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ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování posunů a přetvoření konstrukce 

tunelů metra trasy B ve stanici Křižíkova. Sledování bylo provedeno z důvodu realizace 

nadzemní stavby, konkrétně objektu BD RODBO Karlín.  Horizontální posuny byly uvažovány ve 

směru příčném na osu tunelů. Pro účely měření byla použita metoda prostorové geodetické 

sítě. Výběr metody se opírá o model přesnosti, který byl vytvořen v programu PrecisPlanner 

3D. Měřické práce proběhly ve dvou etapách. V rámci základní etapy byly stabilizovány body 

sítě, které byly umístěny na ostění tunelů v jednotlivých profilech. Výpočet sítě byl proveden 

vyrovnáním metodou nejmenších čtverců v prostředí programu gama-local, který je součástí 

projektu GNU Gama. Výsledkem jednotlivých etap měření jsou vyrovnané souřadnice bodů 

sledovaných profilů, které byly v rámci obou etap porovnány, čímž byly určeny hodnoty 

horizontálních a vertikálních posunů. Výsledem práce je zhodnocení těchto posunů vůči 

požadované mezní hodnotě (toleranci).  

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Sledování posunů a přetvoření, modelace přesnosti, PrecisPlanner 3D, GNU Gama, Metoda 
nejmenších čtverců   

 
ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the monitoring of shifts and deformations of the 

tunnel construction of the Prague subway at route B in station Křižíkova. Monitoring has been 

conducted due to the ongoing construction of BD RODBO Karlín building. Horizontal changes 

have been considered in the transverse direction to the axis of tunnel only. For the use of the 

monitoring the method of the spatial geodetic network. Method and equipment of surveying 

have been chosen on the basis of the precision model, that has been calculated in 

PresicPlanner 3D software. Fieldwork took place in two phases till now. The points of the 

network have been stabilized within the primary phase. The points have been placed in 

separate profiles onto concrete or steel lining of the tunnels. The network has been adjusted 

by the least-squares method with use of the gama-local software (a part of GNU Gama 

project). The result of each phase is represented by adjusted coordinates of monitored 

points. Differences between them represents shifts, which are then evaluated in terms of 

measurement accuracy and severity with respect to construction safety. 

 

KEY WORDS 
Geodetic monitoring of shifts and deformations, Accuracy model, PrecisPlanner 3D, GNU 
Gama, Method of least squares   
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1. Úvod  
Dle [20] je sledování posunů a přetvoření klasickou úlohou oboru inženýrské geodézie. 

Jedná se o důležitý zdroj informací o chování staveních konstrukcí nejen v průběhu výstavby, 
ale i po jejím ukončení, který může pomoci odhalit bezpečnostní rizika.  

 
Předmětem této práce je sledování posunů a přetvoření tunelů trasy metra B ve stanici 

Křižíkova. Cílem práce je zhodnotit možný vliv realizace nadzemního objektu BD RODBO Karlín, 
jehož výstavba probíhá nad dotčeným úsekem trasy metra. Konkrétně se jedná o zjištění, zda 
se vliv nadzemní stavby nějak projevuje na ostění tunelů. Jedná se tedy o sledování 
horizontálních a vertikálních posunů bodů, které byly po profilech stabilizovány na ostění 
tunelů.  

 
Geodetickým pracím předcházel výběr vhodné metody měření, který byl také ověřen 

tvorbou a výpočtem modelu přesnosti. Samotné měření proběhlo pro účely této práce ve dvou 
etapách, základní a první. Měření metodou prostorové geodetické sítě z obou etap byla 
zpracována vyrovnáním. Porovnáním souřadnic bodů sítě v těchto etapách byly následně 
určeny posuny na sledovaných bodech a bylo provedeno zhodnocení, zda jsou tyto posuny vůči 
dotčené konstrukci tunelů významné.  
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2. Sledování posunů a přetvoření staveb 
 Posuny a přetvoření jsou obecně způsobeny rozličnými příčinami, které většinou není 

snadné jednoduše zhodnotit. Proto tyto příčiny bývají zjišťovány až posléze z  výsledků 
provedených geodetických či jiných měření. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů je 
významné z hlediska zjišťování spolehlivosti stavebních konstrukcí, získávání podkladů o 
podloží, ale i například pro vylepšování výpočetních algoritmů, které slouží k vytváření modelů 
konstrukcí a jejich součástí. Tento druh měření také poskytuje další možnosti k prohlubování 
znalostí o změnách ve stavebních konstrukcích v rámci jejich životnosti. Cílem sledování je 
kromě zjištění stávajících posunů a přetvoření i předpověď chování konstrukce v budoucnu. 
[22] 

2.1 Terminologie  

Termíny a jejich značky musí mít vždy přesně vymezený obsah a rozsah. V rámci 
inženýrské geodézie je toto jedním z úkolů technických norem. Tyto normy nejsou závazné, 
nýbrž pouze doporučené. V rámci České republiky se jedná o ČSN normy a v souladu 
s připojením k Evropské unii, také Evropské normy (EN). Dále existují mezinárodní normy ISO.  
[19] 

V problematice inženýrské geodézie se používá řada termínů běžně užívaných ve 
stavebnictví, které ovšem nejsou v klasické geodézii běžné, ale pro geodeta pracujícího ve 
výstavbě jsou nezbytné. Výrazný rozdíl spočívá v předmětu hodnocení. Pro stavaře je to 
stavební objekt, přičemž pro geodeta je to proces měření. [19] 

 
Níže jsou dle [11] a [20] uvedeny základní termíny důležité pro inženýrkou geodézii a 

také ty, které se týkají problematiky měření posunů a deformací stavebních objektů.  

2.1.1 Základní terminologie v inženýrské geodézii  

Takto vymezené termíny se používají ve stavební praxi a jsou inženýrskou geodézií 
převzaty. Zde jsou uvedeny pouze ty, které se vztahují k problematice této práce.  

2.1.1.1 Základní termíny, parametry a veličiny 

Geometrický parametr (g. p.) x reprezentuje ve stavebnictví úhel nebo délku včetně jejich 
modifikací, tj. svislost, vodorovnost, výška atd. Vztahuje se ke stavebnímu objektu.  

 

Geometrická veličina (g. v.) x reprezentuje úhel a délku v geodézii. Je ovšem zprostředkující 
veličinou pro určení polohy bodu ve zvolené soustavě souřadnic a vztahuje se k bodům.  

 

Základní (nominální) hodnota (g. p.) xnom je hodnota stanovená projektem a tedy známá. Ve 
stavebnictví se k ní vztahují veškeré odchylky.  
 

Skutečná hodnota g. p.b xi ve stavebnictví reprezentuje hodnotu zjištěnou měřením s určenou 
přesností. Považuje se za známou. Přesnost měření se zpravidla volí o řád větší než přesnost 
měřeného parametru.  
 

Měřená hodnota g. v. xi reprezentuje hodnotu zjištěnou měřením.  
 

Mezní hodnoty g. v. xmin a xmax znamenají interval hodnot (minimum a maximum), mezi nimiž 
musí s určitou pravděpodobností ležet skutečná hodnota.  
 

Tolerance T je absolutní hodnota rozdílu mezních hodnot.     𝑇 =  𝑥𝑚𝑎𝑥 −  𝑥𝑚𝑖𝑛 
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2.1.1.2 Charakteristiky přesnosti 

Úplná (pravá) odchylka g. v.  𝛅𝐱𝐢 znamená rozdíl mezi pozorovanou (měřenou) hodnotou xi a 

pravou hodnotou X g. v.    𝛿𝑥𝑖 =  𝑥𝑖 −  𝑋 
 

Mezní odchylka měření g. v.  𝛅𝐱𝐌 znamená součin koeficientu spolehlivosti 𝑢𝑝 a úplné 

směrodatné odchylky 𝜎𝑢.    𝛿𝑥𝑀 =  𝑢𝑝 − 𝜎𝑢 
 

Mezní rozdíl g. v.  ∆𝐱𝐌 znamená mezní odchylku rozdílu dvojice měřených hodnot. 

∆𝑥𝑀 =  𝑢𝑝 .  𝜎0 . √2  
Kde 𝜎0 … jednotková směrodatná odchylka  
 

Odchylka polohy bodu 𝜹𝒑𝒊 reprezentuje vektor skutečné polohy bodu s počátkem v základní 
poloze bodu.  
 

2.1.2 Terminologie měření posunů a deformací 

Dle [22] se pod hlavními pojmy posun a přetvoření rozumí pozvolné změny 
v prostorové poloze objektů či jejich konstrukcí vlivem své hmotnosti, dynamických účinků 
daných provozem a dalších fyzikálních faktorů v daném prostředí a čase. Níže jsou dle [10] a 
[20] uvedeny další pojmy k problematice měření posunů a přetvoření, které jsou vůči této práci 
relevantní.  

 
Posun lze popsat jako prostorovou změnu v poloze stavebního objektu nebo jeho části oproti 
tvaru v základní nebo předcházející etapě měření. Posun objektu nutně nevede k jeho 
přetvoření.  
 

Přetvoření lze dle ČSN 73 0405 definovat jako změnu tvaru konstrukce objektu oproti tvaru při 
základní nebo předcházející etapě měření.  
 

Sedání (pokles v důlním měřictví) je svislá složka posunu směrem dolů.  
 

Zdvih je svislá složka posunu směrem vzhůru.  
 

Absolutní posun je takový posun, který je vyjádřený v soustavě na objektu nezávislé.  
 

Relativní posun je takový posun, který je vyjádřený vzhledem k relativní vztažné soustavě nebo 
vztažnému bodu.  
 

Vztažný bod (pevný) je takový stabilizovaný bod, u kterého se nemění (předpoklad) prostorová 
poloha během všech etap měření.  
 

Pozorovaný bod (sledovaný) je bod na objektu, který slouží k určení posunů a přetvoření.  
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2.2 Legislativní a normativní základ v inženýrské geodézii 

Základním stavebním kamenem legislativního rámce v problematice geodézie je zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství (dále jen Zákon) se svou prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb. 
Tyto normy, spolu s vyhláškou č. 114/1997 Sb., upravují oblast inženýrské geodézie v intencích 
českého práva. Od 1.7.2023 nabyde platnosti zákon č. 47/2020 Sb., který bude výše zmíněné 
normy novelizovat. [15] 

2.2.1 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství 

S ohledem na zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu musí být 
výsledky zeměměřické činnosti využívané ve výstavbě ověřeny. Do této oblasti spadá i 
geodetický monitoring. Paragrafy 12 až 18 Zákona pojednávají o ověřování výsledků 
zeměměřické činnosti. V těchto paragrafech Zákona je pojednáno zejména o následujících 
tématech.    
 

• Rozsah jednotlivých typů úředního oprávnění 

• Podmínky nezbytných k udělení oprávnění  

• Zkouška odborné způsobilosti 

• Způsoby zániku a odejmutí úředního oprávnění 

• Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním 

• Porušení pořádku a delikty na úseku zeměměřičství a udělených sankcích 

Doplňující vyhláška Ministerstva obrany č. 114/ 1997 Sb. pak specifikuje náležitosti 
žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění, jakož i formu 
ověřování výsledků zeměměřických činností. [13] 

2.2.2 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřičství 

V této vyhlášce je pro IG důležitý její třetí oddíl, který pojednává o předmětu a obsahu 
výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním a také 
mimo jiné o náležitostech geodetické dokumentace staveb. V paragrafech 13 až 18 vyhlášky 
[14] je pojednáno o těchto pro IG důležitých skutečnostech:  

 

• Výčet zeměměřických činností ve výstavbě, jejichž výsledky podléhají povinnosti ověření 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 

• Náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb 

• Podrobné informace o náležitostech k žádosti o udělení a zánik úředního oprávnění  

• Formální náležitosti ověřování výsledků zeměměřické činnosti  

• Obsah a způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti  

2.3 Normativní sledování posunů a přetvoření staveních objektů 

V části 5 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb. jsou uvedeny výkony zeměměřických činností, 
které jsou upravené normami. Problematiku měření posunů a přetvoření upravuje norma ČSN 
73 0405 „Měření posunů stavebních objektů“. S touto normou úzce souvisí ještě normy ČSN 73 
0202 „Geometrická přesnost ve výstavbě – základní ustanovení“ a ČSN 73 0205 „Navrhování 
geometrické přesnosti“.  
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2.3.1 Technická norma ČSN 73 0405 „Měření posunů stavebních objektů“ 

Norma platí pro měření změn poloh, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) stavebních 
objektů a jejich částí proti poloze a tvaru v základní nebo předcházející etapě měření. Dle [23] a 
[24] se jedná o posuny vzniklé změnami v základové půdě pod objektem nebo stavební, popř. 
jinou činností v okolí objektu, účinkem statického, dynamického a seizmického zatížení, popř. 
jinými vlivy na stavební objekty.  
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3. Geodetické metody měření posunů a přetvoření 
stavebních objektů  

3.1 Stabilizace a signalizace bodů  

Pro většinu geodetických metod, pomocí kterých se určují prostorové posuny a 
přetvoření na stavebních konstrukcích, je nezbytné vybudování sítě pevných bodů, které 
budou umístěny a stabilizovány tak, aby jejich poloha byly během všech etap měření neměnná. 
Jejich umístění a způsob stabilizace je obsahem projektu posunů a deformací. [22] 

3.1.1 Stabilizace vztažných bodů 

Stabilizace vztažných bodů musí být nezbytně provedena tak, aby se jejich poloha vůči 
stavební konstrukci během stavby nezměnila. Kromě základní etapy jsou totiž vztažné body 
považovány v pozdějších etapách za neměnné a při výpočtu se z tohoto předpokladu vychází. 
Stálost vztažných bodů musí být ověřována.  

