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ANOTACE 

Diplomová práce si bere za cíl vytvo"ení projektu základní vyty#ovací sít  a jeho 

následné ov "ení. Tato problematika je "ešena ve dvou samostatných #ástech. Nejprve 

z pohledu polohové složky a následn  z pohledu složky výškové. V rámci projektu 

vyty#ovací sít  je vytvo"ena její p"ibližná konfigurace a následn  stanovena její o#ekávaná 

p"esnost s ohledem na normou stanovené požadavky. Dále je navržen zp$sob stabilizace a 

ochrany navrhovaných bod$ a po"ízen seznam dot#ených pozemk$. 

Další #ást je v nována ov "ení navrhované vyty#ovací sít , v rámci n hož je 

provedena skute#ná stabilizace bod$ navrhované sít  a jejich zam "ení. Podstatnou #ástí 

ov "ení je spolu se zpracováním m "ení také jeho analýza a vyrovnání metodou 

nejmenších #tverc$. Výsledkem celé práce jsou pak prostorové sou"adnice bod$ základní 

vyty#ovací sít , v#etn  vyhodnocení jejich dosažené aposteriorní p"esnosti. 

Klí!ová slova: projekt, návrh, o#ekávaná p"esnost, ov "ení, základní vyty#ovací sí%, 

metoda nejmenších #tverc$. 

 

 

 

SUMMARY 

This thesis aims to create a project of the basic setting out network and its 

subsequent verification. This issue is solved in two separate sections. First, from the 

perspective of positional component and thereafter from the perspective of height 

component. The project surveying network is formed by the approximate configuration and 

then set the expected accuracy with respect to the standard specified requirements. 

Furthermore, a method for stabilization and protection of the proposed points and a list of 

the acquired land. 

Another section is devoted to the verification of the proposed network, within 

which is a real stabilization points of the proposed network and their focus. A substantial 

part of the verification, together with the processing of the measurement as well as its 

analysis and adjustment method of least squares. The result of the work are the spatial 

coordinates of points in the base control networks, including the assessment of their 

achievements posterior precision. 

Keywords: project, design, expected accuracy, verification, basic setting out network, the 

method of leas squares. 
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Seznam použitých zkratek 
 

 

NKP    Národní kulturní památka 

POV  Plán organizace výstavby 

ZVS  Základní vyty#ovací sí% 

HB  Hlavní bod 

HVB  Hlavní výškový bod 

m  Metr 

mm  Milimetr 

s  Sekunda 

gon  Setinná úhlová jednotka 

mgon  Tisícina jednotky gon 

S – JTSK Sou"adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

Bpv  Výškový systém Baltský po vyrovnání 

&ÚZK  &eský ú"ad zem m "ický a katastrální 

&STS  &eská státní trigonometrická sí% 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZVBP  Základní výškové bodové pole 

&SNS  &eská státní nivela#ní sí% 

ZhB  Zhuš%ovací bod 

GNSS  Globální naviga#ní satelitní systém 

VŠB – TUO  Vysoká škola bá!ská – Technická univerzita Ostrava 

PVS   Polohová vyty#ovací sí% 

VVS  Výšková vyty#ovací sí%  

MN&  Metoda nejmenších #tverc$  

PNS  Plošné nivela#ní sít  

IG  Inženýrská geodézie 

TCHVP Teorie chyb a vyrovnávací po#et 

VVS  Výšková vyty#ovací sí% 
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1. Úvod 

V sou#asné dob  je v rámci n kolika na sob  závislých projekt$ provád na 

výstavba silni#ní komunikace v NKP Dolní oblast Vítkovice, jejíž hlavním cílem je 

zejména zajišt ní lepší dopravní obslužnosti industriálních památek. V názvu uvedenou 

liniovou stavbou jsou tedy konkrétn  myšleny dv  projektované v tve silni#ní komunikace 

s ozna#ením Prodloužená Ruská a na ni navazující Prodloužená Vítkovická. Realizace 

obou t chto úsek$ je také jednotn  ozna#ována jako projekt „Prodloužená Ruská“ a práv  

v rámci n ho bylo zapot"ebí vytvo"it návrh základní vyty#ovací sít . Diplomová práce si 

tedy bere za cíl návrh základní vyty#ovací sít  a navíc ješt  také jeho následné ov "ení.  

Diplomová práce je zam "ena na návrh a ov "ení základní vyty#ovací sít  pro 

vyty#ení prostorové polohy liniové stavby. P"esnost vyty#ení prostorové polohy je 

posuzována dle kritérií pro p"esnost vyty#ení polohy hlavních bod$ osy a výšky hlavních 

výškových bod$, jež jsou dána &SN 73 - 0420 - 2. Tyto body pak tvo"í jakýsi sekundární 

systém, k n muž jsou pak vztahovány mezní odchylky pro vyty#ení podrobné. V tomto 

návrhu již však podrobné vyty#ení uvažováno nebude, nebo% už i bez n j bude obsah 

diplomové práce relativn  dosti rozsáhlý a navíc je jejím hlavním cílem p"edevším 

aplikace studiem (zejména p"edm t$ IG a TCHVP) získaných znalostí na konkrétní 

praktické úloze, jejíž výsledky budou zárove! však také prakticky uplatn ny. 

V úvodní #ásti práce bude spolu s up"esn ním všech projekt$ spjatých s výstavbou 

této silni#ní komunikace uveden také její popis, popis zájmového území a dále n kolik 

teoretických poznatk$ o vyty#ovacích sítích z ov "ených zdroj$.  

P"i vyšších požadavcích na p"esnost bývá p"i "ešení prostorových sítí vhodné 

ur#ovat zvláš% polohovou složku a zvláš% složku výškovou, a tudíž bude v této práci "ešen 

návrh a ov "ení základní vyty#ovací sít  ve dvou samostatných #ástech. V rámci obou 

t chto složek pak bude na základ  navrhované p"ibližné konfigurace sít  stanovena 

s ohledem na požadavky apriorní p"esnost, na#ež bude následn  tento návrh v terénu 

ov "en. Pro ov "ení bude podle navrhované konfigurace provedeno skute#né vybudování 

sít  a její zam "ení s p"edem stanovenou p"esností. Následn  bude toto m "ení zpracováno. 

Podstatnou #ást zpracování tvo"í analýza m "ených dat, pomocí níž bude vylou#ením 

p"ípadných odlehlých m "ení dosaženo „#istých“ dat pro vyrovnání. St žejním tématem 

obou #ástí je pak vyrovnání sít  metodou nejmenších #tverc$, kterým budou dány 

vyrovnané hodnoty sou"adnic bod$ základní vyty#ovací sít  a jejich p"esnosti. Na základ  

takto stanovené aposteriorní p"esnosti pak bude možné podat záv re#né rozhodnutí o tom, 

zda tato p"esnost odpovídá p"esnosti o#ekávané a zárove! tedy také vyhovuje p"esnosti 

požadované #i nikoliv. 
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2. Základní údaje 

Projekt s názvem Prodloužená Ruská je jedním z "ady projekt$ podpo"ených 

regionální radou Moravskoslezského kraje odpovídající za uplatn ní pen z z evropských 

fond$, ur#ených pro rozvoj kraje. Sou#asn  je tento projekt jednou ze sou#ástí "ady na sob  

závislých projekt$ v Dolní oblasti Vítkovice. Konkrétn  navazuje na projekt Zp"ístupn ní a 

nové využití Národní kulturní památky Vítkovice a projekt Doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu pro Národní kulturní památku Vítkovice. Prodloužením Ruské ulice do 

Dolní oblasti Vítkovice má být ve"ejnosti zp"ístupn n celý areál této Národní kulturní 

památky (NKP). Industriální památka a její areál se tak stanou p"irozeným m stským 

prostorem, kam se lidé díky napojení na stávající m stský dopravní systém budou moci 

snadno dopravovat, a% už auty, m stskou hromadnou dopravou nebo p šky. Tato nová 

komunikace zp"ístupní všechna stávající turistická lákadla a zárove! je odd lí od 

výrobních hal. 

2.1 Základní popis a informace o lokalit" 

Aby bylo možné popsat pr$b h navrhované komunikace vzhledem ke stávajícím 

objekt$m areálu, bude pro snazší orientaci vhodné nejprve stru#n  popsat areál s 

vybranými objekty. 

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice je konkrétn  tvo"ena dolem 

Hlubina a koksovnou a vysokými pecemi Vítkovických železáren. Tato oblast se nachází v 

Ostrav  Vítkovicích (Obr. 1) a zahrnuje rozsáhlý pr$myslový areál železáren s unikátním 

souborem industriální architektury. Jednou z hlavních zajímavostí areálu je soubor t"í již 

zmín ných na sebe navazujících celk$ (#ernouhelného dolu, koksovny a vysokopecního 

provozu), který je #asto také nazýván jako „Ostravské Hrad#any“. Mezi další zajímavé a 

orienta#n  d$ležité objekty v areálu, které umožní snadn jší popis pr$b hu navrhované 

komunikace, pat"í nap"íklad víceú#elová hala Gong, bývalá energetická úst"edna #i nov  se 

budující Sv t techniky. 
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Pro lepší p"edstavu o uspo

Jednotlivá zakreslená #ísla 

1 - Bývalý plynojem a nyn

2 - Technology and Science center neboli Sv

3 - Bývalá energetick

 muzeum ve stylu v

4 - Hala #. 520. 

5 - Vysoká pec #

 trasy dokumentující výrobu surového železa

6 - Vysoká pec #. 4.

7 - Vysoká pec #. 6.

8 - V žový vodojem.
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Obr. 1 Znázorn ní polohy zájmového území [13]

edstavu o uspo"ádání objekt$ v areálu a orientaci je níže vložen

#ísla v obrázku pat"í t mto objekt$m: 

Bývalý plynojem a nyn jší multifunk#ní aula Gong. 

Technology and Science center neboli Sv t techniky. 

energetická úst"edna, tzv. U6. Dle [22] je popisován

muzeum ve stylu v decko-fantastických knih Julese Verna pro malé i velké.

Vysoká pec #. 1. Nov  rekonstruovaná Vysoká pec, která je sou

rasy dokumentující výrobu surového železa. 

Vysoká pec #. 4. 

Vysoká pec #. 6. 

ový vodojem. 

  pro vyty#ení prostorové 

3 

[13] 

areálu a orientaci je níže vložen Obr. 2. 

popisována jako interaktivní 

fantastických knih Julese Verna pro malé i velké. 

 rekonstruovaná Vysoká pec, která je sou#ástí nau#né 
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        Obr. 

2.2 Základní popis a informace o projektované silni

Celý projekt Prodloužená Ruská je rozd

budování probíhat. Etapa, s

projektu je plánována výstavba 

NKP d$l Hlubina, kde bude silni

výjezdem na ulici Místeckou.

k"ižovatky, do které by byla tato nov

zaúst na.  

