
 
 

4.  URČOVÁNÍ VÝŠEK BODŮ TECHNICKOU NIVELACÍ  

 

4. 1.  PRINCIP GEOMETRICKÉ NIVELACE ZE STŘEDU  

 
→   SMĚR MĚŘENÍ   → 

 

Vysvětlení symbolů a jejich významu: 
 

A  … daný bod výškového bodového pole,  HA … výška bodu  A v systému Bpv , 

B  … určovaný bod,     HB … výška bodu  B  ( výsledek měření ), 

HS  … výška horizontu nivelačního přístroje  ( optická osa dalekohledu ), 

z … délka laťového úseku na lati „zpět“,  p … délka laťového úseku na lati „vpřed“, 

∆hAB  … převýšení mezi body A , B . 

 

Matematické vztahy: 
 

HS =  HA  +  z     HB =  HA  +  z  –  p   ∆hAB  =  HB  –  HA 
  

Požadavky na nivelační sestavu v technické nivelaci:  

• spojnice „lať zpět – nivelační přístroj – lať vpřed“ má být přímá  ( odhadem ),  

• nivelační přístroj má stát uprostřed sestavy  ( počet kroků převedeme na celé metry ), 

• záměra k lati má probíhat minimálně 0,5 m nad terénem  ( též střechami aut, apod. ), 

• maximální povolená délka záměry je 120 m.  



4. 3.  NIVELAČNÍ POŘAD 

 
→   SMĚR MĚŘENÍ   → 

Vysvětlení symbolů a jejich významu: 

A, C  … dané body výškového bodového pole,  

HA , HC … výšky daných bodů   A, C   v referenčním výškovém systému Bpv, 

HS1  … výška horizontu nivelačního přístroje v první nivelační sestavě, obdobně:  HS2 ,  HS3 ,  

z1 … délka laťového úseku na lati „zpět“ v první nivelační sestavě, obdobně:  z2 ,  z3 , 

p1 … délka laťového úseku na lati „vpřed“ v první nivelační sestavě, obdobně:  p2 ,  p3 , 

∆hAC  … převýšení mezi body A , C . 
 

Matematický vztah pro námi změřenou výšku bodu  C  přechází do tvaru: 
 

HC' =  HA  +  [z]  –  [p] 
  

[z] … součet délek laťových úseků „zpět“ v celém nivelačním pořadu, … obdobně  [p] … 
 

Měřená  HC'  je zatížena měřickými chybami, proto se liší od hodnoty  HC . 
 

Vypočteme odchylku:      δ  =  HC  –  HC'        (  pravidlo: „má býti“   MINUS  „jest“   ). 
 

Odchylka  δ   má svoji  hodnotu a také své znaménko. Obojí zaznamenáme.                             
Znaménko odchylky bude totiž v dalším výpočtu  znaménkem oprav … 
 

Vypočteme mezní odchylku:    ∆  =  20 . √ s        kde  s  je délka pořadu vyjádřená 
v kilometrech. Mezní odchylka vychází v milimetrech. Zaokrouhlíme ji na celé  mm. 
 

Je-li   │δ│ ≤  ∆  ,  provedeme  podmínkové vyrovnání svého měření nivelačního pořadu .  



 

4. 4.  PODMÍNKOVÉ VYROVNÁNÍ NIVELAČNÍHO POŘADU 
 

Viz soubory:   TNvyp1  TNvyp2 TNvyp3 TNvyp4   
 

Soubor    TNvyp1   ukazuje   správné zavedení nivelačního zápisníku  během měření. 

 

 

 

4. 5.  VÝPOČTY VÝŠEK BODŮ 
   

Po podmínkovém vyrovnání vypočteme výšky určovaných bodů: 

• přestavové body … viz body č.  3007  a  3009  v souboru  TNvyp4 , 

• bod určený bočně … viz bod č.  3005  v souboru  TNvyp4 .   
 

Přestavový bod … ve vyobrazení pořadu na str. 2 této prezentace jsou to body č. 1 a 2 .                
Jak vidno, přestavový bod je součástí nivelačního pořadu.                                                        
Je-li pořad úspěšně vyrovnán, je výška přestavového bodu určena s kontrolou. 
Přestavový bod však musí mít charakter výškového bodu, tzn. že:                                                          
lze na něm otočit lať bez nebezpečí, že při tomto úkonu dojde ke změně její výšky … 

 