Mezi velmi často používané metody stabilizace vztažných bodů patří tzv. těžká 
stabilizace se zabudovanou nucenou centrací. Většinou se jedná o blok usazený na skále nebo 
s rozšířenou základnou. Další možnou metodou nucené centrace je formou tří zářezů, do 
kterých se vkládá trojnožka se stavěcími šrouby. [22] 

3.1.2 Stabilizace sledovaných bodů  

Stabilizace sledovaných bodů se řídí potřebami měření. Body, na které je prováděno 
délkové měření, se osazují odrazným systémem. Může se jednat o hranol či odraznou folii. 
Pokud se na body provádí pouze úhlové měření, osazují se pouze dostatečně kontrastní 
měřickou značkou, která svou velikostí umožní přesné nastavení ryskového kříže ve všech 
etapách měření. [22] 

3.2 Metody měření 

Při sledování posunů a deformací je nezbytně nutné vhodně zvolit metodu měření, a to 
na základně proveditelnosti, přesnosti a ekonomičnosti. Dle použití se tyto metody dělí na 
vhodné pro měření vodorovných, svislých a prostorových posunů a deformací. Níže uvedené 
metody lze využít při sledování relativních i absolutních prostorových změn na stavebních 
objektech. [22]  

3.2.1 Měření vodorovných posunů a deformací 

Vodorovné posuny a deformace jsou nejčastěji způsobeny vnějšími silami. Tedy tlakem 
větru, tlakem vody, vodorovnými tlaky způsobenými sousedními objekty či porušením stability 
základových vrstev.  

Vodorovné posuny a deformace jsou vyjádřeny souřadnicovými rozdíly v osách X a Y. 
Níže je uveden výčet základních typů metod měření posunů a deformací dle [22] a podrobněji 
popsány ty, které souvisí s tématem této práce.   



14 
 

3.2.1.1 Polární metoda 

Tato metoda je v dnešní době, kdy jsou k dispozici moderní totální stanice, jednou 
z nejpoužívanějších vzhledem k její ekonomičnosti a rychlosti. Spočívá ve výpočtu polárních 
prvků, tedy vodorovného úhlu a délky. Na její přesnost ovšem působí několik vlivů, zejména 
přesnost elektronického dálkoměru a přesnost čtení vodorovného směru ve dvou polohách. 
Souřadnice vypočtené polární metou vyjadřuje následující vztahy.  

 

𝑋𝑃 =  𝑋𝑆 +  𝑑𝑆𝑃 . cos(𝛼𝑆𝑂 + 𝜔𝑂𝑃) 
 

𝑌𝑃 =  𝑌𝑆 +  𝑑𝑆𝑃 . sin(𝛼𝑆𝑂 + 𝜔𝑂𝑃) 
 
XP, YP … souřadnice určovaného bodu 
XS, YS … souřadnice stanoviska 
dSP … měřená vodorovná délka za stanoviska S na určovaný bod P 
ωOP … vodorovný úhel ze stanoviska S mezi orientací O a určovaným bodem P 
αSO … směrník ze stanoviska S na orientační bod O 

3.2.1.2 Metoda protínání z úhlů (trigonometrická)  

Tato metoda je založena na výpočtu protínání z úhlů, přičemž jsou minimálně ze dvou 
pevných bodů a třetího bodu pro kontrolu, určovány souřadnice sledovaných bodů na 
měřeném objektu.  

3.2.1.3 Další metody určení vodorovných posunů a přetvoření 

Dalšími vybranými metodami použitelnými pro měření vodorovných posunů a deformací jsou:  
 

• Metoda protínání z délek (trilaterační) 

• Metoda záměrné přímky 

• Metoda polygonového pořadu 

• Metoda promítání 

• Metoda provažování 

• Metody fotogrammetrické  

3.2.2 Měření svislých posunů a deformací  

Příčinou svislých posunů a deformací jsou ve většině případů nepříznivé geologické 
podmínky. Projevují se buď jako sedání, tedy směrem dolů, nebo jako zdvih, směrem nahoru. 
V případě sledování podzemních staveb mohou mít příčinu ve stavební či jiné činnosti 
realizované na zemském povrchu nad dotčenou stavbou.  

Svislé posuny a deformace jsou vyjádřeny souřadnicovým rozdílem v ose Z.  

3.2.2.1 Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů  

Tato metoda je spolu s rovinnou polární metodou v podstatě podmnožinou prostorové 
polární metody. Zprostředkující veličinou pro určení svislého posunu je v tomto případě 
měřená šikmá vzdálenost a zenitový úhel. Princip této metody ukazuje obrázek Obr. 1.   
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Obr. 1 Princip trigonometrické nivelace [25] 

 
Použití této metody je vhodné zejména v případě velkých převýšení a také pokud je 

měření úzce časově omezeno. Výška bodu určeného pomocí této metody se vypočte podle 
následujícího vztahu.  

 

𝐻𝐵 =  𝐻𝐴 +  𝑣𝑝 + 𝑠. cos 𝑧 −  𝑣𝑐 +  𝑜𝑧 
 

HA, HB … výška stanoviska, výška pozorovaného bodu 
s … šikmá vzdálenost 
z … zenitový úhel 
vp, vc … výška přístroje, výška cíle 
oz … oprava z vlivu zakřivení Země  

3.2.2.2 Další metody určení svislých posunů a přetvoření 

Dalšími vybranými metodami použitelnými pro měření svislých posunů a deformací jsou:  
 

• Metoda geometrické nivelace 

• Metoda hydrostatické nivelace 

• Metoda fotogrammetrická  

3.2.3 Měření prostorových posunů a deformací  

Ve většině případů jsou měření prostorových posunů a deformací sjednocením obou výše 
uvedených typů metod měření. Jsou vyjádřeny souřadnicovými rozdíly v osách X, Y, Z.   

3.2.3.1 Polární prostorová metoda 

Jedná se o nejrozšířenější metodu užívanou v běžné praxi. Její princip je kombinací 
rovinné polární metody a trigonometrické nivelace. Souřadnice sledovaného bodu se určí 
podle následujících vztahů.  

 

𝑋𝑃 =  𝑋𝑆 +  𝑠𝑆𝑃. sin 𝑧 . cos(𝛼𝑆𝑂 + 𝜔𝑂𝑃) 
 

𝑌𝑃 =  𝑌𝑆 +  𝑠𝑆𝑃 . sin 𝑧 . sin(𝛼𝑆𝑂 + 𝜔𝑂𝑃) 
 

𝑍𝑃 =  𝑍𝑆 + 𝑣𝑐 + 𝑠𝑆𝑃 cos 𝑧 − 𝑣𝑐  
 

𝑠𝑆𝑃 … šikmá vzdálenost   
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V rámci použití této metody je nutno počítat s faktem, že přesnost měřených veličin je 
ovlivněna několika negativními vlivy. V případě souřadnice Z je v některých případech nutné 
zavést opravu ze zakřivení Země. Přesnost vodorovných posunů závisí na otočení v souřadné 
soustavě, a proto je vhodné provádět výpočty spíše v místním souřadném systému.  

3.2.3.2 Metoda prostorové sítě  

Tato metodasje v praxi používá v případech, ve kterých je potřeba dosáhnout vysoké 
přesnosti. V principu se jedná o prostorovou polární metodu provedenou z několika 
stanovisek. Díky tomu lze získat velké množství nadbytečných pozorování, která poté vstupují 
do výpočtu vyrovnáním sítě metodou nejmenších čtverců. Tato metoda výpočtu je podrobněji 
popsána v kapitole 4.  

 
Přesnost této metody není exaktně daná, nýbrž je vhodné ji modelovat, a to na základě 

apriorních směrodatných odchylek měřených veličin.  
 
Touto metodou bylo provedeno měření sledování posunů a přetvoření, které je 

předmětem této práce.  

3.2.3.3 Další metody určení prostorových posunů a přetvoření 

Dalšími vybranými metodami použitelnými pro měření svislých posunů a deformací jsou: 
 

• Metoda prostorového protínání z úhlů  

• Metoda průsekové fotogrammetrie 

• Metoda 3D skenování 

• Metoda globálních navigačních satelitních systémů (GNSS)  
 

3.2.4 Aplikace geodetických metod v rámci měření tunelů  

Měření posunů a deformací v tunelech se ve většině případů realizuje po jednotlivých 
profilech. Kontrolovány jsou prostorové změny ostění tunelu. Uplatňují se zde metody 
geometrické nivelace, prostorové polární metody, prostorové sítě či laserového skenování. 
[22]  
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4. Vyrovnání prostorové geodetické sítě  
Aby bylo možné vyloučit z měření hrubé chyby a zvýšit přesnost výsledných měřených 

veličin, opakují se měření neznámé veličiny nebo se měří veličiny další, které jsou s neznámými 
veličinami ve známém vzájemném vztahu. Takto se získají tzv.  nadbytečná měření. Řešení 
úlohy tedy není jednoznačné a je nutné provést vyrovnání. Tím získáme jednoznačně určené 
neznámé veličiny, odhad přesnosti jejich určení a celkově spolehlivější výsledek než při výpočtu 
pouze z nutného počtu měření. [9] 

 
Způsoby vyrovnání metodou nejmenších čtverců (MNČ) lze dle [9] rozdělit do čtyř skupin:  
 
1. Vyrovnání měření přímých 
2. Vyrovnání měření zprostředkujících 
3. Vyrovnání měření podmínkových 
4. Kombinované vyrovnání  
 

Vyrovnání geodetické sítě v rámci této práce bylo provedeno skrze vyrovnání měření 
zprostředkujících veličin. Tento způsob vyrovnání je proto podrobněji popsán níže.  
 

Dle [22] lze geodetickou síť vyrovnávat jako volnou či vázanou. U volné sítě nemá 
žádný z bodů pevné souřadnice a výpočet je vždy nutno doplnit přidáním dodatečných 
podmínek. Naproti tomu u vázaná síť obsahuje pevné body, minimálně dva, jejichž souřadnice 
se při vyrovnání nemění. Podrobněji jsou oba typy sítě popsány níže.  

4.1 Metoda nejmenších čtverců  

Výpočet, do kterého vstupují nadbytečná měření, je vždy nutné řešit se zvolenou 
dodatečnou podmínkou. Ve většině metod vyrovnání se dle [9] vychází z podmínky minima 
některé normy n-rozměrného vektoru oprav měření   𝒗 =  (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛)𝑇. 

 
Dle [9] je nejvyužívanější metodou vyrovnání v geodézii metoda nejmenších čtverců 

(MNČ), která při splnění určitých předpokladů dává nejmenší směrodatnou odchylku odhadu 
neznámých veličin. Obecná podmínka této metody je: 

 

𝛺 =  [�̂��̂�] =  [𝑝𝑣𝑣] =  𝒗𝑻. 𝑷. 𝒗 = 𝑚𝑖𝑛. 
 
v̂ =  v σ⁄  … normovaná oprava 
p … váha měření 
P … matice vah měření 
 
Matematické vyjádření:  
 

𝜕𝛺

𝜕𝑥
 = 0  a  

𝜕2 𝛺

𝜕2 𝑥
 > 0  
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Váhy měření jsou dle [9] poměrná čísla, které kvalitativně hodnotí dosažený výsledek 
měření. Cílem je, aby se přesnější měření v rámci vyrovnání uplatnila více. Z toho plyne 
závislost na směrodatné odchylce měření:  

 

𝑝𝑖 =  
𝐾

𝜎𝑖
2 

K … vhodně zvolená konstanta  
σi … směrodatná odchylka měření 
 
Opravy 𝑣 zprostředkujících měření se definují jako rozdíl hodnoty vyrovnané a naměřené:  
 

𝑣𝒊 =  𝑙�̅�(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) −  𝑙𝑖  
 
Tento vztah se vždy používá v linearizovaném tvaru.  