V rámci stavebního ozna

v tev A - SO 101 a v tev B 

navázána na stávající ulicí Ruskou v

stávající ulice Ruské bude plánovaná 

ozna#ena #íslem 4). P"

vybo#uje prodloužená Ruská z p

metrech se orientuje op 

písmeno L, kde se zatá#

silnice probíhá areálem severn

Místeckou, kde se silnice

napojení na Místeckou se tedy v

B - S0 102). 
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Obr. 2 P"ehledné zobrazení p"ilehlých objekt$ v areálu NKP

Základní popis a informace o projektované silni!ní komunikaci

Celý projekt Prodloužená Ruská je rozd len do n kolika fází, po kterých bude její 

budování probíhat. Etapa, s níž je spjata tato diplomová práce, je etapou 

je plánována výstavba Prodloužené ulice Ruské, resp. Vítkov

Hlubina, kde bude silni#ní komunikace ukon#ena a navázána prozatímním 

výjezdem na ulici Místeckou. Kone#ným zám rem má být však výstavba velké kruhové 

ižovatky, do které by byla tato nov  "ešená komunikace NKP Dolní oblast

rámci stavebního ozna#ení je tato projektovaná silni#ní komunikace rozd

 tev B - SO 102. V tev A - SO 101 neboli Prodloužená Ruská 

navázána na stávající ulicí Ruskou v oblasti jejího podjezdu pod ulicí Mís

stávající ulice Ruské bude plánovaná silnice pokra#ovat kolem haly 

P"ibližn  v úrovni mezi druhým koncem této haly 

uje prodloužená Ruská z p$vodního p"ímého úseku mírn  vpravo a po p

metrech se orientuje op t do p$vodního sm ru. Hned za úst"ednou U6 

se zatá#í o devadesát stup!$ vlevo (na sever). Po této odbo

probíhá areálem severn  v p"ímém úseku, až do míst prozatímního 

silnice následn  zlomí doleva. Od oblouku za úst

napojení na Místeckou se tedy v rámci projektu jedná o prodlouženou Vítkovickou (v

  pro vyty#ení prostorové 

4 

areálu NKP 

komunikaci 

kolika fází, po kterých bude její 

níž je spjata tato diplomová práce, je etapou #. 1. V této 1. fázi 

, resp. Vítkovické až do areálu 

ena a navázána prozatímním 

však výstavba velké kruhové 

á komunikace NKP Dolní oblast Vítkovice 

ní komunikace rozd lena na 

rodloužená Ruská bude 

oblasti jejího podjezdu pod ulicí Místeckou. V p"ímce 

haly #. 520 (na Obr. 2 

úrovni mezi druhým koncem této haly a aulou Gong 

 vpravo a po p"ibližn  120 

"ednou U6 vykrojí velké 

Po této odbo#ce už dále 

ímém úseku, až do míst prozatímního napojení na ulici 

Od oblouku za úst"ednou U6 až po 

rámci projektu jedná o prodlouženou Vítkovickou (v tev 
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Co se stru#ných konstruk#ních parametr$ této plánované komunikace tý#e, je jak 

v tev A, tak i v tev B navržena jako místní sb rná dvoupruhová komunikace se 

zapušt ným d lícím ostr$vkem ší"ky 6,6 m, který bude výhledov  ur#en pro umíst ní 

tramvajové trat . Ší"ka jízdních pruh$ této silni#ní komunikace je 3,0 m a její návrhová 

rychlost #iní hodnotu 50 km/h. Geometrické uspo"ádání Prodloužené Ruské v obloucích s 

p"echodnicemi zohled!uje požadavky na rozší"ení pr$jezdného profilu tramvaje v oblouku. 

Délka t chto obou v tví je plánována v celkové délce 1,18 km. Na Obr. 3 jsou znázorn ny 

charakteristické "ezy základním ší"kovým uspo"ádáním v tve A - SO 101 ve fázi #. 1, tedy 

po dokon#ení stavby v roce 2014, a ve fázi #. 2 s již z"ízenou tramvajovou tratí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

  Obr. 3 Charakteristické "ezy základním ší"kovým uspo"ádáním komunikace Prodloužené Ruské 
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Stejn  tak je na obrázku níže zobrazena i v tev B. Prodloužená Vítkovická je oproti 

v tvi A navržena ješt  s parkovacími pruhy v obou sm rech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Charakteristické "ezy zákl. ší"kovým uspo"ádáním komunikace Prodloužené Vítkovické 
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Zat"íd ní této silni#ní komunikace z pohledu &SN 73 6110 - Projektování místních 

komunikací je pon kud složit jší, zejména k dlouhodobé mezifázi po dokon#ení fáze #. 1 

v roce 2014, kdy nebude zrealizována tramvajová tra%. Nicmén  orienta#n  by finální 

zat"íd ní obou v tví (po dostavb  tramvajové trati) bylo následující. Pro Prodlouženou 

Ruskou by ozna#ení m lo tvar MS2T 17,6/14,6/50 a pro Prodlouženou Vítkovickou 

MS2Tp 24,0/19,0/50, p"i#emž dle &SN 73 6110 tento písmenný znak pro ozna#ování typu 

místní komunikace vyjad"uje: 

M - místní komunikace,  

S - sb rná ,  

#íslo = po#et jízdních pruh$,  

T - tramvajový pás, 

p - parkovací pruhy. 

Další #ísla pak ozna#ují v následujícím po"adí: 

17,6 = ší"ka prostoru místní komunikace v metrech (v p"idruženém prostoru je 

chodník o ší"ce 2 m, pás pro zele! o ší"ce 2 m), 

 14,6 = ší"ka hlavního dopravního prostoru (volná ší"ka) v metrech, 

50 = návrhová rychlost v km/h.  

Je dobré také zmínit, i když spíše pro zajímavost, že projekt Prodloužená Ruská je 

nákladný i pro své nutné demolice a p"eložky sítí v této Národní kulturní památce. Obr. 2 

pouze zjednodušen  zobrazuje hotový stav a nelze z n j tedy vy#íst, jak problematická 

bude samotná výstavba. Byl zde tedy ješt  vložen Obr. 5, na n mž je možné pozorovat, 

které objekty kolidují s projektovanou trasou komunikace a bude tak tedy pot"ebná jejich 

kompletní #i jen #áste#ná demolice (plánované demolice zobrazeny modrými šrafami). 

Mezi takto dot#ené objekty pat"í i bývalá tovární hala zvaná Veronikárna (na Obr. 5 pod 

#íslem 9).  
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Obr. 5 Letecký snímek areálu s
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3. Zajišt"ní podklad# pro realizaci 

Obecn  je p"i návrhu vyty#ovací sít  vycházeno z provád cího výkresu a plánu 

organizace výstavby (POV), zejména ze situa#ního výkresu, koordina#ního výkresu (Obr. 

7 na str. 19) a dále z požadavk$ na p"esnost a kvalitu práce, které dodává projektant. 

Jedním z hlavních konkrétních požadavk$ bylo p"ipojení navrhované ZVS do 

závazných systém$ #ili p"ipojení do sou"adnicového systému JTSK a výškového systému 

Bpv. Projektantem dodané pot"ebné výkresy byly totiž již v t chto systémech 

vyhotovovány. Co se požadované p"esnosti tý#e, nebyly požadovány žádné zvláštní 

zadávací podmínky projektu. V rámci požadavk$ bylo odkázáno zejména na &eské státní 

normy &SN 73 0420 - 1 P"esnost vyty#ování staveb - Základní požadavky a &SN 73 0420 

- 2 P"esnost vyty#ování staveb - Vyty#ovací odchylky. Pro pot"eby této diplomové práce 

bylo tedy využito hlavn  &eských technických norem. 
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4. Rekognoskace terénu 

Jak bylo uvedeno v p"edchozí kapitole, byly dodány veškeré pot"ebné výkresy pro 

vytvo"ení návrhu. Tyto výkresy, zejména koordina#ní výkres se zakreslenou situací, byly 

dodány v elektronické podob  ve formátu *.dwg. Z tohoto výkresu bylo tedy možné 

sestavit p"ibližnou konfiguraci navrhované primární sít . Jelikož však z výkresu nelze 

jednozna#n  rozhodnout o vhodnosti p"ípadného umíst ní bodu (podkladem výkresu je 

katastrální mapa, nelze z výkresu zjistit stav podkladu pro p"ípadnou stabilizaci bodu, 

apod.) bylo nejprve rozhodnuto o rekognoskaci zájmového území.  

P"i provád né rekognoskaci šlo zejména o zjišt ní toho, jaký typ navrhované 

vyty#ovací sít  je možné uvažovat. Nejlepší variantou by byla vyty#ovací sí% v podob  

trojúhelníkových "et zc$. Avšak proto, že by asi vzájemné provázání t chto "et zc$ nebylo 

vlivem stísn né a husté zástavby pr$myslovými budovami možné, byla uvažována varianta 

druhá, varianta používána zejména díky své p"izp$sobivosti místním podmínkám, ve form  

polygonového po"adu. V dané situaci bylo již jasné, že návrh vyty#ovací sít  se bude týkat 

polygonového po"adu. Otázkou však ješt  bylo, o jaký typ polygonového po"adu se bude 

jednat. Vzhledem k rozmíst ní bod$ &STS, zejména bod$ ZPBP a bod$ zhuš%ovacích byl 

zvolen uzav"ený polygonový po"ad s po#áte#ním a koncovým bodem 217. Jedná se o 

zhuš%ovací bod #. 000936112170, jehož geodetické údaje jsou sou#ástí p"ílohy #. 1. P"i 

této rekognoskaci byla zárove! také provedena jeho vizuální kontrola a ov "ení 

geodetického základu ostatních použitých výchozích bod$. Více o tomto ov "ení je 

uvedeno v kapitole 7.3.2. 
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5. Polohové a výškové primární systémy 

Geometrické prvky, umož!ující výstavbu nebo p"estavbu objekt$ na ur#eném míst  

v p"edepsaném rozm ru a tvaru, jsou vyty#ovány z pevných bod$, které tvo"í vyty#ovací 

sí%. Tyto sít  jsou dle pot"eby vyty#ování navrhovány a budovány jako polohové, výškové 

nebo jako sít  pro vyty#ování prostorové polohy. Polohové vyty#ovací sít  jsou využívány 

pro polohové vyty#ování, zejména k zajišt ní polohy, rozm ru a tvaru objektu. Výšková 

vyty#ování slouží zase pro zajišt ní vztahu objektu k okolnímu terénu a návaznosti na 

n které inženýrské sít . V p"ípad  prostorové sít  je b žn  ur#ována polohová a výšková 

složka zvláš% (obzvlášt  p"i vyšších požadavcích na p"esnost). 

Vyty#ovací sít  mají mimo"ádný význam pro realizaci projektu stavebních objekt$. 

