
4.2.   PŘÍSTROJE A POMŮCKY PRO TECHNICKOU NIVELACI 
 

Nivelační soupravu tvoří: 

• nivelační přístroj, 

• stativ, 

• 1 až 2 nivelační latě, 

• 1 až 2 nivelační podložky, 

• pomocný materiál ( svinovací dvoumetr, stavební vodováha, pásmo, … ) 
 

Nivelační přístroj : dalekohled musí mít nejméně 16ti násobné zvětšení, dnes již téměř 
výhradně samourovnávací s kompenzátorem, který svou přesností odpovídá citlivosti 
nivelační libely  60″ ( 2 mm ). Pro TN stačí v zorném poli dalekohledu ryskový kříž  ( třetí 
desetinné místo odhadujeme ). Přístroj musí být funkčně přezkoušen a případně rektifikován. 

Stativ :  dřevěný nebo kovový, výsuvné nohy pro snazší přepravu jsou povoleny …  

Latě :  musí být rovné, neprohnuté, se zřetelným dělením ( zpravidla po 0,01 m ), s pevnou 
rovnou patkou, opatřené krabicovou libelou pro urovnání do svislice, mohou být kovové,  
dřevěné, nebo i plastové, zasouvací nebo rozkládací. Délka 2 – 4 m. Pokud je požadována 
vyšší přesnost výsledků, pak mají být celistvé, 2 – 3 m dlouhé. 

Nivelační podložky ( „žabky“ ) …  slouží k dočasné stabilizaci tzv.  přestavových bodů             
( na nich můžeme změnit směr pořadu ) :   dosti těžká kovová tělesa kruhového nebo 
trojúhelníkového tvaru opatřená madlem pro přenášení, jedním nebo dvěma polokulovitými 
výstupky ( aby se lať mohla otočit bez nebezpečí změny výšky ) a třemi nožkami                           
( rovnostranný trojúhelník ) pro jednoznačné položení na terén. Při vedení pořadu se snažíme 
vybírat pro přestavové body místa se zpevněným nebo přirozeně pevným povrchem, pokud   
to nelze,  podložku zašlápneme do země, drnu, apod.  

Pomocný materiál …   nám může přijít vhod, pokud je využitelnost daných bodů výškového 
bodového pole ztížena dodatečnými stavebními úpravami na budovách ( zateplování ). 
 

Novinky v technické nivelaci :  

• Digitální nivelační přístroje …  vybavené schopností ukládat měřené hodnoty bez vlivu 
lidského činitele, s programy na přípravu a zpracování různých měřických úloh, bohatou 
pamětí, schopností komunikovat s PC i vkládáním z klávesnice … 

• Latě pro použití digitálních přístrojů …  jsou na přední straně opatřeny   čárovým 
kódem  ( odečítání je automatizováno, děje se stiskem příslušné klávesy, je tím odstraněn 
vliv lidského činitele ). Podmínkou však je, aby v zorném poli byl dobře viditelný 
dostatečný úsek této latě ( 2/3 výšky zorného pole ). Pro případy, kdy to není možné, je   
na zadní straně latě klasická centimetrová stupnice, měřič odečte k vodorovné rysce          
a vloží tuto hodnotu do stroje z klávesnice. 

• Stativy …  vybavené pro snadnější výškové vytyčování výsuvnou hlavou stativu 
(opatřené stupnicí), pro usnadnění horizontce přístrojů ve stavebnictví: kulovitá hlava. 

• Ve stavebnictví : rotační lasery - pomocí viditelného laserového paprsku 
permanentně signalizují vodorovnou rovinu,  změření ( dosažení ) délky laťového 
úseku …  fotobuňkou, indikace vizuální ( problikává šipka ), nebo zvuková ( tón ).      