4.1.1 Formulace vyrovnávacích úloh 

Při měření se získá řada měření s různě přesnými výsledky 𝑙1,   … ,𝑙𝑛 . Tato měření lze 

pokládat za náhodný výběr ze základního souboru možných hodnot. Naměřené hodnoty jsou 
zatíženy různými skutečnými chybami 휀, jejichž velikost není možné exaktně určit, takže 
skutečné hodnoty měření 𝐿𝑖  nejsou známy. Platí tedy (maticově):  

 

𝒍 +  𝜺 = 𝑳  
 
Při vyrovnání se hledají aproximace hodnot 𝐿, neboli vyrovnané hodnoty 𝑙�̅�. Pro 

vyrovnané hodnoty musí platit podmínka minima čtverců oprav, tedy:  
 

𝑙�̅� −  𝑙𝑖 =  𝑣𝑖  

4.1.2 Vyrovnání měření zprostředkujících  

Tento způsob vyrovnání se používá v případech, kdy se neznámé veličiny neměří přímo, 
ale určují se prostřednictvím jiných měřených veličin, které jsou s neznámými ve vzájemném 
vztahu. Tato měření se nazývají nepřímá neboli zprostředkující. Lze současně určovat i více 
neznámých. Pokud se pořizuje více měření, než je neznámých hodnot, lze díky těmto 
nadbytečným měřením získat přeurčitou soustavu rovnic a dojde k vyrovnání. Zprostředkující 
měření jsou většinou zatížena nevyhnutelnými chybami, které se přenášejí i na odhady 
neznámých. Vyrovnáním se rozumí nalezení nejspolehlivějších hodnot neznámých a jejich 
směrodatných odchylek. [9] 

4.1.2.1 Formulace úlohy  

Počet a charakter neznámých je nutné zvolit tak, aby jednoznačně určovaly danou 
situaci. Jejich počet tedy musí odpovídat počtu nutných měření a musí být vzájemně funkčně 
nezávislé. Pro každé provedené zprostředkující měření potom platí: 

 

�̅� = 𝒍 + 𝒗 =  �̅�(𝒙𝑻) 
 
Z tohoto vztahu přímo vyplývá tzv.  rovnice oprav:  
 

𝒗 =  �̅�(𝒙𝑻) − 𝒍  
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4.1.2.2 Postup vyrovnání  

Vyrovnání měření zprostředkujících má dle [9] následující kroky.  
 

1. Volba neznámých 𝒙. Jejich počet je shodný s počtem nutných měření 𝑘. 

2. Sestavení původních rovnic oprav pro každé provedené měření. 

3. Pokud není některý ze vztahů lineární, určí se apriorní odhady neznámých 𝑥0 a 
vypočtou se pro rovnice oprav matice A (konfigurace) a 𝒍´ (redukovaných měření).  

4. Zavedení kontrolních symbolů 𝒔𝒊
𝑰 𝑎 𝒔𝒊

𝑰𝑰. Jejich nesoulad naznačuje chybu ve výpočtu 
prvků matice A a 𝒍´.  

5. Posouzení přesnosti nemařených hodnot a volba vah 𝑝𝑖.  

6. Sestavení soustavy normálních rovnic: 𝑨𝑻. 𝑷. 𝑨. 𝒅𝒙 + 𝑨𝑻. 𝑷. 𝒍´ = 𝟎  

7. Výpočet vyrovnaných neznámých 𝒙 = 𝒙𝟎 + 𝒅𝒙 a dále kontrola pomocí dvojího 

výpočtu oprav: 𝒗𝑰 = 𝑨. 𝒅𝒙 + 𝒍´,  𝒗𝑰𝑰 = �̅�(𝒙𝑻) −  𝒍  

8. Výpočet směrodatných odchylek: 
a. Odhad jednotkové směrodatné odchylky 
 

𝑠0 = √
𝒗𝑻. 𝑷. 𝒗

𝑛 − 𝑘
 

 
b. Výpočet směrodatných odchylek vyrovnaných neznámých (z kovarianční matice)  

 

𝜎𝑥𝑖 = 𝑠0. √𝑄𝑖𝑖 
 

c. Výpočet směrodatných odchylek hledaných funkcí vyrovnaných veličin 𝒇 = 𝒇(𝒙𝑻 ) 
 

𝜎𝑓 = 𝑠0. √𝑄𝑓𝑓, 𝑄𝑓𝑓 = 𝒇𝒙
𝑻. 𝑵−𝟏. 𝒇𝒙 

 
9. Sestavení výsledků, eventuelně jejich testování   
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5. Popis stavebního záměru a charakteristika 
sledovaného objektu 

5.1 Základní charakteristika stavebního záměru – BD RODBO 
Karlín  

Předmětem stavby je bytový dům RODBO s doplňkovými administrativními 
jednotkami. Návrh stavby byl realizován v architektonické kanceláři Bevk Perović arhitekti se 
sídlem ve slovinské Lublani. Stavba se nachází v Křižíkově ulici na Praze 8 v rámci parcel 
katastru nemovitostí číslo 343/1, 343/2 a 344. Projektantem stavby je společnost EBM – Expert 
Building Management, s.r.o. se sídlem v Praze. Investorem stavby je společnost RODBO a.s., 
přičemž projektový management zajišťuje její sesterská společnost KARLÍN GROUP 
Management a.s. obě sídlem v Praze. Stavba byla zahájena v lednu roku 2020. [7] 

 

 
Obr. 2 Vizualizace projektu BD RODBO – pohled z ulice Křižíkova [1] 
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Obr. 3 Vizualizace projektu BD RODBO – pohled z vnitrobloku [1] 

5.2 Geologické poměry v místě výstavby 

Dle [2] se stavba nachází na podloží tvořeném fluviálními písčitými štěrky, které spadají 
do období pleistocénu. Dále se zde nachází pásmo bohdaleckého souvrství tvořené 
tmavošedými jílovitými břidlicemi s ordovickým stářím.  

5.3 Sledovaný objekt – tubusy metra ve stanici Křižíkova 

Předmětem monitoringu jsou staniční a část mezistaničních tunelů metra trasy B 
v úseku Křižíkova – Florenc. V rámci 1. koleje (1TK) jde o úsek se staničením cca 18,81 – 18,84 
km a v rámci 2. koleje (2TK) o úsek se staničením cca 18,77 – 18,8 km. [7] 

5.3.1 Stanice metra Křižíkova  

Dle [6] je stanice podzemní ražená trojlodní se zkrácenou střední lodí, se sedmi páry 
prostupů mezi střední lodí a nástupišti. Celková délka stanice i s technologickým tunelem činí 
212 metrů. Celá stanice je dlouhá 111 metrů a nachází se 34.8 m hluboko pod povrchem 
Křižíkovy ulice.   

5.3.2 Staniční a mimostaniční tubusy metra 

Ostění tubusů je tvořeno převážně železobetonovými dílci. Pilíře a průvlaky jsou 
ocelové. Tubusy prochází masivem bohdaleckých břidlic, které mají v posuzovaném místě nad 
klenbou tunelu mocnost cca 17 m. Vrchol klenby tunelů se v dotčeném místě nachází cca 29 až 
30 m pod terénem. Jednokolejné tunely byly raženy erektorem, což je mechanizovaný štít 
s frézou. Vystrojeny jsou skládaným železobetonovým ostěním. [8] 

5.4 Stanovení mezních hodnot posunů  

V rámci [7] byly stanoveny mezní hodnoty sledovaných stavů. Varovný stav mezi 
jednotlivými etapami sledování byl stanoven na 1,5 mm. Kritická hodnota při sledování 
horizontálních i vertikálních posunů byla stanovena 𝒑𝒌 =  8 mm. Rovněž byl stanoven 
všeobecný varovný stav, který činí 60 % kritického stavu, tedy 5 mm.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stupi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
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6. Modelace přesnosti 
Plánování přesnosti měření je v inženýrské geodézii nedílnou součástí geodetických 

prací. Pokud se jedná o případ, kdy není nutné použít vyrovnání, lze za určitých 
zjednodušujících předpokladů určit počet nutných opakování po výběru přístrojů a se znalostí 
směrodatných odchylek. Pokud se ovšem jedná o úlohu, kdy je třeba použít vyrovnání (MNČ), 
je nutné vytvořit model, s jehož pomocí lze přesnost měření stanovit.  

6.1 Rozbor přesnosti navržené metody měření  

V rámci modelace přesnosti před měřením byla posuzována zvolená metoda měření, 
tedy měření všech bodů sítě v jedné skupině ze dvou stanovisek. V našem případě se jedná o 
situaci, kdy byl dotčený objekt ovlivněn stavební činností v okolí. Požadovaná přesnost měření 
je tedy podle [10] charakterizována mezní odchylkou: 

 

𝛿𝑇𝑀 =  
2

5
 𝑝𝑘 [mm] 

 
𝑝𝑘 … kritická hodnota posunu v mm (tolerance), při jejímž dosažení dojde k ohrožení 
sledovaného objektu. Tuto hodnotu stanovuje projektant a je uvedena v projektu 
geodetického monitoringu. [7] 
 

V tomto případě byly kritické hodnoty horizontálních i vertikálních posunů stejné. Tedy 
𝛅𝐓𝐌𝐲 =  𝛅𝐓𝐌𝐳 = 𝟑, 𝟐 𝐦𝐦. 

 
Z mezní odchylky 𝛿𝑇𝑀 byla dále určena požadovaná směrodatná odchylka posunu 

podle vztahu: 
  

𝜎𝑃𝑌 = 𝜎𝑃𝑍 =  
𝛿𝑇𝑀

𝑢𝑝
  

 

Kde up je koeficient spolehlivosti. Vzhledem k vysokým požadavkům na přesnost měření a 
podmínkám při měření byla zvolena hodnota koeficientu spolehlivosti 2,5. 

 
Požadovaná směrodatná odchylka horizontálního a vertikálního posunu                                    

𝝈𝑷𝒀 = 𝝈𝑷𝒁 = 1,3 mm. Směrodatné odchylky posunů určené v rámci modelu přesnosti by měly 
být menší než tato hodnota, aby bylo prokázáno, že zvolená metoda měření vyhovuje 
požadované přesnosti.   
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6.2 Program PrecisPlanner 3D 

Tento program, jehož autorem je prof. Ing. Martin Štroner PhD., je určen k vytvoření a 
výpočtu modelu přesnosti volné i vázané geodetické sítě, tedy úlohy s vyrovnáním. Lze jej 
ovšem použít i pro řešení úloh bez vyrovnání.  
 

 
Obr. 4 Hlavní okno programu PrecisPlanner 3D, verze 3.3.0 

 
Vstupem do programu je textový soubor se seznamem souřadnic bodů sítě a textový 

soubor, ve kterém jsou definována pozorování v síti. Ten může být vytvořen i s asistencí 
programu pomocí funkce „mapa měření“, ve které se definují hrany sítě a příslušná pozorování 
spolu se svými apriorními přesnostmi.   

 
Výstupem z programu jsou pak vyrovnané (modelové) souřadnice bodů sítě a jejich 

směrodatné odchylky, parametry elipsoidu chyb a těchto bodech a přesnosti odvozené délky 
(šikmé, vodorovné, převýšení) v kovarianční matici. Výpočetní jádro programu tvoří program 
GNU Gama, který podrobněji popsán v kapitole 7.2.1. 

6.3 Postup modelování přesnosti v programu PrescisPlanner 3D 

Vstupem pro výpočet modelu přesnosti jsou apriorní (přibližné) souřadnice bodů sítě, 
které byly určeny z měření v síti v rámci základní etapy. Postup jejich výpočtu v programu 
Groma je uveden v kapitole 7.1. Apriorní souřadnice bodů sítě v tubusech 1TK a 2TK jsou 
obsahem přílohy C. Vzhledem k tomu, že horizontální a vertikální posuny odpovídají 
souřadnicovým rozdílům v osách Y a Z mezi následujícími etapami měření, byla přesnost těchto 
posunů počítána z jejich přesností.  

 
Modelace přesnosti byla provedena jak pro základní, tak i pro první etapu měření. 

Pracovalo se s předpokladem, že modely volné a vázané sítě nemají stejnou přesnost. Vázaná 
síť musí být nutně přesnější. Model sítě, konkrétně v tubusu 2TK, je uveden v příloze Příloha A. 