Její vybudování je první #inností v posloupnosti geodetických prací na stavb . Vyty#ovací 

sít  jsou tvo"eny soustavou pevných bod$, z nichž je pak vyty#ována prostorová poloha 

jednotlivých stavebních dílc$. Tyto vyty#ovací sít  je možné p"ipojovat na závazné státní 

systémy (&STS, &SNS). V takovém p"ípad  se jedná o tzv. sí% vázanou (vloženou do 

existujícího základního bodového pole S-JTSK a výškov  p"ipojenou na &SNS). D$vodem 

bývá skute#nost, že mapové podklady pro projektovou dokumentaci jsou v tšinou 

vyhotovovány v t chto systémech. V ur#itých p"ípadech je ale také možné volit 

sou"adnicový systém pouze jako místní (v poloze i výšce). Jedná se o p"ípady, kdy 

nap"íklad stávající p"ipojovací sí% nevyhovuje svou p"esností p"esnosti požadované a jedná 

se tak o sí% volnou, #ímž odpadají n které opravy (redukce), jako je nap"íklad oprava 

z kartografického zkreslení.  

Vedle rozd lení vyty#ovacích sítí z hlediska p"ipojení/nep"ipojení na závazné 

systémy je dle [7] jejich rozd lení možné ješt  z hlediska jejich tvaru a významu. 

Z hlediska významu (nad"azenosti), kdy se p"echází takzvan  z velkého do malého, jsou 

vyty#ovací sít  rozd leny na: 

• základní vyty!ovací sít" (primární systémy), z nichž je zpravidla vyty#ována 

prostorová poloha stavebních objekt$. Tyto sít  jsou tvo"eny souborem geodetických 

bod$ polohových a výškových, tvo"ící vhodné geodetické tvary v prostoru staveništ . 

Tvar a rozm ry ZVS jsou podmín ny rozsahem výstavby, její složitostí, požadovanou 

p"esností vyty#ení a p"edpokládanou metodou vyty#ování. Krom  toho je ješt  t"eba 

p"ihlížet ke konfiguraci terénu, jeho porostu a k za"ízení staveništ . P"i volb  pevných 

bod$ je navíc nutné brát z"etel na stavební postup a na to, aby jím nebyly body 

znehodnoceny. Tyto body primární vyty#ovací sít  bývají trvale stabilizovány tzv. 

lehkou nebo t žkou stabilizací. Volba tohoto typu stabilizace závisí op t na d$ležitosti 

a náro#nosti stavby. Zp$soby stabilizací, v#etn  zp$sob$ ochrany a ozna#ování bod$ 
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ZVS jsou uvedeny v [9]. Základní vyty#ovací sít  je nutné budovat již v p"edstihu 

p"ed stavebními pracemi. 

• podrobné vyty!ovací sít" (sekundární systémy), z nichž je zpravidla vyty#ován tvar 

a rozm ry objekt$. P"i výstavb  t chto sítí je vycházeno vždy z primárního systému. 

Umíst ní jejich bod$ má být takové, aby nebyly narušeny budoucí výstavbou a 

dopravou a byla mezi sousedními body zaru#ena oboustranná viditelnost. Podrobné 

vyty#ovací sít  jsou podle harmonogramu výstavby budovány op t v p"edstihu p"ed 

samotnou výstavbou. 

 

Z hlediska tvaru je dle [10] možné rozlišovat: 

• plošné vyty!ovací sít", mezi které je dále možné zahrnout pravoúhelníkovou 

vyty#ovací sí%, polygonální vyty#ovací sí% a tzv. výchozí vyty#ovací sí%. T chto sítí je 

využíváno zejména k vyty#ování objekt$ s prostorovou skladbou, jako nap". bytových 

a ob#anských, pr$myslových a zem d lských staveb i n kterých objekt$ inženýrských 

staveb. 

Více o t chto typech sítí nebude pojednáváno, nebo% zásadním pro tuto diplomovou 

práci jsou vyty#ovací sít  liniové. 

• liniové vyty!ovací sít", respektující protáhlý tvar liniových staveb, a které je dále 

možné rozd lit na vyty#ovací osu (vyty#ovací p"ímku), polygonový po"ad, 

trojúhelníkové, pop". #ty"úhelníkové "et zce a sít  budované metodou GNSS. 

Podrobn ji o liniových vyty#ovacích sítích a konkrétn  pak o polygonovém po"adu 

bude popsáno v kapitole 5.1 Polohové vyty#ovací sít . 

V této kapitole, zam "ené na obecný, teoretický popis vyty#ovacích sítí bylo 

stru#n  pojednáno o polohových a výškových vyty#ovacích sítích jako celku. Jak bylo 

uvedeno výše, v praxi se budování prostorových vyty#ovacích sítí v tšinou rozd luje na 

dv  #ásti, p"i kterých je ur#ována zvláš% složka polohová a zvláš% složka výšková. 

V následujících dvou kapitolách bude tedy obecn  popsáno o vyty#ovacích sítích 

z pohledu obou složek zvláš% #ili jak polohové, tak i výškové.  

5.1 Polohové vyty!ovací sít" 

Co do p"esnosti polohových vyty#ovacích sítí (PVS), je vhodné rozlišovat tzv. 

p"esnost absolutní a p"esnost relativní. Absolutní p"esnost vyty#ení je vztažena 

k nejbližším bod$m základního bodového pole a posuzuje umíst ní objektu do terénu 

prost"ednictvím charakteristických bod$ u objekt$ s prostorovou skladbou nebo 

prost"ednictvím hlavních bod$ trasy u staveb liniových. Relativní p"esností je rozum na 

p"esnost vyty#ení podrobných bod$ objektu vzhledem k charakteristickým #i hlavním 
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bod$m. P"esnost bod$ vyty#ovací sít  vychází z požadované p"esnosti vyty#ení, která je 

stanovena bu' projektem, nebo normou (&SN 73 0420-2). Tato p"esnost je 

charakterizována sm rodatnou sou"adnicovou odchylkou  x,y :  

          !"# $ %&' ( ) !' *  #'+ ,                                               (5.1) 

nebo sm rodatnou odchylkou rozdílu sou"adnic  !x,  !y : 

  ,! $  -. ( /0! ,              (5.2) 

  ,# $  -. ( /0# ,            (5.3) 

kde k je sou"adnicový rozdíl dvou sousedních bod$ vyty#ovací sít  v hektometrech, 

 ds je sm rodatná odchylka závislá na druhu stavby, jejíž hodnota se doporu#uje u objekt$ 

s dopravou p"evážn  motorovými silni#ními vozidly volit   ds = 25 mm.  

Podle [7] se p"esnost vyty#ovacích sítí promítá do rozm ru a tvaru objektu 

v závislosti na zp$sobu vyty#ení. Pokud probíhá vyty#ení objektu ve dvou fázích, kdy je 

vyty#ována nejprve prostorová poloha objektu svými charakteristickými body (hlavními 

body) a až teprve z nich je vyty#ován rozm r a tvar objektu, nemá na n  p"esnost bod$ 

vyty#ovací sít  prakticky žádný vliv. Je-li však celý objekt vyty#ován p"ímo z bod$ 

primárního systému, je možné uvažovat t"i postupy (Obr. 6). 

• je-li vyty#ováno z jednoho bodu základní vyty#ovací sít , chyby této sít  neovlivní 

rozm r a tvar objektu (a), 

• je-li vyty#ováno ze dvou sousedních bod$ se vzájemnou orientací (nap". z jedné 

polygonové strany), je chybami vyty#ovací sít  ovlivn n pouze rozm r objektu (b), 

• je-li vyty#ováno ze #ty" r$zných bod$ vyty#ovací sít  (2 r$zných polygonových stran), 

je chybami vyty#ovací sít  ovlivn n rozm r i tvar objektu (c). 

 

 

 

 

 

 

 

             

                       Obr. 6 Zp$soby vyty#ení objekt$ z bod$ vyty#ovací sít  
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Z tohoto hlediska je tedy žádoucí, aby po#et bod$ ZVS byl co nejmenší, aby byly 

vybudovány s požadovanou p"esností, která je vyšší než p"esnost vyty#ení objekt$. 

 P"esnost bod$ polohové vyty#ovací sít  je dle [10] možné stanovit bu'to 

p"ibližným odhadem nebo odhadem z mezní vyty#ovací odchylky. O stanovení polohové 

p"esnosti bod$ navrhované ZVS bude popsáno více v kapitole 7.2.1 a 7.2.2.  

Jelikož se tato diplomová práce zabývá liniovou vyty#ovací sítí ve form  

polygonového po"adu, bude v následujícím textu obecn  popsán. 

Polygonové po$ady pat"í mezi nejpoužívan jší vyty#ovací sít . Používají se p"i 

vyty#ování nepravidelné a #lenité zástavby, p"i rekonstrukcích a asanacích p"evážn  p"i 

vyty#ování liniových staveb. Jejich velkou p"edností je p"izp$sobivost místním 

podmínkám. Jejich velkou nevýhodou je naopak to, že p"i poškození n kterého z bod$ sít  

je velmi obtížná jeho obnova s p$vodní p"esností a obvykle tak dojde k porušení 

homogenity celého systému. P"i v tších nárocích na p"esnost je pak vhodné celý 

polygonový po"ad znovu zm "it a vypo#ítat. 

Polohová p"esnost bod$ polygonového po"adu je #asto posuzována, již jednou výše 

uvedenou, sm rodatnou sou"adnicovou odchylkou  x,y a sm rodatnou odchylkou rozdílu 

sou"adnic dvou sousedních bod$  !x a  !y. U liniových staveb je však p"esnost lépe 

charakterizována podélnou a p"í#nou chybou. Nejvýstižn ji charakterizují p"esnost 

polygonového po"adu elipsy chyb. Prakticky je však p"esnost polygonových po"ad$ 

posuzována mezními odchylkami úhlovými  met" a polohovými  metp a dle [10] pro n  platí 

vzorce (5.4) a (5.5). 

                 1 2345 $ 6 ( /7 ( 8 9' * 6 (  :'; ,            (5.4)  

             1 234< $ 0& ( /=> * 0' ,                                 (5.5) 

kde n je po#et vrchol$ polygonového po"adu, 

 " je sm rodatná odchylka vrcholového úhlu, 

 o je sm rodatná odchylka sm rníku orienta#ního sm ru, 

k1, k2 jsou konstanty podle t"íd p"esnosti, 

#d je sou#et délek stran polygonového po"adu. 

Vyty#ovací sí% je možné realizovat n kolika typy polygonových po"ad$. Mezi tyto 

typy pat"í jednostrann  orientovaný (volný), vetknutý (vsunutý), oboustrann  p"ipojený a 

oboustrann  orientovaný a uzav"ený polygonový po"ad, jež byl zárove! také uvažován pro 

tuto diplomovou práci a lze jej "ešit velmi podobn  jako po"ad oboustrann  p"ipojený a 

oboustrann  orientovaný. 
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5.2 Výškové vyty!ovací sít"  

Nedílnou sou#ástí prostorového vyty#ování je vedle polohy také výška. V mnoha 

p"ípadech, stejn  jak je i v p"ípad  této diplomové práce, jsou nároky na p"esnost 

výškového vyty#ení vyšší, než u vyty#ení polohového.  