Bod určovaný bočně … při technické nivelaci je přípustné, abychom při měření                        
kterékoli nivelační sestavy po odečtení laťového úseku „zpět“ zaměřili jeden nebo více bodů, 
které nazýváme „body určené bočně“. Sestavu ukončíme odečtením laťového úseku „vpřed“.                                                                      
Záměry na bočně určované body se zapisují do zvláštního sloupce.                                           
Nejsou součástí nivelačního pořadu, neboť tato data nevstupují do jeho výpočtu.                    
Z toho vyplývá: i když máme pořad úspěšně vyrovnán, neexistuje záruka,                              
že ve vypočtených výškách bodů určených bočně není přítomna hrubá chyba nebo omyl … 
Proto body určované bočně kontrolujeme, a to podle účelu jejich budoucího využití buď 
souladem s nějakou předem známou podmínkou ( např. základové patky mají být dle projektu 
v jedné rovině … ), nebo tím, že bod zaměříme dvakrát ( ze dvou různých postavení stroje ). 
V případě zjištění nesouladu však zpravidla nejsme schopni rozhodnout, která hodnota výšky 
je správná. Přes tuto nevýhodu se v technické praxi celá řada bodů zaměřuje bočně.                      
Bočně určovaný bod nemusí mít charakter výškového bodu,                                                       
může to být obrubník, vstup do budovy, …                                                                                                    
( v tomto případě lať stavíme přímo na předmět, jehož výška nás zajímá ). 
  
 
                                                                                                                                                                                                                           

Při geodetickém cvičení vyučující rozhodne,                                                                              
které body zaměříte bočně  ( ze dvou různých postavení nivelačního přístroje ).       

 

 

 



4. 6.  VEDENÍ A VYHODNOCENÍ NIVELAČNÍHO ZÁPISNÍKU 
 

Uzavřený pořad měříme jednou, začínáme na daném bodě  A , končíme opět na bodě  A . 

Nadmořská výška  HA  je známa. Je to daná hodnota                                                                                             
( budeme ji v následujícím výpočtu považovat za bezchybnou ). 

Měřené hodnoty ( délky laťových úseků ) zapisujeme do formuláře „Zápisník pro technickou 
a plošnou nivelaci“,  který nám při správném vedení usnadní výpočet. 

Správné vedení zápisu: každý měřený laťový úsek musí být zapsán na samostatný řádek   
a také do příslušného sloupce    ( vzad,   vpřed,   bočně ). 

Před výpočtem doplníme do příslušných míst tabulky výšku daného bodu   HA  . 

Postup výpočtu: 

• Sečteme ve sloupcích laťové úseky „vzad“ , označíme [z]  a „vp řed“, označíme [p] . 

• Vypočteme námi změřenou výšku:    HA' =  HA  +  [z]  –  [p]   

• HA' je zatížena měřickými chybami, proto se liší od hodnoty HA . 

• Před dalším zpracováním musíme posoudit, zda v měřených hodnotách  z i , p i  
našeho pořadu není přítomný omyl, nebo hrubá chyba. 

• Vypočteme odchylku:      δ  =  HA  –  HA'        (  „má býti“   MINUS  „jest“   ). 

• Odchylka  δ   má svoji  hodnotu a také své znaménko. Obojí zaznamenáme. 
Znaménko odchylky bude  totiž v dalším výpočtu   znaménkem oprav … 

• Vypočteme mezní odchylku:    ∆  =  20 . √ s        kde  s  je délka pořadu vyjádřená 
v kilometrech. Mezní odchylka vychází v milimetrech. Zaokrouhlíme ji na celé  mm. 

• Je-li   │δ│ ≤  ∆  ,  můžeme ve výpočtu pokračovat   podmínkovým vyrovnáním. 

• Hodnotu  δ  rozdělíme na jednotlivé záměry vzad  ( tyto opravy  v i  mají znaménko 
jako  δ   a zapisují se:    ◘ se znaménkem,   ◘ v celých milimetrech,   ◘ červeně       
nad příslušná čtení vzad    ( nad jejich 3. desetinné místo ). 

• Rozdělení oprav … v zásadě rovnoměrně po celé délce pořadu, s přihlédnutím 
k tomu, aby větší hodnoty oprav  ( pokud se vyskytnou )  byly připsány                                
nad delší laťové úseky  z i  .   

• Následně z opravených hodnot  z i   vypočteme výšky horizontů přístrojů  HSi . 

• Kontrola správnosti: vypočtená vyrovnaná výška konce pořadu je totožná 
s danou hodnotou výšky   HA .  ( označíme u této výšky červenou „fajfkou“ ). 

• Teprve potom vypočteme nadmořské výšky přestavových i bočních bodů … 

 

Délku pořadu   s   zjišťujeme:  odkrokováním délky jedné záměry v sestavě,                                                   
po ukončení měření sečteme délky, součet násobíme dvěma a převedeme                                                    
na kilometry s přesností  0,05 km . 

U uzavřeného pořadu  bude  rychlá kontrola správnosti měření :  [z] = [p] . 

Výpočet odchylek   δ ,  ∆   a porovnání, zda  │δ│ ≤  ∆  , budeme provádět ještě v terénu. 

 



4. 7.  DOPORUČENÍ K ÚSPĚŠNÉMU SPLNĚNÍ CVIČENÍ 
 

Čtyřčlenné skupiny. 