 
Po nahrání seznamu souřadnic do programu vznikne „Mapa souřadnic“. Ta určuje 

polohu bodů v síti a tím i její tvar. V Mapě souřadnic lze síť prohlížet a přidávat další body do 
seznamu souřadnic. V případě modelu vázané sítě v rámci první etapy byly body vztažných 
profilů označeny jako fixní. Ukázka mapy souřadnic vázané sítě je uvedena na obrázku Obr. 5 
Ukázka mapy souřadnic pro část modelu sítě na 1TK.  
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Obr. 5 Ukázka mapy souřadnic pro část modelu sítě na 1TK 

 
V další fázi byla namodelována pozorování v síti. Měření bylo realizováno prostorovou 

polární metodou. Ze stanovisek byly tedy na body profilů měřeny vodorovné směry, zenitové 
úhly a šikmé délky. Dalším předpokladem bylo, že se měření bude realizovat bez opakování, 
tedy v jedné skupině. Přesnost měřených veličin byla stanovena následujícím způsobem. 
Směrodatná odchylka vodorovného směru  𝝈𝒅𝒊 = 0,0042 gon, zenitového úhlu  𝝈𝒛𝒖 = 0,0042 
gon a pro šikmé délky vycházela přesnost z délek záměr dle přesnosti přístroje 1 mm + 1 ppm 
viz. kapitola 6.1. Měření v síti bylo sestaveno funkcí „Mapa měření“. Ukázka měření je na 
obrázku Obr. 6. 

. 

 
Obr. 6 Ukázka mapy měření pro část modelu sítě na 1TK 
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6.4 Výsledky modelace přesnosti 

Model sítě byl vypočten pro základní i první etapu měření. Výsledkem modelace jsou 
vyrovnané (modelové) souřadnice a jejich směrodatné odchylky. Směrodatné odchylky 
modelových souřadnic jsou uvedeny v tabulce Tab.  1. 

 
Tab.  1 Směrodatné odchylky modelových souřadnic bodů sledovaných profilů 

Tunel 
metra 

Sledovaný 
profil 

Bod 
profilu 

σY [mm] 
Etapa 0 

σZ [mm] 
Etapa 0  

σY [mm] 
Etapa 1 

σZ [mm] 
Etapa 1  

2TK 

1 

11 0,12 0,08 0,10 0,74 

12 0,10 0,13 0,15 0,72 

13 0,09 0,16 0,18 0,72 

14 0,13 0,13 0,15 0,73 

15 0,15 0,08 0,11 0,74 

2 

21 0,17 0,07 0,09 0,63 

22 0,13 0,13 0,15 0,60 

23 0,06 0,16 0,18 0,60 

24 0,09 0,13 0,15 0,62 

25 0,12 0,08 0,10 0,65 

1TK 

3 

31 0,16 0,06 0,18 0,09 

32 0,11 0,13 0,14 0,16 

33 0,06 0,17 0,09 0,20 

34 0,11 0,15 0,13 0,18 

35 0,17 0,07 0,19  0,09 

4 

41 0,15 0,08 0,17 0,11 

42 0,12 0,12 0,15 0,14 

43 0,08 0,14 0,10 0,16 

44 0,09 0,13 0,11 0,15 

45 0,11 0,09 0,13 0,11 

 
Směrodatné odchylky souřadnic bodů sledovaný profilů jsou vyšší v rámci první etapy, 

kdy model pracuje s výpočtem vázané sítě. To je konzistentní s předpokladem, že určení 
posunů v základní a první etapě měření není stejně přesné. Rozdílná přesnost je způsobena 
tím, že zatímco v základní etapě se síť modelově vyrovnávala jako volná, takže se nejistoty 
určení vztažných bodů nepřenesly do směrodatných odchylek bodů sledovaných, v první etapě 
se již vliv těchto nejistot na přesnost určení sledovaných bodů projevil.  

 
Ze směrodatných odchylek souřadnic bodů sledovaných profilů v základní a první etapě 

měření byly následně vypočteny modelové směrodatné odchylky horizontálních a vertikálních 
posunů dle vztahu:  

𝜎𝑃𝑌,𝑍 = √𝜎0𝑌,𝑍
2 + 𝜎1𝑌,𝑍

2  

 
𝜎0𝑌,𝑍… směrodatná odchylka modelové souřadnice v základní etapě 

𝜎1𝑌,𝑍… směrodatná odchylka modelové souřadnice v první etapě   
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Hodnoty modelových směrodatných odchylek horizontálních a vertikálních posunů 
bodů sledovaných profilů jsou uvedeny v tabulce Tab. 2. 

 
Tab. 2 Modelové směrodatné odchylky vodorovných a svislých posunů 

Tunel 
metra 

Sledovaný 
profil 

Bod profilu 
Horizontální posun σPY 

[mm] 
Vertikální posun σPZ 

[mm] 

2TK 

1 

11 0,16 0,74 

12 0,18 0,74 

13 0,19 0,74 

14 0,20 0,74 

15 0,18 0,74 

2 

21 0,20 0,63 

22 0,20 0,61 

23 0,19 0,62 

24 0,17 0,63 

25 0,15 0,65 

1TK 

3 

31 0,23 0,10 

32 0,18 0,21 

33 0,11 0,26 

34 0,17 0,23 

35 0,25 0,11 

4 

41 0,23 0,14 

42 0,19 0,19 

43 0,13 0,22 

44 0,14 0,19 

45 0,17 0,14 

 

6.5 Závěry z modelování přesnosti  

Směrodatné odchylky vypočtené z modelové přesnosti určení souřadnic bodů 
sledovaných profilů byly porovnány s hodnotou požadované směrodatné odchylky, která 
vychází z kritické hodnoty (tolerance) stanovené projektem [7]. Tato hodnota je stejné pro 
horizontální i vertikální posuny, a sice 𝝈𝑷𝒀 = 𝝈𝑷𝒁 = 1,3 mm. 

 
Jak je patrné z tabulky Tab. 2 Modelové směrodatné odchylky určovaných posunů 

nepřekročily ani v jednom případě požadovanou směrodatnou odchylku posunu. Na základě 
této skutečnosti lze konstatovat, že přesnost zvolené metody prostorové geodetické sítě, je 
v tomto případě vyhovující pro účely sledování horizontálních a vertikálních posunů. Model byl 
vypočten na základě předpokladu měření zprostředkujících veličin v jedné skupině. Spolu 
s použitým přístrojem by takové měření požadované přesnosti vyhovělo, nicméně za účelem 
kontroly bylo stanoveno, že etapová měření proběhnou ve dvou skupinách.   
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7. Měření 
Měření bylo provedeno pod záštitou geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o. 

Zpracoval této BP byl u měření obou etap monitoringu, které tato práce zpracovává, osobně 
přítomen. Data z měření byla v nezměněné podobě pro účely zpracování této BP následně 
geodetickou kanceláří Nedoma & Řezník, s.r.o. poskytnuta.  

7.1 Přístroje a vybavení 

Měření bylo provedeno pomocí multifunkční stanice Leica Nova MS50. Přístroj 
dosahuje úhlové přesnosti 0,3 mgon (1“). Přesnost měření délek činí při použití odrazného 
prvku 1 mm + 1 ppm, při „bezhranolovém“ měření je to 2 mm + 2 ppm (do 500 m). Tyto 
hodnoty platí za podmínek dobré viditelnosti (40 km) a povětrnostních podmínek a 
nezohledňují vliv refrakce. [3] 

 
 

 
Obr. 7 Multifunkční stanice Leica Nova MS50 [5] 

 
 

Body jak sledovaných, tak i vztažných profilů byly stabilizovány a signalizovány 
odraznými štítky Leica v rozměru 40 x 40 mm. Tyto štítky poskytují dobrý signál do vzdálenosti 
200 m. V tomto konkrétním případě byly ještě nalepeny na hliníkový „L“ profil, na kterém byly 
připevněny ke konstrukci tunelu (znázorněno na obrázku Obr. 8.) [4]  
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Obr. 8 Odrazný štítek Leica nalepený na betonovém ostění tunelu  

 

7.2 Etapy měření 

Přesný plán jednotlivých etap monitoringu není stanoven a jednotlivé etapy byly a 
budou realizovány podle postupu výstavby. Celkem je v plánu třináct etap měření, přičemž 
v této práci jsou zpracovány první dvě (základní a první). Jejich časový rámec je uveden 
v tabulce Tab. 3. 
 
Tab. 3 Data etapových měření dle [7] 

Číslo etapy Datum měření Popis 

0 14. a 15. 1. 2020 Před zahájením stavby 

1 9.3.2020 Po dokončení demolice 

7.3 Popis měřických činností 

V rámci základní etapy byla provedena stabilizace bodů ve sledovaných i vztažných 

profilech odraznými štítky (viz. výše). Sledované profily byly navrženy celkem čtyři (po dvou 

v každém tubusu). V jižním tubusu (2TK) byly sledované profily umístěny ve staničeních 18,772 

km a 18,799 km a v severním (1TK) 18,811 km a 18,838 km, což odpovídá rozsahu staveniště 

na povrchu. V každém z těchto profilů bylo stabilizováno pět bodů. Jejich schéma je 

znázorněno na obrázku Obr. 9 a reálnou situaci v terénu ukazuje obrázek Obr. 10. Dále byly 

v každém tubusu stabilizovány body ve dvou vztažných profilech, které byly umístěny 

v dostatečné vzdálenosti od vlivu stavby. V těchto profilech byly stabilizovány čtyři body. Jeden 

ze stabilizovaných vztažných profilů ukazuje obrázek Obr. 11. [7] 

Sledované i vztažné profily byly zaměřeny ze dvou stanovisek metodou prostorové sítě 

ve dvou skupinách, což odpovídá stanovené metodě měření vyplývající z modelace sítě a 

apriorního rozboru přesnosti.  

Data naměřená prostorovou polární metodou jsou obsahem přílohy Příloha B.  
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Obr. 9  Schéma sledovaných profilů   
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Obr. 10  Sledovaný profil P3 na koleji TK1 v severním tubusu 
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Obr. 11  Vztažný profil na koleji TK2 v jižním tubusu  

 
V rámci první etapy byly body ve sledovaných i vztažných profilech zaměřeny  

prostorovou polární metodou ze dvou stanovisek ve dvou skupinách.   
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8. Zpracování měření – výpočet geodetické sítě 

8.1 Výpočet apriorních souřadnic bodů sítě 

Jedním ze vstupních parametrů vyrovnání jsou apriorní (přibližné) hodnoty souřadnic 
bodů sítě. Tyto souřadnice byly pomocí programu Groma určeny z polárních prvků měřených 
v rámci etapy 0 postupem, který je stejný pro měření v tubusu 1TK i 2TK:  

 
Data byla do programu naimportována jako typ zápisníku měření MAPA2. Data 

v zápisnících jsou uvedeny v příloze číslo 1. Dále byly zápisníky zpracovány jako měření ve dvou 
polohách a více skupinách. Poté byly vypočteny přibližné souřadnice bodů sítě. Dále byla 
zvolena místní souřadnicová soustava s počátkem v jednom ze stanovisek a osou X vloženou 
do osy tubusu. Do této soustavy byly pomocí shodnostní transformace body sítě 
transformovány. Výsledkem jsou apriorní souřadnice bodů vztažných i sledovaných profilů, 
které vstupují do vyrovnání sítě. Tyto souřadnice jsou uvedeny v příloze Příloha C.  

8.2 Vyrovnání sítě 

Celá síť byla proměřena ze dvou stanovisek, aby bylo možné získat nadbytečná 
pozorování pro vyrovnání. Jako výpočetní nástroj byl zvolen program gama-local ve verzi 
1.7.09, který je součástí projektu GNU Gama.  

8.2.1 Projekt GNU Gama, program gama-local 

Tento projekt je zaměřen na výpočet vyrovnání geodetických sítí. Jeho použití se 
předpokládá tam, kde je potřeba provést měření v síti s vysokou přesností, ale zároveň tam 
neexistuje dostatečně přesné bodové pole nebo jej nelze vytvořit. Například v podzemních 
prostorách. [17] 

Součástí projektu je program gama-local, který běží z příkazové řádky. Tento program 
pracuje s daty v lokální kartézské souřadnicové soustavě. Program na vstupu potřebuje textový 
soubor typu *.gkf, ve kterém jsou definovány body sítě, jejich apriorní souřadnice, a také 
zprostředkující veličiny, pozorování, se směrodatnými odchylkami, se kterými byly určeny. [18] 
 
Program se spouští z příkazové řádky příkazem, který má syntaxi: 
 
gama-local-1.7.09-msvc.exe --language cz --encoding cp-1250 „vstupní_soubor“.gkf 
„název_výstupních_souborů“. 
 