Výškové vyty#ovací sít  (VVS) jsou ve v tšin  p"ípad$ budovány ve výškovém 

systému Baltském - po vyrovnání (Bpv), který je dle na"ízení vlády #. 430/2006 Sb. 

závazným výškovým systémem na území &eské republiky a který navazuje na body &eské 

státní nivela#ní sít  (&SNS). P"esnost výškových vyty#ovacích sítí musí vyhovovat 

požadavk$m uvedených v &SN 73 0420 - 2 pro hlavní výškové body (HVB), pop". pro 

podrobné vyty#ení, a to v#etn  zahrnutého vlivu m "ení #ili vlivu p"enesení výšky z bodu 

výškové vyty#ovací sít . Dle [10] je pak požadovaná sm rodatná odchylka  HVB výšky 

HVB dána vztahem: 

                                             1 ?@A $ / @B' *  @CD'  ,                         (5.6) 

kde  VS je požadovaná sm rodatná odchylka výšky bodu výškové vyty#ovací sít  (VVS), 

 VYT je požadovaná sm rodatná odchylka p"enesení výšky (m "ení) z bodu VVS na HVB. 

Ze vzorce (5.6) je pak možné vypo#ítat hodnotu požadované sm rodatné odchylky výšky 

bod$ VVS:  

               1 @B $ / ?@A' E  @CD'  .           (5.7) 

Vzhledem k tomu, že se p"enesení výšky zpravidla realizuje na kratší vzdálenosti, 

platí, že  HVB >  VS a je možné volit sm rodatnou odchylku  VS nebo ji odhadnout 

vzhledem k navržené metod  m "ení. Pro ur#ování výšek bod$ vyty#ovacích sítí je 

používána nej#ast ji geometrická nivelace ze st"edu. P"i sou#asném zam "ování polohy a 

výšky je možné také použití trigonometrické metody. Tato metoda však musí vyhovovat 

požadované p"esnosti.  

Požadavky na p"esnost vybudování výškových vyty#ovacích sítí vychází z normou 

[11] stanovených mezních vyty#ovacích výškových odchylek HVB. Podle této p"esnosti je 

pak volen typ a v p"ípad  užití geometrické nivelace i její "ád. Jak již bylo uvedeno, 

navazují nivela#ní po"ady ve v tšin  p"ípad$ na výškové body &SNS, jejichž výška je p"ed 

samotným p"ipojovacím m "ením ov "ována kontrolním m "ením. Pro p"ipojení bod$ 

výškových vyty#ovacích sítí je používáno bu' po"ad$ vetknutých mezi dva výškové body 

(provád na obousm rná nivelace), nebo po"ad$ uzav"ených, p"ipojených na jeden výškový 

bod (m "en jednosm rný uzav"ený po"ad). Délky oddíl$ takovýchto po"ad$ bývají 

pom rn  malé, okolo 200 m. P"esnost nivelace, v#etn  kontrolního m "ení je stanovena 

Vyhláškou #. 31/1995 Sb., jíž se provádí zákon #. 200/1994 Sb. o zem m "ictví a Instrukcí 
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pro práce ve výškových bodových polích. P"i m "ení p"esnou nivelací pak nesmí být 

p"ekro#en mezní rozdíl mezi m "ením tam a zp t. P"esnost je rozd lena do 4 "ád$ a 

v rámci každého platí tyto vztahy [12]: 

     I.      II.      III.      IV. 

                   F"G ( HI1           6"6G ( HI         J"K ( HI          G"K ( HI                     (5.8) 

kde R je délka nivela#ního oddílu v kilometrech. 

Pro kontrolní m "ení, ov "ující totožnost a nem nnost výchozích výškových bod$ 

nesmí odchylka mezi daným a nov  zm "eným p"evýšením p"ekro#it hodnoty, které 

udávají následující výrazy pro jednotlivé "ády [12]: 

         I.                II.           III.      IV. 

          6 * F"G ( HI1        6 * 6"6G ( HI         6 * J"K ( HI          6 * G"K ( HI                (5.9) 

kde R je op t délka nivela#ního oddílu v kilometrech a výsledná mezní odchylka, stejn  

jako v p"ípad  (5.8), je v milimetrech. 

Jelikož v sou#asnosti používané totální stanice svou p"esností umož!ují ur#it i 

výšky bod$ vyty#ovacích sítí s dostate#nou p"esností, je vedle ur#ování výšek bod$ 

geometrickou nivelací užívána také metoda trigonometrická. V p"ípad  této metody je 

m "ení rychlé, ale má také n kolik nevýhod. Vedle vlivu vertikální složky refrakce m$že 

být problémem také dostate#n  p"esné ur#ení výšky p"ístroje a cíle a oproti p"esné nivelaci 

je tedy tato metoda mén  p"esná. V rámci stanovování o#ekávané p"esnosti bude této 

metody uvažováno pouze v p"ípad  prostorového vyty#ení, respektive vyty#ení hlavních 

výškových bod$. Jako hlavní metoda m "ení výšek pro ostatní výšková m "ení bude v této 

diplomové práci uvažována p"esná nivelace a o trigonometrické metod  m "ení, o níž bylo 

výše nastín no, nebude tedy v rámci této kapitoly již více obecn  popisováno.  
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6. Návrh základní vyty!ovací sít" 

Obecn  musí návrh, resp. projekt vyty#ovací sít  obsahovat p"ibližnou polohu 

navrhovaných bod$, zp$sob jejich stabilizace a ochrany, požadovanou p"esnost ur#ení 

polohy bod$ a dále informace o pozemcích dot#ených stabilizací. Všechny tyto údaje a 

parametry, vyplývající z teoretického návrhu a plánování vyty#ovací sít  budou postupn  

"ešeny a uvád ny v následujících kapitolách rozd lených do dvou v tších celk$. Konkrétn  

bude tato prostorová vyty#ovací sí% navrhována zvláš% z pohledu polohové složky a zvláš% 

z pohledu složky výškové. 

Jak bylo uvedeno již v úvodu, tato diplomová práce si bere za cíl také ov "ení takto 

navrhované sít  a následující kapitoly v rámci obou složek (polohová, výšková) budou 

tedy vedle teoretických, navrhovaných hodnot a údaj$ obsahovat i údaje skute#né, získané 

skute#ným fyzickým vybudováním a zam "ením vyty#ovací sít . 
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7. Polohová !ást 

První "ešenou složkou v této diplomové práci je složka polohová. V rámci celé této 

sedmé kapitoly budou z pohledu této složky postupn  popsány všechny provád né kroky. 

Nejprve bude tedy navržena vhodná konfigurace sít . Následn  bude v rámci rozboru 

p"esnosti p"ed m "ením stanoveno takové apriorní p"esnosti, která bude vyhovovat 

p"esnosti požadované a následn  bude tento návrh ov "en skute#ným m "ením a 

zpracováním.  

7.1 Návrh p$ibližné konfigurace bod# ZVS 

V kapitole #. 4, popisující zejména provád nou rekognoskaci bylo p"edesláno, že 

základní vyty#ovací sí% bude vzhledem k možnostem navrhována jako uzav"ený 

polygonový po"ad s po#áte#ním a koncovým bodem 217. Orienta#ním bodem tohoto 

polygonového po"adu byl zvolen bod #íslo 10 (000936110100) a bod 10.3 

(000936110103). Jedná se op t o body &STS, o nichž však dále nebude pojednáváno. 

Údaje o nich je možné shlédnout v podob  geodetických údaj$ z [20] v p"íloze #. 1.  

Snahou bylo, nakonfigurovat body polygonového po"adu tak, aby bylo dosaženo co 

nejvyšší p"esnosti a byly spln ny geometrické parametry polygonových po"ad$. P"esnost 

polygonových po"ad$ je obecn  totiž vedle p"esnosti úhlového a délkového m "ení a 

p"esnosti podkladu, ovliv!ována také jeho tvarem, tj. velikostí úhl$ a stran. Z hlediska 

p"esnosti ur#ení polohy bod$ polygonového po"adu je nejvhodn jší použití p"ímého po"adu 

se zhruba stejn  dlouhými stranami.  

Již p"i návrhu p"edb žné konfigurace bod$ polygonového po"adu je vhodné 

zohled!ovat skute#ný stav, aby pak následn  p"i p"ípadném p"enesení tohoto návrhu do 

terénu, se návrh od skute#nosti lišil co nejmén . Volba umíst ní bod$ uzav"eného 

polygonového po"adu byla ovlivn na mnoha faktory zjišt nými rekognoskací. Jelikož se 

jednalo o stísn ný prostor, který ješt  navíc byl omezen tím, že v jeho ur#itých #ástech 

byla zvolená místa již „rezervována“ pro stavební práce #i stavební stroje, bylo spln ní 

n kterých geometrických parametr$, jako je nap"íklad mezní vybo#ení po"adu, tak"ka 

nemožné. P"i takto omezených možnostech byla tedy nakonec vytvo"ena (navržena) 

p"ibližná konfigurace polygonového po"adu, sestávající se z celkem 10 bod$ (v#etn  bodu 

#. 217). 
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Obr. 7 Ukázka navržené p"ibližné konfigurace ZVS na podklad  koordina#ního výkresu 

Navržení této p"ibližné konfigurace polygonového po"adu o celkem 10 bodech bylo 

provedeno na podklad  dodaného výkresu ve formátu *.dwg. Z provedené rekognoskace 

bylo tedy jasné, ve kterých místech je ve výkresu vhodné a hlavn  v$bec možné navrhnout 

polohu všech t chto bod$ ZVS. V programu AutoCAD 2011 pak byly nejprve vloženy 

výchozí body 217, 10 a 10.3 a poté navrženy polohy ostatních zbývajících bod$ 

polygonového po"adu. Z takto navržených bod$ bylo možné zp tn  provést odsunutí jejich 

sou"adnic X a Y, #ímž byly tedy zjišt ny sou"adnice bod$ p"ibližné konfigurace v systému 

JTSK. Z t chto sou"adnic byly pro následné výpo#ty v rámci apriorní p"esnosti vypo#ítány 

hodnoty pot"ebných sm rník$, délek stran a levostranných vrcholových úhl$ tohoto 

polygonového po"adu. Pro ukázku jsou všechny tyto hodnoty uvedeny v tabulkách #. 1 a 2.  

