovnou pomocí měřické základny. Jedná se o řešení vodorovného trojúhelníku 

protínáním z úhlů z měřické základny. Geodeti měření ze základny používají, když není možné měřit 

šikmou délku přímo nebo je požadována vysoká přesnost měření, kterou nejsme schopni přímým 

měřením délek dosáhnout. 

Str. 18 až 19 – Určení vlivu zakřivení Země viz výše. 



Str. 20 – Optický signál se nešíří po dráze nejkratší, ale šíří se po dráze nejrychlejší. Takže pokud 

záměrný paprsek prochází různě hustými vrstvami vzduchu, dochází k jeho ohybu - refrakci. Na běžné 

měření má největší vliv vertikální složka refrakce. Její vliv se ale velmi těžko vyčísluje, neboť je 

proměnná a závisí na vlastnostech atmosféry v každém místě průchodu záměrného paprsku. Snahou 

měřičů je se refrakci vyhnout postupem měření nebo volbou vhodného času měření, kdy refrakce by 

měla mít nejmenší vliv. Refrakci výrazně způsobují prudké změny teploty v oblasti průchodu paprsku. 

Pozor na průchod paprsku blízko horkých objektů. 

Geometrická nivelace ze středu 

Danou problematiku jste podrobně probírali na cvičeních. Zde zdůrazním vybrané body. 

Str. 23 – Typy nivelačních pořadů. Vložený pořad je často používán pro ověřování nivelačních údajů 

bodů výškového pole. Také se hodí pro určování výšek bodů měřených bokem. U volného pořadu je 

nutné výchozí bod ověřit, používá se pro určení koncového bodu. Vždy se pro kontrolu měří dvakrát. 

Str. 24 – Výhodou geometrické nivelace ze středu je eliminace chyby z nevodorovné záměry 

nivelačního přístroje. Pro potřeby technické nivelace stačí středovou pozici přístroje odkrokovat. Ale 

je nutné svůj nivelační přístroj znát a kontrolovat jej pomocí polní zkoušky (str. 33). 

Str. 25 – Je zde uvedeno dělení nivelace podle přesnosti spolu se vzorci pro výpočet mezní odchylky. 

Pro potřeby předmětu stavební geodézie stačí znát zásady a pravidla technické nivelace. Přesnou, 

velmi přesnou a zvlášť přesnou nivelací se zabývají geodeti. Ostatní přicházejí do kontaktu hlavně 

s výsledky těchto měření. 

Str. 32 – Osové podmínky nivelačních přístrojů. Jsou zde uvedeny podmínky pro nivelační přístroj 

vybavený nivelační libelou. Vy se s tímto typem přístroje nejspíš nesetkáte. 

Str. 33 – Nivelační přístroj s kompenzátorem je dnes standardem. Vysvětlit Vám princip práce 

kompenzátoru je nad rámec tohoto předmětu. Je důležité si ale pamatovat, že správnou funkčnost 

přístroje ověříte polní zkouškou. 

Str. 34 – Zjednodušeně řečeno, polní zkouška nivelačního přístroje slouží k ověření, zda záměrná 

přímka dalekohledu po urovnání přístroje je vodorovná. Nejprve měříte ze středového postavení 

mezi dvěma latěmi. Takto určené převýšení je správné. Potom přesunete přístroj za jednu z latí a 

měříte převýšení kontrolované. Rozdíl těchto převýšení vydělíte vzdáleností latí v metrech a získáte 

hodnotu opravy převýšení na jeden metr nesymetričnosti postavení přístroje mezi latěmi. Je-li tato 

hodnota malá (cca do 0,1 mm), můžeme říci, že je nivelační přístroj v pořádku. 

Str. 36 – Při nivelaci na cvičeních používáme teleskopické latě, proto používáme ve vzorci pro mezní 

rozdíl 40. 

Str. 38 až 39 – Ukázky nivelačních zápisníků. Znáte ze cvičení. 

Str. 40 až 41 – Plošná nivelace je dnes nahrazena trigonometrickou metodou s totální stanicí nebo 

měřením s GNSS. 

Str. 42 až 45 – Měření profilů a řezů. V současnosti je nivelace při měření profilů nahrazována 

měřením totální stanicí (tachymetrie) nebo měřením GNSS. U podélného profilu jsou dvě měřítka. 

Výšky jsou obvykle ve větším měřítku. Zdůrazňují se tím výškové poměry. Příčné řezy mají jen jedno 

měřítko v obou osách. 

Str. 46 –Z obrázku je patrný princip metody. Postup lze použít v místech s vysokým převýšením a se 

svislými stěnami. Lze měřit hloubku výkopů, šachet, budov, komínů, atd. 