Výstupem z programu jsou tři textové soubory. V souboru *.opr jsou uvedeny 
vyrovnané souřadnice a jejich směrodatné odchylky, vyrovnaná pozorování a jejich 
směrodatné odchylky, opravy přidělené jednotlivým pozorováním a odlehlá pozorování. 
V souboru *.xml jsou také uvedeny vyrovnané souřadnice, ale hlavně horní trojúhelník 
kovarianční matice. [18]  
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8.2.2 Vyrovnání sítě v základní etapě 

V rámci etapy 0 sloužily jako vstupní hodnoty v programu gama-local apriorní 
souřadnice bodů sítě určené v kapitole 7.1. Síť byla vyrovnána jako volná. U pozorování byly 
nastaveny tyto parametry přesnosti: 
 

• Směrodatná odchylka měřené šikmé délky: 1,00 mm  

• Směrodatná odchylka měřeného vodorovného směru a zenitového úhlu: 3,00 cc 
 

Hodnota 3,00 cc odpovídá měření vodorovných směrů a zenitových úhlů ve dvou 
skupinách. Příklad vstupního souboru vyrovnání volné sítě v programu gama-local je uveden 
v příloze Příloha D. Druhý vstupní soubor pro vyrovnání volné sítě je uveden v elektronické 
příloze A.  

 
Při vyrovnání prostorové sítě v tubusu 1TK nebyla u žádného pozorování překročena 

mezní oprava vm, jejíž hodnota je dvou a půl násobek směrodatné odchylky, viz. následující 
vztah.  

 

𝑣𝑚 =  𝜎𝑚. 𝑢𝑝 
 

σm … směrodatná odchylka jednoho měření  
up … koeficient spolehlivosti, up = 2,5 pro hladinu významnosti α = 0,05   
 

V rámci vyrovnání sítě v tubusu 2TK došlo u šesti pozorování k překročení hodnoty 
mezní opravy. Vzhledem k faktu, že hodnoty oprav u těchto odlehlých pozorování 
nepřekračovaly hodnotu mezní opravy nijak výrazně, byla zvýšena hodnota jejich směrodatné 
odchylky na hodnotu 10, čímž byl významně snížen jejich vliv na vyrovnání. Výčet dotčených 
pozorování je uveden v tabulce Tab. 4. 

 
Tab. 4 Vyloučená měření při vyrovnání volné sítě na 2TK 

Stanovisko Cíl Pozorování Oprava [cc] σ [cc] 

4901 101 v. směr -16,2 10 

4901 112 v. směr -11,3 10 

4901 113 v. směr -9,2 10 

4902 101 v. směr 15,9 10 

4902 112 v. směr 11,0 10 

4902 113 v. směr 9,0 10 

 
Po opětovném výpočtu vyrovnání nebyla u žádných dalších měření hodnota mezní 

opravy překročena, z čehož plyne, že byl omezen vliv chybně provedených měření. Výsledné 
protokoly o vyrovnání sítě v rámci základní etapy na 1TK a 2TK jsou uvedeny v elektronické 
příloze B.   
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8.2.2.1 Výsledky vyrovnání sítě v základní etapě   

Výstupem z vyrovnání jsou vyrovnané hodnoty neznámých veličin, což jsou v tomto 
případě souřadnice x, y a z ve výše definovaném místním souřadnicovém systému. Vyrovnány 
byly jak souřadnice bodů vztažných, tak i sledovaných profilů. Výsledkem vyrovnání je také 
přesnost určení těchto souřadnic, kterou vyjadřují jejich směrodatné odchylky. Ty byly získány 
z kovarianční matice. Pro tento účel byl napsán skript v programu Matlab R2018a, který je 
uveden v příloze Příloha E. Vyrovnané souřadnice v tubusech 1TK a 2TK a jejich směrodatné 
odchylky jsou uvedeny v tabulkách Tab. 5 a Tab. 6.  

 
Tab. 5 Vyrovnané souřadnice a směrodatné odchylky bodů sledovaných profilů v tubusu 1TK 
v základní etapě 

ID X [m] Y [m] Z [m] σX [mm] σY [mm] σZ [mm] 

31 1012,4718 5002,5014 100,1829 0,40 0,13 0,04 

32 1012,4495 5001,7421 102,4314 0,38 0,09 0,11 

33 1012,3549 4999,5424 103,2155 0,37 0,04 0,14 

34 1012,3173 4998,1494 102,7420 0,38 0,09 0,13 

35 1012,3087 4997,2380 99,4102 0,43 0,14 0,05 

41 987,6800 5002,7877 99,2183 0,64 0,14 0,07 

42 987,6935 5002,0701 102,1411 0,62 0,11 0,11 

43 987,6096 5000,3110 102,6640 0,62 0,06 0,13 

44 987,5603 4998,9230 102,2003 0,63 0,07 0,11 

45 987,5584 4998,2803 98,9533 0,64 0,09 0,07 

 
Tab. 6 Vyrovnané souřadnice a směrodatné odchylky bodů sledovaných profilů v tubusu 2TK 
v základní etapě 

ID X [m] Y [m] Z [m] σX [mm] σY [mm] σZ [mm] 

11 2019,3701 9998,2257 199,6531 0,64 0,12 0,06 

12 2019,0895 9998,8470 202,3453 0,62 0,10 0,11 

13 2019,0298 10000,7065 203,0515 0,61 0,08 0,14 

14 2018,9208 10002,3676 202,2984 0,62 0,12 0,11 

15 2018,9395 10002,8417 199,3976 0,64 0,14 0,06 

21 1992,0711 9997,1335 199,4882 0,48 0,15 0,05 

22 1992,2324 9997,7438 202,1170 0,44 0,12 0,11 

23 1992,1183 9999,7156 202,8626 0,44 0,06 0,14 

24 1992,0354 10001,2500 202,0872 0,46 0,08 0,11 

25 1991,8855 10001,8275 199,3037 0,52 0,11 0,06 

 
Přesnost vyrovnání je charakterizovaná jednak aposteriorní jednotkovou směrodatnou 

odchylkou, jejíž zvolená apriorní hodnota σ0 byla 1. Jejich rozdíl vyjadřuje, jak přesně byly 
zvolené směrodatné odchylky ve vahách. Aposteriorní jednotková směrodatná odchylka se 
počítá z následujícího vztahu:  
 

       𝑠0 =  √
[𝑝𝑣𝑣]

𝑛´
                                         

 
[pvv] … vážená suma čtverců oprav 
n´ … počet nadbytečných měření  
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O přesnosti vyrovnání ovšem více vypovídá, v jakém vztahu je velikost aposteriorní 
směrodatné odchylky vůči velikosti mezní výběrové směrodatné odchylky SM. Aby byla splněna 
očekávaná přesnost výpočtu musí být platit:  

 

𝑠0 ≤ 𝑠𝑀  
 

Mezní výběrová směrodatná odchylka SM se počítá z následujícího vztahu:  

 

𝑠𝑀 = 𝑠0  .  (1 + √
2

𝑛´
)  

 
Z tabulky Tab. 7 je patrné, že aposteriorní odchylka vyrovnání volné sítě na 1TK i 2TK vyhověla.  
 
Tab. 7 Apriorní, aposteriorní a mezní výběrové směrodatné odchylky v rámci základní etapy 

Tunel Apriorní jednotková 
směrodatná odchylka 

Aposteriorní jednotková 
směrodatná odchylka 

Mezní výběrová 
směrodatná odchylka 

1TK 1 1,01 1,21 

2TK 1 0,88 1,21 

 

8.2.3 Vyrovnání sítě v etapě 1  

V rámci etapy 1 sloužily jako vstupní hodnoty vyrovnané souřadnice z vyrovnání volné 
sítě v etapě 0. Síť byla v tomto případě vyrovnána jako vázaná, kde fixními body sítě byly body 
vztažných profilů. U pozorování byly nastaveny tyto parametry přesnosti: 
 

• Směrodatná odchylka měřené šikmé délky: 1,00 mm  

• Směrodatná odchylka měřeného vodorovného směru a zenitového úhlu: 3,00 cc                                       
(pro měření ve dvou skupinách)  

• Směrodatná odchylka měřeného vodorovného směru a zenitového úhlu: 4,2 cc                                                   
(pro měření v jedné skupině) 

 
V rámci vyrovnání vázané sítě při měření v první etapě došlo v tubusu 1TK u šesti a 

v tubusu 2TK u sedmi pozorování k překročení hodnoty mezní opravy. Opravy některých z 
těchto pozorování překročily hodnotu mezní opravy výraznou měrou. U takových byla zvýšena 
hodnota jejich směrodatné odchylky na hodnotu 50, čímž byly fakticky z vyrovnání vyloučeny. 
Výčet dotčených pozorování je uveden v tabulce Tab. 8 pro tubus 1TK a v tabulce Tab. 9 pro 
tubus 2TK.  

 
Tab. 8 Vyloučená měření při vyrovnání vázané sítě v tubusu 1TK v první etapě 

Stanovisko Cíl Pozorování Oprava [cc] σ  

4901 201  směr 10,4 10 

4901 211 v. směr -28,9 50 

4902 203 zenit -13,7 10 

4902 204 zenit -12,1 10 

4902 212 směr 8,7 10 

4902 214 zenit -7,9 10 
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Tab. 9 Vyloučená měření při vyrovnání vázané sítě v tubusu 2TK v první etapě 

Stanovisko Cíl Pozorování Oprava [cc] σ  

4903 
25 zenit -15,8 50 

102 zenit -9,9 10 

4904 
102 zenit -9,8 10 

103 zenit -10,3 10 

4905 

101 zenit -13,8 10 

111 zenit 9,6 10 

111 směr -19,2 50 

 
 
Po opětovném výpočtu již všechny opravy pozorování vyhověly hodnotě mezní opravy, 

z čehož plyne, že byla vyloučena chybně provedená měření nebo byl jejich vliv na vyrovnání 
významně snížen. Oba vstupní soubory pro vyrovnání vázané sítě jsou uvedeny v elektronické 
příloze A. Výsledné protokoly o vyrovnání sítě v rámci první etapy na 1TK a 2TK jsou uvedeny 
v elektronické příloze B.  

8.2.3.1 Výsledky vyrovnání sítě v první etapě  

Výstupem z vyrovnání jsou vyrovnané hodnoty neznámých veličin, což jsou v tomto 
případě souřadnice x, y a z ve výše definovaném místním souřadnicovém systému. V rámci 
etapy 1 byly vyrovnány už pouze souřadnice bodů sledovaných profilů. Výsledkem vyrovnání je 
také přesnost určení těchto souřadnic, kterou vyjadřují jejich směrodatné odchylky. Ty byly 
opět získány z kovarianční matice stejným postupem jako při vyrovnání sítě v základní etapě. 
Vyrovnané souřadnice v tubusech 1TK a 2TK a jejich směrodatné odchylky jsou uvedeny 
v tabulkách Tab. 10 a Tab. 11.  
 
Tab. 10 Vyrovnané souřadnice a směrodatné odchylky bodů sledovaných profilů v tubusu 1TK 
v první etapě 

ID X [m] Y [m] Z [m] σX [mm] σY [mm] σZ [mm] 

31 1012,4723 5002,5016 100,1827 0,61 0,15 0,07 

32 1012,4484 5001,7418 102,4311 0,58 0,11 0,13 

33 1012,3544 4999,5423 103,2156 0,58 0,07 0,17 

34 1012,3171 4998,1492 102,7420 0,59 0,11 0,15 

35 1012,3092 4997,2378 99,4101 0,63 0,16 0,07 

41 987,6793 5002,7879 99,2182 0,55 0,16 0,08 

42 987,6932 5002,0703 102,1413 0,53 0,12 0,12 

43 987,6099 5000,3111 102,6635 0,54 0,07 0,15 

44 987,5607 4998,9230 102,2003 0,55 0,09 0,13 

45 987,5579 4998,2802 98,9534 0,59 0,12 0,09 
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Tab. 11 Vyrovnané souřadnice a směrodatné odchylky bodů sledovaných profilů v tubusu 2TK 
v první etapě 

ID X [m] Y [m] Z [m] σX [mm] σY [mm] σZ [mm] 

11 2019,3699 9998,2262 199,6536 0,59 0,11 0,08 

12 2019,0889 9998,8473 202,3459 0,57 0,10 0,12 

13 2019,0293 10000,7069 203,0520 0,56 0,09 0,14 

14 2018,9207 10002,3683 202,2993 0,56 0,12 0,12 

15 2018,9399 10002,8423 199,3982 0,58 0,14 0,08 

21 1992,0717 9997,1340 199,4888 0,48 0,15 0,07 

22 1992,2318 9997,7439 202,1177 0,45 0,12 0,11 

23 1992,1183 9999,7158 202,8632 0,45 0,07 0,14 

24 1992,0343 10001,2501 202,0881 0,47 0,09 0,12 

25 1991,8853 10001,8278 199,3044 0,50 0,11 0,08 

 
Přesnost vyrovnání je opět charakterizována velikostí aposteriorní jednotkové 

směrodatné odchylky. Z tabulky Tab. 12 je patrné, že aposteriorní odchylka vyrovnání vázané 
sítě na 1TK i 2TK vyhověla výše uvedené podmínce vůči mezní výběrové směrodatné odchylce.  