 

 

 



Bc. Tomáš Harazim: Návrh a ov "ení základní vyty#ovací sít  pro vyty#ení prostorové 
polohy liniové stavby 

2014    20 
 

   Tab. 1 Sou"adnice bod$ p"ibližné konfigurace odsunuté v programu AutoCAD 

Sou adnice bod! p ibližné konfigurace 

Bod ". y [m] x [m] 

000936110100 470164,670 1101554,600 

000936110103 470146,480 1101543,710 

000936112170 471022,400 1102899,520 

4001 470973,847 1102976,794 

4002 470886,361 1102935,792 

4003 470896,177 1103079,966 

4005 470881,619 1103197,953 

4008 470802,139 1103399,525 

4009 470993,706 1103450,347 

4010 471239,537 1103459,063 

4011 471240,833 1103296,970 

4012 471182,160 1103107,930 

Tab. 2 Hodnoty sm rník$, sou"adnicových rozdíl$ a délek navrhovaného polygonového po"adu 

Sm#rníky 
  

Sou adnicové rozdíly 
  

Sou adnicové rozdíly 
  

Délky 

$ i,i+1 [gon]   %y i,i+1  [m]   %x i,i+1  [m]   s i,i+1 [m] 

% 217,10 236,1421 &y217,4001 -48,553   &x217,4001 77,274   s 217,4001 91,262 

% 217,10.3 236,5161 &y4001,4002 -87,486   &x4001,4002 -41,002   s 4001,4002 96,618 

% 217,4001 364,2866 &y4002,4003 9,816   &x4002,4003 144,174   s 4002,4003 144,508 

% 4001,4002 272,0988 &y4003,4005 -14,558   &x4003,4005 117,987   s 4003,4005 118,882 

% 4002,4003 4,3277   &y4005,4008 -79,480   &x4005,4008 201,572   s 4005,4008 216,676 

% 4003,4005 392,1845   &y4008,4009 191,567   &x4008,4009 50,822   s 4008,4009 198,194 

% 4005,4008 376,0896   &y4009,4010 245,831   &x4009,4010 8,716   s 4009,4010 245,985 

% 4008,4009 83,4910   &y4010,4011 1,296   &x4010,4011 -162,093   s 4010,4011 162,098 

% 4009,4010 97,7438   &y4011,4012 -58,673   &x4011,4012 -189,040   s 4011,4012 197,936 

% 4010,4011 199,4910   &y4012,217 -159,760   &x4012,217 -208,410   s 4012,217 262,599 

% 4011,4012 219,1588 

% 4012,217 241,6362 
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7.2 Plánování p$esnosti 

Jelikož byly již kone#n  známy sou"adnice bod$ p"ibližné konfigurace ZVS a 

z nich vypo#ítané pot"ebné hodnoty (sm rníky, délky, levostranné úhly), bylo možné za#ít 

se stanovením o#ekávané p"esnosti této zvolené konfigurace ZVS.  

V rámci této kapitoly bude v závislosti na stanovených mezních odchylkách 

provedeno stanovení apriorní p"esnosti takto navrhnuté p"ibližné konfigurace ZVS. 

Konkrétn  bude tedy v této #ásti diplomové práce stanovena (zjišt na) teoretická 

o#ekávaná polohová p"esnost bod$ navrhované ZVS a v závislosti na ni pak rozhodnuto, 

zda p"i uvážení i ur#itých vliv$ nep"esnosti p"i následném m "ení (vyty#ení) bude 

dosaženo požadované p"esnosti stanovené [11] pro hlavní body osy a zda lze tedy tuto 

konfiguraci sít  p"i zvolených podmínkách m "ení považovat za vhodnou, dostate#n  

p"esnou variantu. V p"ípad  ješt  konkrétn jšího vyjád"ení bude tedy nejd"íve vypo#ítána 

(namodelována) o#ekávaná polohová p"esnost bod$ ZVS p"i ur#itém po#tu opakování 

ur#itým p"ístrojem a následn  bude ov "ováno, zda p"i uvažovaném m "ení (vyty#ení) 

polární metodou z t chto bod$ zvoleným p"ístrojem a p"i ur#itém po#tu jejich opakování 

za zvolených nejnep"ízniv jších podmínek (p"i zvolené maximální délce zám ry) bude 

dosaženo této požadované p"esnosti. Ur#ení této o#ekávané p"esnosti lze tedy považovat za 

rozbor p"esnosti p"ed m "ením.  

Obecn  slouží rozbor p"esnosti p"ed m "ením k volb  m "ického (vyty#ovacího) 

postupu, k volb  vhodných p"ístroj$ a pom$cek a k volb  kontroly, s ohledem na 

p"ístrojové vybavení pracovišt  a hospodárnost práce, p"i n mž je vycházeno z požadované 

p"esnosti m "ení (vyty#ení). Co se p"esnosti m "ení tý#e, byly pro tyto výpo#ty v rámci 

rozboru p"esnosti p"ed m "ením uvažovány hodnoty výrobcem uvád né nominální 

sm rodatné odchylky totální stanice Leica TC 1700. O velikosti t chto sm rodatných 

odchylek a p"ístroji samotném bude popsáno až v kapitole 7.3.1. 

Tato o#ekávaná polohová p"esnost bod$ ZVS byla ur#ována dv ma r$znými 

zp$soby. V za#átcích diplomové práce byl uvažován pouze jeden zp$sob. Jednalo se o 

postupný výpo#et (odhad) polohové p"esnosti bod$ polygonového po"adu za daných 

podmínek dle vztah$ uvedených v [4] v programu Microsoft Excel. Jelikož se však pozd ji 

naskytla možnost využití zp$sobu ješt  jednoho, #asov  mén  pracného a pro tento 

konkrétní návrh vhodn jšího, bylo rozhodnuto, že pro stanovení apriorní p"esnosti 

navrhnuté konfigurace ZVS bude použito dvou nezávislých zp$sob$, jejichž výsledky 

budou následn  zhodnoceny a porovnány. P"i použití stejné konfigurace m "ení, 

p"ístrojového vybavení a dalších stejných uvažovaných vlivech nep"esnosti lze tedy 

o#ekávat podobné výsledky. Druhým zmi!ovaným zp$sobem stanovení o#ekávané 

p"esnosti, je použití programu PrecisPlanner, který umožnil zadanou situaci vymodelovat a 
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dát práv  o#ekávané p"esnosti výsledných sou"adnic. O t chto dvou zp$sobech bude tedy 

podrobn ji popsáno v následujících kapitolách 7.2.1 a 7.2.2. 

7.2.1 Plánování p$esnosti modelováním v programu PrecisPlanner 3D 

Jedním ze zp$sob$ plánování p"esnosti, který je možné v této práci také ozna#it za 

mén  pracný a p"esn jší, je ur#ení o#ekávané p"esnosti modelováním m "ení. Takovéto 

rozbory p"esnosti p"ed m "ením je nutné provád t v p"ípad , že výpo#et zpracovávané 

úlohy bude "ešen vyrovnáním metodou nejmenších #tverc$ (MN&). K tomuto ú#elu lze 

použít práv  program PrecisPlanner 3D. 

Jedná se o program doc. Ing. Martina Štronera, Ph.D., který je dostupný pro studijní 

a v decké pot"eby na jeho osobních stránkách [14]. Tento program konkrétn  umož!uje na 

základ  zadaných p"ibližných sou"adnic definujících konfiguraci m "ení, výb ru m "ených 

veli#in a jejich p"esnosti (p"esnost m "ení v jedné skupin ) ur#it p"esnost výsledných 

sou"adnic, v#etn  kovarian#ní matice umož!ující další výpo#ty p"esnosti odvozených 

veli#in, jako jsou nap"íklad délky a úhly. 

Obecný model vyrovnání vázané geodetické sít  je, dle [8], dán normálními 

rovnicemi: 

                                           LDML ( >N * LDMOP $ K ,            (7.1) 

kde A je matice derivací (matice plánu experimentu), 

P je matice vah, 

dx je vektor p"ír$stk$ neznámých oproti p"ibližným hodnotám, 

l´ je matice redukovaných m "ení, 

Vyrovnané neznámé X jsou ur#eny jako: 

                   Q $ NR * >N,                        (7.2) 

kde x0 jsou p"ibližné hodnoty neznámých. Váhy pi jsou pro nezávislá m "ení voleny:  

                      ST $ UVWUXW ,                                  (7.3) 

kde  0 je volená konstanta a  i je sm rodatná odchylka i-tého m "ení. Tato matice vah P 

má pro n m "ení tvar: 

             M $ YS& K KK Z KK K S[\ .                  (7.4) 

Jednotlivé prvky ai,j matice A mají pro i-té m "ení li j-tou neznámou Xj tvar: 
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             ST $ ]^X]_` ,             (7.5) 

kde fi je funkce vyjad"ující vztah mezi m "ením li a ur#ovanými sou"adnicemi. Matice A se 

po vyrovnání vy#íslí s využitím p"ibližných hodnot neznámých x0. Jednotlivé prvky 

vektoru l´ mají tvar: 

       OPT $ 8OT E aT; .            (7.6) 

Kovarian#ní matice M popisující p"esnost výsledk$ vyrovnání je ur#ena dle následujícího 

vzorce: 

     b $  R' ( 8LDML;c& ,            (7.7) 

kde  0
2 je sm rodatná odchylka jednotková apriorní. 

Pro výpo#et není však pot"eba žádného skute#ného m "ení. Tvar matice A je 

odvozen z p"ibližné konfigurace sít . Váhová matice P je dána p"esností m "ených veli#in. 

P"esnost výsledného modelu je tedy závislá na stanovené p"esnosti jednotlivých m "ených 

veli#in. M "ení je však vedle p"esnosti m "ených veli#in také ovliv!ováno dalšími faktory 

jako je nap". p"esnost centrace p"ístroje a cíle, p"esnost ur#ení výšky p"ístroje, p"esnost 

podkladu apod. Pokud by tedy bylo pot"eba uvažovat n které tyto další vlivy, bylo by 

nutné p"íslušn  zhoršit p"esnost m "ených hodnot a tím tedy snížit váhy. Jelikož se jedná o 

odhad p"esnosti z pohledu polohové #ásti, nebylo pot"eba uvažovat vliv nep"esnosti ur#ení 

výšky p"ístroje. Byl tedy uvažován pouze vliv nep"esnosti centrace p"ístroje a cíle. V rámci 

tohoto návrhu bylo uvažováno použití trojpodstavcové soupravy s použitím optické 

centrace. P"esnost optické centrace je dle [2] udávána hodnotou 0,7 mm. Jako vstupní 

hodnota reprezentující nep"esnost centrace p"ístroje a cíle pro program PrecisPlanner 3D 

byla zvolena hodnota 1,5 mm. P"i posuzování p"esnosti je vhodné také ješt  uvažovat vliv 

daných výchozích bod$ (vliv podkladu). Polygonové po"ady jsou v p"evážné v tšin  

p"ipojovány na body základního bodového pole, jejichž relativní p"esnost je 

charakterizována sm rodatnou odchylkou  x,y = 15 mm. Jelikož se však nejednalo o 

polygonový po"ad vložený mezi dva r$zné výchozí body, ale o polygonový po"ad 

s totožným po#áte#ním i koncovým bodem a jelikož orientací polygonového po"adu bylo 

uvažováno pouze úhlové m "ení na dva vzdálené body ZPBP, nebyl v rámci apriorní 

p"esnosti tento vliv uvažován.  