Dělba práce ve skupině během měření:  

• Vedoucí … řídí a kontroluje práci celé skupiny:                                                                                       
zvolí trasu pořadu  ( co nejméně sestav vzhledem k účelu měření ),                                          
lomové body trasy ( zde budou přestavové body, tzn. v zásadě latě na podložkách ),                                                                                      
rozhodne kde bude v každé sestavě postaven nivelační přístroj,                                                        
zkontroluje,   zda byl nivelační přístroj před zahájením měření zhorizontován,                   
rozhodne jak každý bod bude zaměřován  ( s podložkou ? bez podložky ),                                
kontroluje zda lať stojí na správném bodě,                                                                                      
kontroluje zda je každý měřený údaj zapsán do správného místa v zápisníku, 
odkrokuje ( odhadne ) vzdálenost k lati a nahlásí ji zapisovateli,                                                     
dbá aby body určované bočně byly  ( je-li to uloženo )                                                        
skutečně zaměřeny ze dvou různých postavení stroje …                                                                                                     
zkrátka … dbá na dodržování veškeré posloupnosti jednotlivých úkonů.                               
Měl by být tím nejzkušenějším ze skupiny. 

 

• Měřič …  postaví do určeného místa nivelační přístroj   a zhorizontuje ho,                                          
má správně zaostřený ryskový kříž,                                                                                       
uvědomuje si, že laťové úseky se odečítají  k vodorovné rysce uprostřed zorného pole 
dalekohledu  ( k té nejdelší ! ),                                                                                         
cílí na jednotlivá postavení latě v pořadí dle pokynů vedoucího, příp. zapisovatele, 
zaostří a správně nahlas přečte jednotlivé délky laťových úseků. 

 

• Zapisovatel … zavede zápisník, zaznamená datum měření, složení skupiny,                                
typ a výrobní číslo nivelačního přístroje, dané body a jejich výšky …                                                              
podle pokynů vedoucího správně a čitelně zaznamenává měřené hodnoty do zápisníku, 
poskytuje zpětnou vazbu vedoucímu                                                                                                 
( musí mít spolu s ním přehled o správnosti postupu práce v každém okamžiku ). 

 

• Pomocník s nivelační latí a podložkou … podle vydaných pokynů                                  
postupně staví lať na jednotlivé zaměřované body,                                                                           
ví, zda na každém zaměřovaném bodě bude klást lať na nivelační podložku, nebo ne,  
stará se o nivelační podložku ( ví, kdy ji má nechat ležet pro kontrolní zaměření                               
a naopak, kdy ji odnáší s sebou ).   

 

 

 

 

 

 

 



4. 8.  POMŮCKA KE SPRÁVNÉMU ODEČÍTÁNÍ MĚŘENÝCH HODNOT 

 

 

 

 



4. 9.  JAK ZVÝŠIT SPOLEHLIVOST DELŠÍCH NIVELAČNÍCH POŘADŮ 
 

Delší nivelační pořad  ⇒⇒⇒⇒  více odečtených laťových úseků, větší počet zaznamenaných dat, 
tedy  i větší riziko omylů a chyb,  které se v dlouhém pořadu těžko hledají …  

Vyskytne-li se  na trase  jakýkoli vhodný trvalý p ředmět s charakterem výškového bodu, 
zahrneme ho do pořadu jako přestavový bod   ( lať stavíme přímo na tento předmět ) … 

 

  
 

 



 
 

       Zdroj: vlastní foto 

 

Takovéto body zaměřujeme  při cestě   tam  i  zpět,   rozdělíme si tím pořad na úseky.  

Protože jsou to body výškově neměnné, lze je v případě problémů s výpočtem celého 
pořadu využít ke kontrole správnosti měření uvnitř jednotlivých úseků.  

Po vyhledání problémového místa opakujeme měření pouze v tomto úseku, vyloučíme 
chybnou část měření, pak ověřené posloupnosti dat spojíme a pořad vyrovnáme. 

Uvedené body nám mohou zjednodušit práci i v budoucnu  ( máme je výškově určené ).  

 

 

 

 

 



4. 10.  PROBLÉMY NA BODECH VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE 
 

Takto by měl výškový bod vypadat … ( má umožnit postavení  3m  nivelační latě ) : 

 

     Zdroj: vlastní foto 

 

Ale v poslední době nám hromadné budování zateplovacích obkladů fasád,                        
a zdokonalování ochrany podezdívek před srážkovou vodou                                                    
přináší komplikace ve využitelnosti bodů výškového bodového pole.  

Jakoby fantazie vlastníků domů neznala mezí … 

 

 



 
 

 
 

      Zdroj: vlastní foto 



Jak si lze v těchto případech pomoci : 

 
 

 
 

Zdroj: vlastní kresby 

 

Takto postižené body jsou však již nenávratně znehodnoceny,                                                   
neboť neumožňují připojení přesných výškových měření …  