 
Tab. 12 Apriorní, aposteriorní a mezní výběrové směrodatné odchylky v rámci první etapy 

Tunel Apriorní jednotková 
směrodatná odchylka 

Aposteriorní jednotková 
směrodatná odchylka 

Mezní výběrová 
směrodatná odchylka 

1TK 1 1,16 1,17 

2TK 1 1,01 1,13 

 

8.2.4 Výpočet vodorovných a svislých posunů  

Z rozdílů vyrovnaných souřadnic v etapách 0 a 1 byly určeny hodnoty svislých a 
vodorovných posunů bodů ve sledovaných profilech mezi těmito dvěma etapami měření. 
Souřadnicový rozdíl ΔY představuje hodnotu vodorovného (příčného) posunu sledovaných 
bodů a souřadnicový rozdíl ΔZ představuje hodnotu svislého posunu sledovaných bodů. Byly 
také určeny očekávané mezní hodnoty svislých a vodorovných posunů ΔM, které se určí z níže 
uvedeného vztahu. Hodnoty vodorovných a příčných posunů bodů ve sledovaných profilech a 
jejich mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce číslo YX.  

 

∆𝑀=  √𝜎0
2 +  𝜎1

2 . 𝑢𝑝 

 
𝜎0  … směrodatná odchylka vyrovnané souřadnice v základní etapě 
𝜎1  … směrodatná odchylka vyrovnané souřadnice v první etapě   
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Tab. 13 Hodnoty vodorovných a svislých posunů a jejich očekávaných mezních hodnot 
v jednotlivých sledovaných profilech   

Tunel 
metra 

Sledovaný 
profil 

Bod 
profilu 

Horizontální 
posun [mm] 

|∆𝑴𝒀| 
[mm] 

Vertikální posun 
[mm] 

|∆𝑴𝒁| 
[mm] 

2TK 

1 

11 -0,44 0,48 -0,53 0,20 

12 -0,55 0,36 -0,67 0,43 

13 -0,48 0,22 -0,46 0,55 

14 -0,63 0,35 -0,86 0,48 

15 -0,59 0,52 -0,63 0,23 

2 

21 -0,53 0,53 -0,57 0,25 

22 -0,12 0,40 -0,68 0,41 

23 -0,18 0,22 -0,6 0,49 

24 -0,45 0,28 -0,85 0,42 

25 -0,26 0,37 -0,74 0,28 

1TK 

3 

31 -0,18 0,41 0,20 0,25 

32 0,32 0,35 0,33 0,41 

33 0,14 0,30 -0,10 0,49 

34 0,24 0,43 -0,04 0,40 

35 0,20 0,49 0,10 0,26 

4 

41 -0,20 0,53 0,09 0,23 

42 -0,13 0,42 -0,22 0,39 

43 -0,08 0,23 -0,01 0,49 

44 -0,01 0,30 -0,06 0,40 

45 0,05 0,39 -0,09 0,25 
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9. Zhodnocení výsledků  
Z porovnání hodnot horizontálních a vertikálních posunů a jejich mezních odchylek je 

zřejmé, že na některých bodech nelze posun spolehlivě prokázat, jelikož jsou v rámci mezní 
odchylky. U posunů, které své mezní hodnoty překročily, nebylo dosaženo hodnoty 1,5 mm 
varovného stavu posunu mezi jednotlivými etapami.  
 

Velikost a směr spočtených horizontálních a vertikálních posunů v jednotlivých 
sledovaných profilech ukazují obrázky Obr. 12, Obr. 13, Obr. 14 a Obr. 15. Graficky tyto posuny 
ukazují grafy 1 až 8.  
 

    
Obr. 12 Horizontální a vertikální posuny bodů ve sledovaném profilu 1 v tubusu 2TK 
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Graf 1 Horizontální posuny bodů sledovaného profilu 1 v tubusu 2TK 

 

 
Graf 2 Vertikální posuny bodů sledovaného profilu 1 v tubusu 2TK 
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Obr. 13 Horizontální a vertikální posuny bodů ve sledovaném profilu 2 v tubusu 2TK 

 

 
Graf 3 Horizontální posuny bodů sledovaného profilu 2 v tubusu 2TK 
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Graf 4 Vertikální posuny bodů sledovaného profilu 2 v tubusu 2TK 

 

 
Obr. 14 Horizontální a vertikální posuny bodů ve sledovaném profilu 3 v tubusu 1TK 
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Graf 5 Horizontální posuny bodů sledovaného profilu 3 v tubusu 1TK 

 

 
Graf 6 Vertikální posuny bodů sledovaného profilu 3 v tubusu 1TK 
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Obr. 15 Horizontální a vertikální posuny bodů ve sledovaném profilu 4 v tubusu 1TK 
 

 
Graf 7 Horizontální posuny bodů sledovaného profilu 4 v tubusu 1TK 
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Graf 8 Vertikální posuny bodů sledovaného profilu 4 v tubusu 1TK 

 
 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že v profilech číslo 1 a 2 v tubusu 2TK lze ve 
směru jak horizontálních, tak i vertikálních posunů pozorovat určitý trend. To samé platí i pro 
profil číslo 4 v tubusu 1TK. U profilu číslo 3 v tubusu 1TK výsledky na přítomnost trendu 
neukazují. Hodnoty vypočtených posunů jsou ovšem na hranici měřitelnosti a prokazatelnosti 
geodetickými metodami. Přítomnost trendu však může naznačovat, že v dalších etapách 
sledování dojde ke zvýšení jejich významnosti.  
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10. Závěr  
Tato práce byla zaměřená na zjištění posunů a přetvoření tubusů metra ve stanici 

metra Křižíkova na trase B. Potřebu sledování konstrukce tubusů vyvolala realizace nadzemní 
stavby nad dotčeným úsekem trasy metra. Předmětem sledování byly horizontální a vertikální 
posuny ostění tubusů, přičemž horizontální posuny byly uvažovány ve směru kolmém na osu 
tubusu.  

 
Aby se ověřila správnost a dostatečná přesnost zvolené metody měření, kterou byla 

metoda prostorové sítě, byl v programu PrecisPlanner 3D vytvořen model této sítě, kterým byl 
naplněn apriorními souřadnicemi bodů sítě a přesnostmi metody měření a použitého vybavení. 
Na základě výsledků modelu byla potvrzena dostatečná přesnost vybrané metody a přístrojů, 
přičemž byl navýšen počet skupin měření na dvě, aby existoval větší prostor pro kontrolu. 

 
Měřické práce byly realizovány ve dvou etapách. V rámci nulté etapy byly stabilizovány 

body prostorové sítě. Jejich apriorní souřadnice byly určeny v místní souřadné soustavě. Autor 
práce byl u měření přítomen, nicméně naměřená data byla převzata od geodetické kanceláře 
Nedoma & Řezník s.r.o.  

 
Etapová měření byla zpracována vyrovnáním. V obou případech šlo o metodu 

vyrovnání zprostředkujících měření, přičemž základní etapa byla vyrovnána jako síť volná a 
první etapa jako síť vázaná. Výpočty byly provedeny v programu gama-local, který je součástí 
projektu GNU Gama. Během vyrovnání byla z výpočtu vyloučena chybná pozorování, díky 
čemuž byla splněna očekávaná aposteriorní přesnost výpočtu. 

 
Na žádném z bodů sledovaných profilů v tubusech metra trasy B u stanice metra 

Křižíkova nebylo pro horizontální a vertikální posuny prokázáno překročení hodnoty 8 mm 
kritického stavu ani 5 mm všeobecného varovného stavu těchto posunů. Vypočtené posuny 
jsou, vzhledem k přesnosti měření, nevýznamné také vůči hodnotně varovného stavu mezi 
jednotlivými etapami měření, který činí 1,5 mm, a jeho hodnotu v žádném případě 
nepřekračují.    

 
Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že polohy bodů sledovaných profilů, a tím i 

dotčené konstrukce tunelů metra, zůstaly beze změn. Spočtené posuny tak pravděpodobně 
přímo nesouvisí s realizovanou nadzemní stavbou, nýbrž mohou mít původ v běžném chování 
konstrukce tunelů, které odpovídá provozu metra.   
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Příloha B Naměřená data   
 
B.1 Data z měření na 1TK v základní etapě 

 

S E Z N A M   M Ě Ř E N Í 
Zakázka:  Projekt monitoringu stanice metra 

Křižíkova       

 
Měřič:  Ing. Tomáš Kulík 

Lokalita:  Stanice metra Křižíkova 
 

Stroj:  Leica Nova MS50 

Projekt:  
  

Datum:  15.1.2020 

Předmět:  
  

Čas:  02:30 

Měřítko:  1.000000000000 
 

Teplota:  12 °C 

Souč. konst.:  0.00000 
 

Tlak:  
 

Popis:  Sledování vodorovných a svislých posunů konstrukce tunelu metra 

Číslo bodu Hz Z Vod. délka Převýšení Signál Popis 

4901     0,00000  

201 0,00000 96,16561 51,16754  0,00000  

202 397,28851 96,78342 51,18351  0,00000  

203 396,37479 100,61302 50,70021  0,00000  

31 13,73349 99,06476 12,71960  0,00000  

32 9,98389 87,81799 12,57000  0,00000  

33 398,77473 83,78270 12,36302  0,00000  

34 391,63869 86,18632 12,45593  0,00000  

35 387,07994 102,95438 12,61483  0,00000  

41 186,96572 103,91522 12,63190  0,00000  

42 190,52290 89,16311 12,47953  0,00000  

43 199,53475 86,50446 12,39486  0,00000  

44 206,63067 88,87612 12,48630  0,00000  

45 209,87679 105,27303 12,56019  0,00000  

211 195,10078 102,17735 38,66019  0,00000  

212 196,78798 97,20409 38,60176  0,00000  

213 201,53623 97,43047 38,67931  0,00000  

214 202,75657 102,49266 38,51862  0,00000  

204 2,33413 100,29496 48,23986  0,00000  

4902     0,00000  

204 0,00000 100,40322 42,64168  0,00000  

201 397,34800 95,76070 45,55986  0,00000  

202 394,30315 96,45201 45,57595  0,00000  

203 393,27274 100,75543 45,09492  0,00000  

31 22,34512 98,79028 7,38714  0,00000  

32 16,09875 79,39395 7,12026  0,00000  

33 396,08803 72,04120 6,75419  0,00000  

34 383,15604 76,28168 6,90772  0,00000  

35 375,25260 105,59979 7,16863  0,00000  

41 187,71968 102,88459 18,17601  0,00000  

42 190,20708 92,63437 18,05751  0,00000  

43 196,42494 90,79658 18,00325  0,00000  

44 201,32419 92,43143 18,06442  0,00000  

45 203,58092 103,82447 18,10853  0,00000  

212 194,19629 97,62509 44,20856  0,00000  

213 198,34288 97,82149 44,28302  0,00000  

214 199,40729 102,24316 44,11725  0,00000  
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B.2 Data z měření na 2TK v základní etapě 

 

S E Z N A M   M Ě Ř E N Í 
Zakázka:  Projekt monitoringu stanice metra 

Křižíkova       

 
Měřič:  Ing. Tomáš Kulík 

Lokalita:  Stanice metra Křižíkova 
 

Stroj:  Leica Nova MS50 

Projekt:  
  

Datum:  14.1.2020 

Předmět:  
  

Čas:  01:30 

Měřítko:  1.000000000000 
 

Teplota:  12 °C 

Souč. konst.:  0.00000 
 

Tlak:  
 