Program PrecisPlanner byl vytvo"en pro vyrovnání jak prostorových, tak i 

rovinných nebo výškových sítí. Podrobný popis toho, jak program pracuje a jak v n m 

správn  postupovat p"i modelování by bylo velmi zdlouhavé a bude tedy odkázáno na 

manuál k tomuto programu [14]. Aby však bylo alespo! p"ibližn  jasné, co vše je v tomto 

programu pro plánování p"esnosti m "ení sítí pot"eba, bude postup modelování popsán 

alespo! v krocích se zestru#n nými popisy. Postup modelování je tedy následující: 
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1. Stanovení konfigurace m$%ení - Do programu jsou vloženy p"ibližné sou"adnice 

stanovisek m "ení i m "ených bod$. Tyto sou"adnice je možné vkládat p"ímo v  grafickém 

rozhraní programu nebo na#íst z p"edem p"ipraveného textového souboru s dopl!ujícími 

údaji (o p"esnosti centrace, ur#ení výšky) v p"edepsaném tvaru. Na#tení bylo provedeno 

z hlavního úvodního okna programu (Obr. 8). 

 

 

 

 

 

                    Obr. 8 Hlavní okno programu PrecisPlanner 3D ver. 3.1.0. 

2. Volba m$%ených veli&in - V grafickém zobrazení nazvaném Mapa m "ení jsou zobrazeny 

na#tené body p"ibližné konfigurace vyty#ovací sít . V tomto okn  je následn  možné 

p"idávat a odebírat m "ení. Je tedy provedena simulace m "ení, jaké by bylo provád no p"i 

skute#ném fyzickém m "ení v terénu a v rámci které je mezi jednotlivými body 

polygonového po"adu p"idáván p"íslušný typ m "ení (šikmých délek a vodorovných a 

zenitových úhl$). Okno (Obr. 9) pak obsahuje jakousi sí% zám rných p"ímek z jednotlivých 

stanovisek, které jsou p"erušeny zkratkou (di - vodorovný sm r (direction); sd – šikmá 

délka; zu – zenitový úhel) charakterizující typ m "ení mezi t mito body.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 9 Mapa simulovaného m "ení polygonového po"adu 
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Na základ  vytvo"ených m "ení je následn  možné stanovit p"esnost t chto m "ení a po#et 

jejich opakování. 

3. Ur&ení p%ístrojového vybavení, po&tu opakování m$%ení a výpo&et modelu - Za hodnoty 

charakterizující p"esnost m "ených veli#in byly použity sm rodatné odchylky udávané 

výrobcem zvolené totální stanice Leica TC 1700. Jsou jimi konkrétn : 

- Sm rodatná odchylka vodorovného sm ru v jedné skupin   ! udávaná výrobcem 

s hodnotou 0,5 mgon, 

- Sm rodatná odchylka zenitového úhlu v jedné skupin   z udávaná výrobcem s hodnotou 

0,5 mgon, 

- Sm rodatná odchylka šikmé délky  ds udávaná výrobcem s hodnotou 2+2 ppm. 

P"i modelování je vhodné provést výpo#et modelu nejprve vždy s nejnižším možným 

po#tem opakování m "ení (1 skupina) a dle výsledných p"esností následn  rozhodnout, zda 

je po#et opakování již dosta#ující #i nikoliv. V n kterých p"ípadech jsou pevn  stanoveny 

požadované p"esnosti takto navrhovaných bod$ a je tedy po výpo#tu p"esností již na první 

pohled z"ejmé, zda p"esnost p"i daném po#tu opakování vyhovuje #i nevyhovuje. Tento 

p"ípad je však odlišný v tom, že nejsou p"ímo známy požadované p"esnosti bod$ ZVS, ale 

až p"esnosti bod$ sekundárního systému, které z bod$ ZVS vychází, a je tedy vhodné 

zvolit rad ji v tší po#et opakování, p"esnost tedy nadsadit, aby pak následným m "ením 

z t chto bod$ bylo jasn  dosaženo p"esnosti požadované. V okn  Pr$vodce p"esnostmi 

(Obr. 10) programu PrecisPlanner bylo tedy vytvo"eno n kolik variant, ur#ených vždy 

z jiného po#tu opakování m "ených veli#in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 10 Stanovení p"esnosti m "ených veli#in v programu PrecisPlanner 
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P"esnosti m "ených veli#in jsou tedy ovlivn ny po#tem opakování m "ení. Pro ur#ení 

takovéto p"esnosti v závislosti na po#tu opakování platí obecný vztah: 

         [ $ UVH[ ,                         (7.8) 

kde  0 je sm rodatná odchylka m "ené veli#iny udávaná výrobcem, 

 n je sm rodatná odchylka m "ené veli#iny p"i po#tu n opakování m "ení (skupin). 

V následující tabulce jsou pak uvedeny apriorní p"esnosti geodetických veli#in pro zvolený 

po#et opakování m "ení.  

                       Tab. 3 Apriorní p"esnosti m "ených veli#in p"i ur#itých po#tech skupin 

Sm#rodatná 
odchylka m# ené 

veli"iny 
1 sk. 2 sk. 3 sk. 4 sk. 

%', %z 0,50 mgon 0,35 mgon 0,29 mgon 0,25 mgon 

%ds 2,4 mm 1,7 mm 1,4 mm 1,3 mm 

         

Uvedené sm rodatné odchylky šikmých délek  ds jsou ur#eny pro pr$m rnou vzdálenost 

173,5 m a sm rodatnou odchylku udávanou výrobcem 2+2 ppm.  

Jak je možné pozorovat v Tab. 3, p"esnost délek a sm r$ se se zvyšujícím se 

po#tem opakování vyšším jak 3 již reáln  významn  nem ní a bylo by tedy již nevýhodné 

uvažovat p"ípadn  ješt  v tší po#et opakování pro dosažení co nejvyšší p"esnosti m "ených 

veli#in. Jak bylo uvedeno výše, v závislosti na po#tu opakování m "ení bylo výpo#tem 

modelu vytvo"eno n kolik variant. V tabulce #. 4 jsou tedy uvedeny o#ekávané sm rodatné 

odchylky bod$ ZVS p"i m "ení v jedné, ve dvou, ve t"ech a ve #ty"ech skupinách. 

Ozna#ení  x,  y charakterizuje ur#ované sm rodatné odchylky sou"adnic v ose x, y a  x,y je 

sm rodatná odchylka sou"adnicová. 

        Tab. 4 O#ekávané sm rodatné odchylky bod$ základní vyty#ovací sít  

&.B 
Sou adnice bod!  

p ibližné konfigurace 
1 sk. 2 sk. 3 sk. 4 sk. 
[mm] [mm] [mm] [mm] 

Y [m] X [m] $x  $y $x,y  $x  $y $x,y  $x  $y $x,y  $x  $y $x,y  
4001 470973,847 1102976,794 2,15 2,04 2,09 1,88 1,88 1,88 1,79 1,83 1,81 1,73 1,8 1,77 
4002 470886,361 1102935,792 3,72 2,84 3,31 3,39 2,53 2,99 3,28 2,42 2,88 3,22 2,36 2,82 
4003 470896,177 1103079,966 4,09 3,93 4,01 3,67 3,55 3,61 3,53 3,42 3,47 3,44 3,35 3,40 
4005 470881,619 1103197,953 4,61 5,37 5,00 4,1 4,79 4,46 3,92 4,6 4,27 3,82 4,49 4,17 
4008 470802,139 1103399,525 5,87 7,82 6,92 5,17 6,85 6,07 4,93 6,52 5,78 4,79 6,33 5,62 
4009 470993,706 1103450,347 3,92 8,35 6,52 3,45 7,3 5,71 3,29 6,94 5,43 3,2 6,74 5,28 
4010 471239,537 1103459,063 4,42 8,24 6,61 3,78 7,21 5,76 3,56 6,86 5,46 3,43 6,66 5,30 
4011 471240,833 1103296,970 3,89 5,47 4,74 3,33 4,75 4,10 3,13 4,5 3,88 3,01 4,36 3,75 
4012 471182,160 1103107,930 2,58 2,74 2,66 2,2 2,34 2,27 2,07 2,2 2,14 1,99 2,12 2,06 
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V tabulce jsou #erven  vyzna#eny nejvyšší dosažené hodnoty  x,  y a  x,y. Tyto 

maximální hodnoty se nacházejí uprost"ed navrhovaného polygonového po"adu. Obecn  

totiž platí, že u takovýchto typ$ polygonových po"ad$ roste sm rodatná odchylka se 

zv tšujícím se „i“ až do poloviny po"adu, kdy pak: 

            d $ [e&'                (7.9) 

a hodnota sm rodatné odchylky tedy bývá maximální. Sm rem k danému, koncovému 

bodu pak op t hodnoty odchylek klesají. V Tab. 4 není uveden po#áte#ní (koncový) bod #. 

217. Z d$vodu toho, že vliv podkladu, tedy bod$ p"ipojovacích, nebyl p"i modelování 

uvažován, byly tyto body vkládány do programu PrecisPlanner 3D jako fixní a p"esnost 

jejich polohy je tedy uvažována jako bezchybná. Z Tab. 4 je možné pozorovat, že se 

vzr$stajícím po#tem skupin se výsledná p"esnost již nem ní natolik významn , aby to 

vykompenzovalo vyšší #asovou náro#nost následného m "ení. Pro další postupy v této 

diplomové práci, zejména pro skute#né zam "ení sít  a následnou analýzu dat, bude 

uvažováno m "ení ve 3 skupinách. 

Tímto byla kone#n  známa teoretická, o#ekávaná polohová p"esnost bod$ ZVS. 

V této fázi tedy bylo ješt  nutné ov "it, zda pro vyty#ení prostorové polohy p"i uvážených 

nejnep"ízniv jších podmínkách z t chto bod$ ZVS je jejich p"esnost vyhovující. P"esnost 

vyty#ení prostorové polohy pozemní komunikace je posuzována dle kriterií pro p"esnost 

vyty#ení polohy HB osy a ur#ení výšky HVB. Pro tyto body jsou v Tab. 5 stanoveny mezní 

odchylky vyty#ení prostorové polohy.  

           Tab. 5 Mezní vyty#ovací odchylky vyty#ení prostorové polohy [11] 

Kritérium p esnosti vyty"ování 

Mezní 
vyty"ovací 

odchylka 'XM 
(mm) 

Mezní vyty#ovací odchylka sou"adnic x, y HB osy ± 60 

Mezní vyty#ovací odchylka sou"adnicových             
rozdíl$ (x, (y HB osy ± 30 

Mezní vyty#ovací výšková odchylka HVB ± 10 

Mezní vyty#ovací odchylka výškového rozdílu (v HVB  ± 6 
             

Mezi t mito výše uvedenými mezními vyty#ovacími odchylkami 'XM a 

sm rodatnou odchylkou   platí obecný vztah: 

                                                   f!g $ h (   ,          (7.10) 
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kde u je tzv. sou#initel konfidence a pro n hož v tomto p"ípad  platí hodnota u = 2. 

Osamostatn ním sm rodatné odchylky   z obecného vztahu (7.10) je tedy možné vypo#ítat 

požadované sm rodatné odchylky sou"adnic  x a  y hlavního bodu osy (7.11).  

                                                    1 ! $  # $ ijgk $ JK1ll .         (7.11) 

Dle [11] jsou HB osy umís%ovány v ose pozemní komunikace ve vzájemné 

vzdálenosti od 150 m do 300 m. Za HB jsou p"edevším stanoveny body osy ve styku p"ímé 

s obloukem nebo ve styku dvou složených oblouk$. Tyto body mohou být také umíst ny 

odsazen  od osy ve vzdálenosti nejvýše však 50 m. HB osy jsou obecn  vyty#ovány z bod$ 

základní vyty#ovací sít  a tedy v p"ípad , že p"i modelování situace (vyty#ení HB osy 

z bod$ ZVS) bude jejich polohová p"esnost jasn  vyhovovat p"esnosti požadované, lze 

tvrdit, že polohové ur#ení HB osy z bod$ ZVS lze provést teoreticky s dostate#nou 

p"esností a o#ekávaná p"esnost samotných bod$ ZVS je tedy pro danou situaci vyhovující.  

Pro toto ov "ení byl konkrétn  po#ítán chybový model vyty#ení polohy bodu 

polární metodou se zahrnutými ur#itými vlivy nep"esností, který lze dle [14] obecn  zapsat 

takto: 

                        b!"# $ m  !' nop!#nop#!  #' q $ b2 *brs *bBt ,        (7.12) 

kde Mm je kovarian#ní matice popisující vliv m "ení, 

MSO je kovarian#ní matice popisující vliv p"esnosti sou"adnic stanoviska S a orientace O 

(vliv p"esnosti vyty#ovací sít ), 

MCR je kovarian#ní matice popisující vliv centrace p"ístroje a cíle a vliv realizace. 

Každý z t chto uvedených vliv$ p$sobí mírn  odlišným zp$sobem. Vliv podkladu, 

resp. vliv vyty#ovací sít , nelze opakovaným m "ením (vyty#ením) nikterak zmenšit, 

kdežto vliv centrace a vliv m "ení je možné opakovaným m "ením zmenšit. U vlivu 

centrace se však musí jednat o opakované m "ení s novou centrací. V následující #ásti 

budou dle [14] tyto jednotlivé vlivy postupn  obecn  popsány. Pro lepší p"ehled je níže 

zobrazeno obecné schéma vyty#ení polohy bodu (Obr. 11), v n mž S je stanovisko a jemu 

odpovídající sou"adnice xS, yS, ozna#ení O zna#í orientaci se sou"adnicemi xO, yO, #íslo 1 

reprezentuje vyty#ovaný bod se sou"adnicemi x, y, a ozna#ení d je ur#ená vodorovná délka 

a " je vodorovný úhel vypo#tený z m "ení (sm r$) !" ! !#" Sm rník ze stanoviska S na 

orientaci O je ozna#en $%#. 
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           Obr. 11 Schéma vyty#ení polohy bodu [14] 

1. Vliv m$%ení (vyty&ení) na p%esnost sou%adnic - M "enými veli#inami jsou v tomto 

p"ípad  vodorovná délka d a m "ený vodorovný úhel ". Pro ur#ení vlivu m "ení bylo 

pot"eba dosadit konkrétní hodnoty m "ených veli#in. Zpravidla je vhodné dosazovat vždy 

nejkriti#t jší hodnoty, které lze v rámci této polární metody uvažovat. Rozhodující je 

v rámci tohoto vlivu hodnota m "ené délky. Velikosti elips chyb se obecn  totiž zv tšují se 

vzdáleností vyty#ovaného bodu. Pro tento rozbor bylo tedy za nejkriti#t jší hodnotu 

použito délky 150 m a vodorovného úhlu o velikosti 95 gon. Obecn  však nezáleží na 

velikosti vodorovného úhlu, pod nímž je bod vyty#ován. Výslednou p"esnost tedy nikterak 

neovlivní. Délka 150 m byla ur#ena na základ  navržené konfigurace polygonového 

po"adu a jeho umíst ní vzhledem k projektované komunikaci. Jednotlivé délky stran 

navrhovaného polygonového po"adu v okolí plánované výstavby komunikace se pohybují 

okolo 170 - 200 m, takže v p"ípad , že by p"i následném vyty#ení byla jedna z t chto stran 

zvolena jako orientace, nebyla by délka zám ry na vyty#ovaný bod delší než délka 

nejkratší orientace. Navíc je možné o#ekávat pouze kratší délky zám r na vyty#ovaný bod, 

než stanovených 150 m, nebo% body ZVS se nacházejí v relativní blízkosti komunikace 

nep"esahující tuto hodnotu. Výpo#et kovarian#ní matice popisující vliv m "ení je 

následující: 

                                                      b2 $ L2 *b-"9 * L2D  ,          (7.13) 

kde Am je matice parciálních derivací a Md," je kovarian#ní matice m "ených veli#in 

vyjad"ující jejich p"esnost v jedné skupin . Tyto matice konkrétn  obsahují: 
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                           L2 $ u]!]- ]!]9]#]- ]#]9
v $ wxyz18 Bt *{; E| ( z}~18 Bt * {;z}~18 Bt * {; | ( xyz18 Bt * {; �,        (7.14) 

                                                        b-"9 $ � -' KK U5W�W� ,          (7.15) 

kde: 

      { $ �& E �R ,               (7.16) 

a tedy:   

           9 $  �� *  �W $  �H6  .                    (7.17) 

Výsledná kovarian#ní matice popisující vliv m "ení vypadá takto: 

                   b2 $ m  !�' nop!#�nop#!�  #�' q .                    (7.18) 

2. Vliv podkladu na p%esnost sou%adnic - P"esnost vyty#ovací sít  spoluur#uje p"esnost 

umíst ní a nato#ení výsledných vyty#ovaných prvk$. Po zam "ení a vyrovnání vyty#ovací 

sít  jsou známy sm rodatné odchylky sou"adnic bod$ vyty#ovací sít , resp. kovarian#ní 

matice popisující p"esnost výsledku. Jelikož se v tomto p"ípad  stále ješt  jedná pouze o 

návrh, budou použity o#ekávané sm rodatné odchylky získané modelováním. Vlivem 

podkladu se rozumí vliv vyty#ovací sít  a tedy vliv nep"esnosti stanoviska a orientace. Pro 

tento výpo#et bylo zvoleno dvou konkrétních bod$ navrhované vyty#ovací sít . Jako 

stanovisko byl uvažován bod #. 4008 a jako orientace bod #. 4009. Jedná se o body, které 

leží uprost"ed polygonového po"adu a ze v ch bod$ sít  vykazují nejmenší p"esnost. Vztah 

pro výpo#et kovarian#ní matice vlivu podkladu je následující: 

                                                     bBt $ LBt *b_C * LBtD  ,         (7.19) 

kde MXY je kovarian#ní matice vyjad"ující p"esnost stanoviska a orientace ve tvaru:  

                              b_C $
�
��

 !�' nop!#� nop!�!� nop!�#�nop!#�  #�' nop#�!� nop#�#�nop!�!�nop!�#� nop#�!�nop#�#�  !�' nop!#�nop!#�  #�' �
�� ,        (7.20) 

ASO je matice derivací vztah$: 

                                                   N $ NB * > ( xyz8 Bt * {; ,         (7.21) 

                             � $ �B * > ( z}~8 Bt * {; .         (7.22) 
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Tato matice má pak tedy tvar: 

                                              LBt $ u ]!]!� ]!]#� ]!]!� ]!]#�]#]!� ]#]#� ]#]!� ]#]#�
v .         (7.23) 

3. Vliv centrace p%ístroje a cíle a realizace na p%esnost sou%adnic - Z matematického 

hlediska je tento vliv, charakterizovaný kovarian#ní maticí MCR (7.24), obdobný jako 

nep"esnost samotných sou"adnic podkladu s tím, že je v tomto p"ípad  ješt  pot"eba 

zapo#ítat vliv realizace v podob  kovarian#ní matice MR (7.27). Vliv realizace bývá 

obvykle popisován kružnicí chyb o polom ru  r. V tomto p"ípad  byla hodnota tohoto 

polom ru stanovena na 1 mm a p"esnost centrace na 1,5 mm. 

                             brs $ Lr *br * LrD *bs ,         (7.24) 

kde matice derivací AC má tvar stejný jako ASO a tedy: 

                                               Lr $ u ]!]!� ]!]#� ]!]!� ]!]#�]#]!� ]#]#� ]#]!� ]#]#�
v .          (7.25) 

MC je kovarian#ní matice popisující p"esnost centrace p"ístroje na stanovisku a cíle na 

orienta#ním bod : 

                                      br $
�
��

 !��' nop!#� K Knop!#�  #��' K KKK KK  !��' nop!#�nop!#�  #��' �
�� .        (7.26) 

Nulové prvky matice MC vyjad"ují vzájemnou nezávislost centrace p"ístroje a cíle. 

                                                   bs $ m  !�' nop!#�nop#!�  #�' q .                    (7.27) 

Hodnoty všech výsledk$ t chto díl#ích výpo#t$ jsou uvedeny v p"íloze #. 2. 

Ze vztahu (7.13) pak po dosazení vyplývají výsledné teoretické hodnoty 

sm rodatných odchylek vyty#ovaného hlavního bodu polární metodou: 

            Tab. 6 Sm rodatné odchylky vyty#ovaného bodu polární metodou                       

$x [mm] $y [mm] $x, y [mm] 

5,7 9,5 7,8 
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Z tabulky je tedy ihned z"ejmé, že o#ekávané teoretické hodnoty sm rodatných odchylek 

jedenkrát vyty#ovaného hlavního bodu osy z bodu ZVS jsou ur#eny s vyšší p"esností, než 

je p"esnost požadovaná (7.11) a je tímto tedy ov "eno a potvrzeno, že o#ekávaná p"esnost 

bod$ navrhované základní vyty#ovací sít  je pro daný ú#el jasn  vyhovující. 

7.2.2 Plánování p$esnosti odhadem dle [4] 

Jedná se o zp$sob, p"i kterém je na základ  typu polygonového po"adu ze vztah$ 

pro výpo#et sou"adnic bod$ polygonového po"adu provád no odvození jejich 

sm rodatných odchylek v sou"adnicích x a y. Tato odvození a teoretické rozbory jsou 

provád ny p"evážn  na zjednodušených tvarech polygonových po"ad$, kdy se 

p"edpokládá, že je po"ad p"ímý se stejn  dlouhými stranami a je ve vhodné sou"adnicové 

soustav  (po"ad je vložen do kladného sm ru osy y a po#átek soustavy je totožný 

s výchozím bodem). Pro obecný, oboustrann  orientovaný a p"ipojený polygonový po"ad 

jsou tyto vzorce podstatn  složit jší. Práv  t chto vzorc$ pro odhad polohové p"esnosti 

bod$ navrhovaného polygonového po"adu bude použito. Postup výpo#tu takovéhoto 

polygonového po"adu je totiž prakticky tém " stejný jako pro oboustrann  orientovaný a 

p"ipojený uzav"ený polygonový po"ad. Tyto odhady p"esnosti dle vztah$ zadaných v [4] 

jsou provád ny za podmínek, že je použito vyrovnání ve dvou etapách (úhlové i 

sou"adnicové vyrovnání), v nichž jsou odchylky rozd leny rovnom rn .  