Popis:  Sledování vodorovných a svislých posunů konstrukce tunelu metra 

Číslo bodu Hz Z Vod. délka Převýšení Signál Popis 

4901     0,00000   

101 0,00000 100,09641 70,25188  0,00000   

102 1,17157 97,32203 70,03605  0,00000   

103 3,71371 97,32641 69,94547  0,00000   

104 4,50829 100,24867 70,10508  0,00000   

11 390,12392 102,02714 12,85185  0,00000   

12 393,02416 88,49143 12,48939  0,00000   

13 2,54351 84,89225 12,35782  0,00000   

14 11,09794 88,66152 12,42165  0,00000   

15 13,45638 103,37524 12,52932  0,00000   

21 213,65332 102,44552 14,93929  0,00000   

22 211,20838 91,13870 14,66477  0,00000   

23 202,61020 87,91399 14,57163  0,00000   

24 195,93540 91,27338 14,67856  0,00000   

25 193,51067 103,24424 14,87698  0,00000   

112 205,08540 96,74488 38,04495  0,00000   

113 200,88251 96,69951 37,97769  0,00000   

114 199,07830 102,06295 38,29932  0,00000   

4902 366,49129 297,93563   0,00000   

101 0,00000 100,03559 76,91243  0,00000   

102 1,06968 97,50194 76,70074  0,00000   

103 3,39087 97,50644 76,60966  0,00000   

104 4,11569 100,17545 76,76899  0,00000   

11 394,17723 101,13460 19,43223  0,00000   

12 396,15260 92,22230 19,10487  0,00000   

13 2,36282 89,87280 19,02382  0,00000   

14 7,93102 92,35433 19,04979  0,00000   

15 9,48842 102,00207 19,13290  0,00000   

21 222,04265 103,84784 8,44940  0,00000   

22 217,96168 83,73536 8,10734  0,00000   

23 202,29780 77,88010 7,90611  0,00000   

24 190,12262 83,90374 8,08131  0,00000   

25 185,93611 105,30185 8,33594  0,00000   

111 207,56419 102,03627 31,57643  0,00000   

112 205,35424 95,92873 31,38473  0,00000   

113 200,25789 95,87146 31,31554  0,00000   

114 198,07970 102,36979 31,64670  0,00000   
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B.3 Data z měření na 1TK v první etapě 

 

S E Z N A M   M Ě Ř E N Í 
Zakázka:  Projekt monitoringu stanice metra 

Křižíkova       

 
Měřič:  Ing. Tomáš Kulík 

Lokalita:  Stanice metra Křižíkova 
 

Stroj:  Leica Nova MS50  

Projekt:  
  

Datum:  8.3.2020 

Předmět:  
  

Čas:  02:00 

Měřítko:  1.000000000000 
 

Teplota:  12 °C 

Souč. konst.:  0.00000 
 

Tlak:  
 

Popis:  Sledování vodorovných a svislých posunů konstrukce tunelu metra 

Číslo bodu Hz Z Vod. délka Převýšení Signál Popis 

4901     0,00000  

201 0,00000 100,30900 45,66296  0,00000  

202 397,52516 95,95945 48,58539  0,00000  

203 394,67127 96,60931 48,59965  0,00000  

204 393,70668 100,64409 48,11687  0,00000  

31 15,14098 98,82550 10,23737  0,00000  

32 10,52402 84,84690 10,04593  0,00000  

33 396,45855 79,73960 9,77923  0,00000  

34 387,45478 82,73857 9,88678  0,00000  

35 381,76782 103,68351 10,07560  0,00000  

41 186,19227 103,24908 15,18554  0,00000  

42 189,16045 90,97732 15,05026  0,00000  

43 196,62665 88,77061 14,97802  0,00000  

44 202,51043 90,73203 15,04937  0,00000  

45 205,21378 104,37853 15,10504  0,00000  

211 192,67327 102,03805 41,24272  0,00000  

212 194,25095 97,37617 41,18566  0,00000  

213 198,70212 97,58673 41,25923  0,00000  

214 199,84518 102,33344 41,09519  0,00000  

4902     0,00000  

201 0,00000 100,20879 52,26676  0,00000  

202 397,84398 96,38385 55,19626  0,00000  

203 395,33041 96,95598 55,20773  0,00000  

204 394,48452 100,50781 54,72186  0,00000  

31 8,33934 99,08501 16,68048  0,00000  

32 5,46325 90,50738 16,56350  0,00000  

33 396,97629 87,45306 16,39029  0,00000  

34 391,57843 89,27350 16,45632  0,00000  

35 388,09686 102,04489 16,57717  0,00000  

41 178,65750 105,26989 8,73217  0,00000  

42 183,72142 83,92509 8,52119  0,00000  

43 196,97211 79,98247 8,36700  0,00000  

44 207,43901 83,44738 8,48667  0,00000  

45 212,15718 107,29252 8,59800  0,00000  

211 192,31502 102,33096 34,64692  0,00000  

212 194,19544 96,78144 34,58009  0,00000  

213 199,49654 97,03366 34,65173  0,00000  

214 200,86048 102,68582 34,49376  0,00000  
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B.4 Data z měření na 2TK v první etapě  

 
S E Z N A M   M Ě Ř E N Í 

Zakázka:  Projekt monitoringu stanice metra 
Křižíkova       

 
Měřič:  Ing. Tomáš Kulík 

Lokalita:  Stanice metra Křižíkova 
 

Stroj:  Leica Nova MS50  

Projekt:  
  

Datum:  8.3.2020 

Předmět:  
  

Čas:  03:00 

Měřítko:  1.000000000000 
 

Teplota:  12 °C 

Souč. konst.:  0.00000 
 

Tlak:  
 

Popis:  Sledování vodorovných a svislých posunů konstrukce tunelu metra 

Číslo bodu Hz Z Vod. délka Převýšení Signál Popis 

4903     0,00000   

101 0,00000 100,06714 70,18028  0,00000   

102 1,17188 97,29040 69,96660  0,00000   

103 3,71632 97,29405 69,88045  0,00000   

104 4,51062 100,21898 70,04161  0,00000   

11 390,52852 101,87442 12,76357  0,00000   

12 393,46318 88,24872 12,40605  0,00000   

13 3,04673 84,65006 12,29144  0,00000   

14 11,63845 88,44819 12,37169  0,00000   

15 13,99896 103,21685 12,48335  0,00000   

21 213,00784 102,29628 14,98504  0,00000   

22 210,56231 91,02659 14,71618  0,00000   

23 201,99540 87,82818 14,63918  0,00000   

24 195,35748 91,17763 14,75813  0,00000   

25 192,95242 103,08555 14,96030  0,00000   

112 204,78004 96,69509 38,10824  0,00000   

113 200,58405 96,65111 38,04790  0,00000   

114 198,78570 102,00511 38,37306  0,00000   

4904     0,00000   

101 0,00000 100,06703 70,18018  0,00000   

102 1,17290 97,29032 69,96669  0,00000   

103 3,71757 97,29502 69,88024  0,00000   

104 4,51197 100,21922 70,04195  0,00000   

11 390,52861 101,87449 12,76372  0,00000   

12 393,46426 88,24842 12,40609  0,00000   

13 3,04730 84,64979 12,29148  0,00000   

14 11,63928 88,44797 12,37173  0,00000   

15 14,00003 103,21689 12,48360  0,00000   

21 213,00730 102,29697 14,98503  0,00000   

22 210,56098 91,02652 14,71603  0,00000   

23 201,99512 87,82740 14,63910  0,00000   

24 195,35602 91,17671 14,75805  0,00000   

25 192,95211 103,08407 14,96037  0,00000   

112 204,77992 96,69502 38,10814  0,00000   

113 200,58391 96,64991 38,04781  0,00000   

114 198,78441 102,00514 38,37296  0,00000   
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4905     0,00000  

101 0,00000 100,02619 76,93397  0,00000  

102 1,06923 97,49277 76,72286  0,00000  

103 3,38961 97,49710 76,63538  0,00000  

104 4,11407 100,16425 76,79444  0,00000  

11 394,36163 101,08883 19,44673  0,00000  

12 396,34017 92,18345 19,12153  0,00000  

13 2,54440 89,84060 19,04694  0,00000  

14 8,10504 92,32027 19,07962  0,00000  

15 9,65908 101,95263 19,16463  0,00000  

21 221,51886 103,76389 8,40511  0,00000  

22 217,39695 83,55615 8,06707  0,00000  

23 201,65793 77,72077 7,88281  0,00000  

24 189,47027 83,78409 8,07247  0,00000  

25 185,29887 105,19819 8,33189  0,00000  

111 207,36675 102,01052 31,54749  0,00000  

112 205,15284 95,89773 31,35849  0,00000  

113 200,05148 95,84192 31,29451  0,00000  

114 197,87285 102,34404 31,62784  0,00000  
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Příloha C Apriorní souřadnice bodů vztažných a sledovaných profilů 
 

C.1 Tubus 1TK 
 

S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 
Souř. systém:  místní Zakázka:  BD RODBO Karlín 

Výšk. systém:  místní Lokalita:  Stanice metra Křižíkova 

Popis:  Sledování vodorovných a svislých posunů konstrukce tunelu metra 

Číslo bodu Y X Z Kód kvality Popis 

31 5002,50134 1012,47170 100,18500 
 

 

32 5001,74208 1012,44877 102,43300 
 

 

33 4999,54223 1012,35459 103,21700 
 

 

34 4998,14934 1012,31782 102,74400 
 

 

35 4997,23795 1012,30898 99,41200 
 

 

41 5002,78787 987,67955 99,22000 
 

 

42 5002,07024 987,69298 102,14300 
 

 

43 5000,31106 987,60897 102,66500 
 

 

44 4998,92298 987,56061 102,20200 
 

 

45 4998,28024 987,55836 98,95500 
 

 

201 4999,08981 1051,15997 103,07700 
 

 

202 4996,91132 1051,09079 102,57900 
 

 

203 4996,21453 1050,55855 99,50300 
 

 

204 5000,91047 1048,23148 99,76800 
 

 

211 5003,65739 961,51346 98,67000 
 

 

212 5002,63228 961,48792 101,69000 
 

 

213 4999,75472 961,32185 101,55500 
 

 

214 4999,01743 961,49360 98,48400 
 

 

4001 5000,00000 1049,69593 101,42300 
 

 

4901 5000,00000 1000,00007 100,00000 
 

 

4902 4999,77826 1005,60501 100,05200 
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C.2 Tubus 2TK  
 

S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 
Souř. systém:  místní Zakázka:  BD RODBO Karlín 

Výšk. systém:  místní Lokalita:  Stanice metra Křižíkova 

Popis:  Sledování vodorovných a svislých posunů konstrukce tunelu metra 

Číslo bodu Y X Z Kód kvality Popis 

11 9998,22546 2019,37072 199,65400 
 

 

12 9998,84642 2019,09008 202,34600 
 

 

13 10000,70623 2019,03089 203,05200 
 

 

14 10002,36744 2018,92238 202,29900 
 

 

15 10002,84143 2018,94091 199,39800 
 

 

21 9997,13346 1992,07235 199,48900 
 

 

22 9997,74368 1992,23348 202,11800 
 

 

23 9999,71548 1992,11912 202,86300 
 

 

24 10001,24955 1992,03607 202,08800 
 

 

25 10001,82739 1991,88660 199,30400 
 

 

101 9999,99935 2076,93198 199,95700 
 

 

102 10001,28809 2076,71017 203,01100 
 

 

103 10004,07800 2076,52140 203,00200 
 

 

104 10004,95896 2076,62869 199,78800 
 

 

111 9996,25819 1968,66655 198,99000 
 

 

112 9997,36469 1968,74587 202,01000 
 

 

113 9999,87431 1968,70423 202,03400 
 

 

114 10000,95563 1968,38739 198,82100 
 

 

4002 10002,47935 2076,78102 199,87300 
 

 

4901 10000,25953 2006,68098 200,05200 
 

 

4902 10000,00065 2000,01998 200,00000 
 

 

4002_1 9999,99935 2076,78098 199,87300 
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Příloha D Příklad vstupního souboru do programu gama-local 
 

Konfigurace sítě na 1TK v základní etapě 
 
<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE gama-xml SYSTEM "gama-xml.dtd"> 

 

<gama-xml version="2.0"> 

<network axes-xy="sw" angles="right-handed"> 

 

<description> 

prostorovka 

</description> 

 

<parameters 

   sigma-apr="1.00"  

   conf-pr="0.95" 

   tol-abs="1000" 

   sigma-act="apriori" 

/> 

 

<points-observations  

      distance-stdev="1.0"  

      direction-stdev="3.0"  

      zenith-angle-stdev="3.0">  

     

<point id= "4901" x="1000" y="5000" z="100" adj="XYZ" /> 

<point id= "4902" x="1005.60501" y="4999.77826" z="100.052" 

adj="XYZ" /> 

<point id= "31" x="1012.47170" y="5002.50134" z="100.18500" 

adj="XYZ" /> 

<point id= "32" x="1012.44877" y="5001.74208" z="102.43300" 

adj="XYZ" />  

<point id= "33" x="1012.35459" y="4999.54223" z="103.21700" 

adj="XYZ"  

/>  

<point id= "34" x="1012.31782" y="4998.14934" z="102.74400" 

adj="XYZ"/>  

<point id= "35" x="1012.30898" y="4997.23795" z="99.41200" 

adj="XYZ" />  

<point id= "41" x="987.67955" y="5002.78787" z="99.22000" 

adj="XYZ"  

/>  

<point id= "42" x="987.69298" y="5002.07024" z="102.14300" 

adj="XYZ"  

/>  

<point id= "43" x="987.60897" y="5000.31106" z="102.66500" 

adj="XYZ"  

/>  

<point id= "44" x="987.56061" y="4998.92298" z="102.20200" 

adj="XYZ"  

/>  

<point id= "45" x="987.55836" y="4998.28024" z="98.95500" 

adj="XYZ"  

/>  
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<point id= "201" x="1051.15997" y="4999.08981" z="103.07700" 

adj="XYZ" />  

<point id= "202" x="1051.09079" y="4996.91132" z="102.57900" 

adj="XYZ" />  

<point id= "203" x="1050.55855" y="4996.21453" z="99.50300" 

adj="XYZ" />  

<point id= "204" x="1048.23148" y="5000.91047" z="99.76800" 

adj="XYZ" />  

<point id= "211" x="961.51346" y="5003.65739" z="98.67000" 

adj="XYZ" />  

<point id= "212" x="961.48792" y="5002.63228" z="101.69000" 

adj="XYZ" />  

<point id= "213" x="961.32185" y="4999.75472" z="101.55500" 

adj="XYZ" />  

<point id= "214" x="961.49360" y="4999.01743" z="98.48400" 

adj="XYZ" />  

 

<obs from="4901"> 

 <direction to= "201" val= "0" /> 

 <direction to= "202" val= "397.28851" /> 

 <direction to= "203" val= "396.37479" /> 

 <direction to= "204" val= "2.33413" /> 

 <direction to= "31" val= "13.73349" /> 

 <direction to= "32" val= "9.98389" /> 

 <direction to= "33" val= "398.77473" /> 

 <direction to= "34" val= "391.63869" /> 

 <direction to= "35" val= "387.07994" /> 

 <direction to= "41" val= "186.96572" /> 

 <direction to= "42" val= "190.52290" /> 

 <direction to= "43" val= "199.53475" /> 

 <direction to= "44" val= "206.63067" /> 

 <direction to= "45" val= "209.87679" /> 

 <direction to= "211" val= "195.10078" /> 

 <direction to= "212" val= "196.78798" /> 

 <direction to= "213" val= "201.53623" /> 

 <direction to= "214" val= "202.75657" /> 

 

 <s-distance to= "201" val= "51.26049" /> 

 <s-distance to= "202" val= "51.24892" /> 

 <s-distance to= "203" val= "50.70257" /> 

 <s-distance to= "204" val= "48.24038" /> 

 <s-distance to= "31" val= "12.72098" /> 

 <s-distance to= "32" val= "12.80370" /> 

 <s-distance to= "33" val= "12.77530" /> 

 <s-distance to= "34" val= "12.75503" /> 

 <s-distance to= "35" val= "12.62843" /> 

 <s-distance to= "41" val= "12.65583" /> 

 <s-distance to= "42" val= "12.66255" /> 

 <s-distance to= "43" val= "12.67868" /> 

 <s-distance to= "44" val= "12.67938" /> 

 <s-distance to= "45" val= "12.60340" /> 

 <s-distance to= "211" val= "38.68282" /> 

 <s-distance to= "212" val= "38.63902" /> 

 <s-distance to= "213" val= "38.71084" /> 

 <s-distance to= "214" val= "38.54817" /> 
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 <z-angle to= "201" val= "96.16561" /> 

 <z-angle to= "202" val= "96.78342" /> 

 <z-angle to= "203" val= "100.61302" /> 

 <z-angle to= "204" val= "100.29496" /> 

 <z-angle to= "31" val= "99.06476" /> 

 <z-angle to= "32" val= "87.81799" /> 

 <z-angle to= "33" val= "83.78270" /> 

 <z-angle to= "34" val= "86.18632" /> 

 <z-angle to= "35" val= "102.95438" /> 

 <z-angle to= "41" val= "103.91522" /> 

 <z-angle to= "42" val= "89.16311" /> 

 <z-angle to= "43" val= "86.50446" /> 

 <z-angle to= "44" val= "88.87612" /> 

 <z-angle to= "45" val= "105.27303" /> 

 <z-angle to= "211" val= "102.17735" /> 

 <z-angle to= "212" val= "97.20409" /> 

 <z-angle to= "213" val= "97.43047" /> 

 <z-angle to= "214" val= "102.49266" /> 

</obs>  

 

<obs from="4902"> 

 <direction to= "201" val= "397.34800" /> 

 <direction to= "202" val= "394.30315" /> 

 <direction to= "203" val= "393.27274" /> 

 <direction to= "204" val= "0.00000" /> 

 <direction to= "31" val= "22.34512" /> 

 <direction to= "32" val= "16.09875" /> 

 <direction to= "33" val= "396.08803" /> 

 <direction to= "34" val= "383.15604" /> 

 <direction to= "35" val= "375.25260" /> 

 <direction to= "41" val= "187.71968" /> 

 <direction to= "42" val= "190.20708" /> 

 <direction to= "43" val= "196.42494" /> 

 <direction to= "44" val= "201.32419" /> 

 <direction to= "45" val= "203.58092" /> 

 <direction to= "212" val= "194.19629" /> 

 <direction to= "213" val= "198.34288" /> 

 <direction to= "214" val= "199.40729" /> 

 

 <s-distance to= "201" val= "45.66106" /> 

 <s-distance to= "202" val= "45.64683" /> 

 <s-distance to= "203" val= "45.09809" /> 

 <s-distance to= "204" val= "42.64254" /> 

 <s-distance to= "31" val= "7.38847" /> 

 <s-distance to= "32" val= "7.51025" /> 

 <s-distance to= "33" val= "7.46235" /> 

 <s-distance to= "34" val= "7.41652" /> 

 <s-distance to= "35" val= "7.19645" /> 

 <s-distance to= "41" val= "18.19469" /> 

 <s-distance to= "42" val= "18.17905" /> 

 <s-distance to= "43" val= "18.19304" /> 

 <s-distance to= "44" val= "18.19284" /> 

 <s-distance to= "45" val= "18.14125" /> 

 <s-distance to= "212" val= "44.23934" /> 

 <s-distance to= "213" val= "44.30896" /> 

 <s-distance to= "214" val= "44.14465" /> 
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 <z-angle to= "201" val= "95.76070" /> 

 <z-angle to= "202" val= "96.45201" /> 

 <z-angle to= "203" val= "100.75543" /> 

 <z-angle to= "204" val= "100.40322" /> 

 <z-angle to= "31" val= "98.79028" /> 

 <z-angle to= "32" val= "79.39395" /> 

 <z-angle to= "33" val= "72.04120" /> 

 <z-angle to= "34" val= "76.28168" /> 

 <z-angle to= "35" val= "105.59979" /> 

 <z-angle to= "41" val= "102.88459" /> 

 <z-angle to= "42" val= "92.63437" /> 

 <z-angle to= "43" val= "90.79658" /> 

 <z-angle to= "44" val= "92.43143" /> 

 <z-angle to= "45" val= "103.82447" /> 

 <z-angle to= "212" val= "97.62509" /> 

 <z-angle to= "213" val= "97.82149" /> 

 <z-angle to= "214" val= "102.24316" /> 

 

</obs>  

 

</points-observations> 

</network> 

</gama-xml>  

 

 

Tento a zbylé vstupní soubory jsou součástí elektronických příloh. V rámci elektronických příloh 
jsou také přiloženy protokoly o výpočtu vyrovnání sítě v programu gama-local.   
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Příloha E Určení směrodatných odchylek vyrovnaných souřadnic 
z kovarianční matice vyrovnání, skript v programu Matlab 2018a 
 

E.1 Výpočetní skript 
 

clc, clear all variables; 

format long g; 

%Zpracovani kovariacnich matic vyrovnanych souradnic: 

%=====================================================================

===== 

%Nacteni prvku horniho trujuhelniku matice:  

TK1ET0 = load("TK1ET0.txt"); 

TK2ET0 = load("TK2ET0.txt"); 

TK1ET1 = load("TK1ET1.txt"); 

TK2ET1 = load("TK2ET1.txt"); 

%=====================================================================

===== 

%Dimenze matic: 

Dim = [60,60,36,39]; 

%=====================================================================

===== 

%Zpracovani matic (funkce "matice"): 

[KOV_TK1ET0]=matice(TK1ET0,Dim(1,1)); 

[KOV_TK2ET0]=matice(TK2ET0,Dim(1,2)); 

[KOV_TK1ET1]=matice(TK1ET1,Dim(1,3)); 

[KOV_TK2ET1]=matice(TK2ET1,Dim(1,4)); 

%=====================================================================

===== 

%Variance:  

DIAG_TK1ET0 = diag(KOV_TK1ET0); 

DIAG_TK2ET0 = diag(KOV_TK2ET0); 

DIAG_TK1ET1 = diag(KOV_TK1ET1); 

DIAG_TK2ET1 = diag(KOV_TK2ET1); 

%Variance - pouze sledovane body: 

DIAG_TK1ET0 = DIAG_TK1ET0(1:30); 

DIAG_TK2ET0 = DIAG_TK2ET0(1:30); 

DIAG_TK1ET1 = DIAG_TK1ET1(1:30);  

DIAG_TK2ET1 = DIAG_TK2ET1(1:30); 

%=====================================================================

===== 

%Vypocet meznich rozdilu 

Up = 2.5; 

for i = 1:30 

    dMTK1(i) = (sqrt(DIAG_TK1ET0(i) + DIAG_TK1ET1(i)))*Up; 

    dMTK2(i) = (sqrt(DIAG_TK2ET0(i) + DIAG_TK2ET1(i)))*Up; 

end 

%=====================================================================

===== 

%Setřídění meznícch rozdílů do sloupců X, Y, Z: 

j = 1; 

for i = 1:3:30 

    %1TK: 

   dM1TK(j,1) = dMTK2(i);    

   dM1TK(j,2) = dMTK2(i+1); 

   dM1TK(j,3) = dMTK2(i+2);  

   %2TK: 

   dM2TK(j,1) = dMTK1(i);    

   dM2TK(j,2) = dMTK1(i+1); 

   dM2TK(j,3) = dMTK1(i+2);  

    j = j+1; 
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end 

%=====================================================================

===== 

%Smerodatne odchylky vyrovnanych neznamych:  

j = 1; 

for i = 1:3:30 

%Etapa 0 - 1TK 

sigma_TK1ET0(j,1) = sqrt(DIAG_TK1ET0(i));  

sigma_TK1ET0(j,2) = sqrt(DIAG_TK1ET0(i+1));  

sigma_TK1ET0(j,3) = sqrt(DIAG_TK1ET0(i+2));  

%Etapa 0 - 2TK 

sigma_TK2ET0(j,1) = sqrt(DIAG_TK2ET0(i));  

sigma_TK2ET0(j,2) = sqrt(DIAG_TK2ET0(i+1)); 

sigma_TK2ET0(j,3) = sqrt(DIAG_TK2ET0(i+2)); 

%Etapa 1 - 1TK 

sigma_TK1ET1(j,1) = sqrt(DIAG_TK1ET1(i)); 

sigma_TK1ET1(j,2) = sqrt(DIAG_TK1ET1(i+1)); 

sigma_TK1ET1(j,3) = sqrt(DIAG_TK1ET1(i+2)); 

%Etapa 1 - 2TK 

sigma_TK2ET1(j,1) = sqrt(DIAG_TK2ET1(i)); 

sigma_TK2ET1(j,2) = sqrt(DIAG_TK2ET1(i+1));  

sigma_TK2ET1(j,3) = sqrt(DIAG_TK2ET1(i+2));  

j = j+1; 

end 

 

E.2 Funkce pro doplnění horního trojúhelníku kovarianční matice na symetrickou 
čtvercovou matici 

 
%Funkce pro doplnění horního trojuhleníku kovarianční matice na 

symetrickou čtvercovou matici 

function [kov]=matice(x,rozmer) 

%[kov] ... vystupni ctvercova matice 

% x ... vektor prvku horni trojuhelnikove matice 

% rozmer ... dimenze matice 

%=====================================================================

===== 

i=rozmer; 

dol=1; 

it=1; 

while i>0 

   hor=dol+i-1; 

   radek=x(dol:hor); 

   i=i-1; 

   kov(it,it:rozmer)=radek; 

   it=it+1; 

   dol=dol+i+1;   

   %%  

end 

end 
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