Obecn  dochází vyrovnáním polygonového po"adu ke zp"es!ování sou"adnic 

ur#ovaných bod$. Vyrovnání je provád no, jsou-li ur#eny nadbyte#né veli#iny. Úhlové 

vyrovnání polygonového po"adu je tedy použito, jsou-li ur#eny sm rníky dvou nebo více 

stran. Sou"adnicové vyrovnání je použito zase v p"ípad , že jsou známy sou"adnice bod$ 

na obou koncích polygonového po"adu. Nejvýhodn jší je, je-li to možné, kombinace obou 

zp$sob$ vyrovnání. Jelikož je však uvažováno, že výpo#et zpracovávané úlohy bude "ešen 

vyrovnáním MN& a navíc zde není zahrnut ani vliv centrace, není tento zp$sob (odhad 

p"esnosti) tolik vypovídající o výsledné p"esnosti této konkrétní sít  jako zp$sob první 

(7.2.1) a je tedy provád n už spíše pro zajímavost a porovnání, než pro svou d$ležitost. 

Výsledky z obou zp$sob$ by se však výrazn  lišit nem ly. 

Pro sm rodatnou odchylku i-tého bodu polygonového po"adu po úhlovém a 

sou"adnicovém vyrovnání  xi,  yi  platí: 

  !X' $ )F E 0!X+'=  .`"`��' no�'��"�e&Tc&��& * 0!X' =  .`"`��' no�'��"�e&[c&��T *        (7.28)    

U5W[1��W{7= ���T'Tc&��& E )= ���"TTc&��& +' E60!X)7 = ���"T� ���"[ ETc&��& = ���"T1� = ���"[1Tc&��& 1Tc&��& + + 

+0!X' �7 = ���"[' 11E)= ���"[[c&��& +'[c&��& �},                                                                
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 #X' $ )F E 0#X+'=  .`"`��' �d7'��"�e&Tc&��& * 0#X' =  .`"`��' �d7'��"�e&[c&��T *        (7.29)    

U5W[1��W{7= �N !"!#$ %$ & '( )* +!!#$ %$ ," & -./0'1( )* +!2 )* +3 &!#$ %$ ( )* +!42 ( )* +34!#$ %$ 4!#$ %$ , + 

+./0" 51 ( )* +3" 44&'( )* +33#$ %$ ,"3#$ %$ 6},     

kde koeficient m k odpovídá: 

     .70 8 ( 9:;7<+<=>9:0?><@>
( 9:;7<+<=>9:A?><@>

 ,          (7.30) 

 

                                               ./0 8 ( 9:;/<+<=>9:0?><@>
( 9:;/<+<=>9:A?><@>

 ,          (7.31) 

 x,  y jsou sou!adnicové rozdíly bod , !j,j+1 je sm"rník strany sj,j+1, n je po#et vrchol , 

"Sj,j+1 je sm"rodatná odchylka strany sj,j+1 a "# je sm"rodatná odchylka vrcholového 

vodorovného úhlu. 

Do vztah  pro výpo#et hodnot sm"rodatných odchylek "xi, "yi byly zahrnuty chyby 

m"!ených veli#in s p!esností odpovídající m"!ení ve 3 skupinách. Za hodnotu "Sj,j+1 bylo 

použito konkrétn" sm"rodatné odchylky m"!ené délky "Sj,j+1 ur#ené pro pr m"rnou 

vzdálenost 173,5 m (2+2 ppm). Tato odchylka #inila hodnotu 2,4 mm. Pro ur#ení 

sm"rodatné odchylky vrcholového vodorovného úhlu "# bylo taktéž vycházeno z odchylky 

dané výrobcem (Leica TC 1700). Konkrétn" z hodnoty sm"rodatné odchylky vodorovného 

sm"ru m"!eného v jedné skupin" "  = 0,5 mgon. Z této sm"rodatné odchylky sm"ru bylo 

nejprve nutné ur#it sm"rodatnou odchylku vodorovného úhlu (7.32) a následn" pak ur#it 

její hodnotu ve 3 skupinách (7.33). 

         BCD 8 BEF- ,          (7.32) 

            BC 8 GHD
FI  .           (7.33) 

V Tab. 7 níže jsou uvedeny výsledky o#ekávaných p!esností zjišt"né tímto 

zp sobem (odhadem). Dále je možné v tabulce pozorovat hodnoty jednotlivých 

sm"rodatných odchylek z obou zp sob  a jejich rozdíly. Hodnoty odchylek ur#ené 

odhadem dle [4] nabývají menších hodnot. Vedle toho, že se jednalo o dva odlišné zp soby 

stanovení o#ekávané p!esnosti, lze tento rozdíl hodnot od vodnit také i tím, že ve druhém 

p!ípad" byl uvažován pouze vliv m"!ených veli#in. 
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                                Tab. 7 Porovnání o#ekávaných p!esností 

 .B. 
PrecisPlanner Odhad podle [4] Rozdíl obou zp!sob! 
"x  "y  "x,y  "x  "y  "x,y  "x  "y  "x,y  

4001 1,79 1,83 1,81 1,12 1,29 1,21 0,67 0,54 0,60 
4002 3,28 2,42 2,88 1,93 2,11 2,02 1,35 0,31 0,86 
4003 3,53 3,42 3,47 2,28 2,35 2,32 1,25 1,07 1,16 
4005 3,92 4,60 4,27 3,04 3,22 3,13 0,88 1,38 1,14 
4008 4,93 6,52 5,78 3,69 4,88 4,33 1,24 1,64 1,46 
4009 3,29 6,94 5,43 2,83 4,78 3,93 0,46 2,16 1,51 
4010 3,56 6,86 5,46 2,33 3,96 3,25 1,23 2,90 2,21 
4011 3,13 4,50 3,88 1,94 2,89 2,46 1,19 1,61 1,42 
4012 2,07 2,20 2,14 1,21 1,97 1,63 0,86 0,23 0,50 

                                       

7.3 Ov !ení ZVS 

Dalším krokem v rámci polohové složky bylo ov"!ení této o#ekávané p!esnosti. Dle 

návrhu p!ibližné konfigurace ZVS budou v terénu stabilizovány body skute#né vyty#ovací 

sít". Tato sí$ pak bude v navrhovaném po#tu opakování a s navrhovanou p!esnosti 

m"!ených veli#in zam"!ena a na základ" zpracování m"!ených dat a vyrovnání pak ur#ena 

aposteriorní p!esnost (aposteriorní jednotková chyba). Z hodnot dosažených p!esností bude 

pak zjišt"no, zda odpovídají p!esnosti apriorní (o#ekávané). 

7.3.1 Popis použitých p!ístroj" a pom"cek 

Leica TC 1700 

Již v rámci rozboru p!esnosti p!ed m"!ením bylo uvažováno použití totální stanice 

Leica TC 1700 (Obr. 12).  

 

 

 

 

  

 

 

                         Obr. 12 Ukázka totální Leica TC 1700 
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Jednalo se o nejp!esn"jší elektronický tachymetr, který se v rámci možností nabízel. 

Tato totální stanice pat!í do výrobní !ady 1000 umož%ující m"!ení nejen na r zné typy 

hranol  (klasický s r znými sou#tovými konstantami podle typu výroby nebo 360 

stup%ový), ale i na odrazné fólie. Tento p!ístroj je horizontován podle krabicové a 

elektronické libely a centrován pomocí optického centrova#e v trojnožce p!ístroje. 

Výrobce udává konkrétn" tyto další parametry: 

           Tab. 8 Parametry p!ístroje Leica TC 1700 udávané výrobcem [16]   

 

K tomuto elektronickému tachymetru bylo dále zvoleno dalšího nutného 

p!íslušenství, kterým se rozumí zejména odrazné hranoly, trojnožky s optickým 

centrova#em a stativy [16].  

Odrazné hranoly GPR121 Professional 

Odrazné hranoly mohou svými vlastnostmi výrazn" ovlivnit p!esnost m"!ení. Pro 

všechna následná m"!ení bylo použito jednoho typu odrazného hranolu (GPR121 

Professional). Jedná se o odrazný hranol upevn"ný v kovovém držáku s odnímatelným 

cílovým kovovým ter#em s konstantou hranolu 0 mm. P!esnost centrace tohoto hranolu je 

stanovena na hodnotu 1 mm a dosah na 3500 m. Povrch p!ední st"ny hranolu je navíc 

pokryt tzv. antireflexní vrstvou, která zabezpe#uje to, že totální stanicí vyslaný signál 

projde sklem hranolu a odrazí se zp"t až od jeho zadní st"ny. Pokud není hranol vybaven 

antireflexní vrstvou, mohou chyby ur#ení vzdáleností nabývat až hodnot vyšších jak 3 mm. 

 

 

                   Obr. 13 Ukázka odrazného hranolu GPR121 Professional [16] 

Parametr Leica TC 1700 
P!esnost m"!ení vodorovných sm"r  0,5 mgon 
P!esnost m"!ení zenitových úhl  0,5 mgon 
Nejmenší zobrazovaná jednotka 0,1 mgon 
P!esnost délek p!i m"!ení ve standardním módu na odrazný hranol 2 mm + 2 ppm 
&as m"!ení jedné délky 3 s 
Tracking 5 mm + 2ppm 
&as m"!ení délky trackingem 0,3 s 
Maximální dosah m"!ení na 1 hranol (horší podmínky) 1,2 km 
Maximální dosah m"!ení na 1 hranol (dobré podmínky) 2,5 km 
Maximální dosah m"!ení na 1 hranol (výborné podmínky) 3,5 km 
Hmotnost 6,4 kg 
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Trojnožky GDF122 

P!esnost centrace cíle a stanoviska závisí zejména na p!esnosti použitého 

centrova#e. Pro m"!ení (trojpodstavcová souprava) bylo použito trojnožek !ady 

Professional s ozna#ením GDF122. Dle [16] se jedná o vysoce p!esnou trojnožku 

s robustním optickým centrova#em, který prakticky eliminuje pot!ebu kalibrace centrova#e 

b"hem celé doby používání trojnožky. Charakterizovány jsou hysterzí (< 3"), která 

p!edstavuje velikost úhlu, o který se zm"ní poloha trojnožky po p sobení to#ivého 

momentu manuálním oto#ením stroje. 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Ukázka trojnožky GDF122[16] 

Stativy GST120-9 Professional 

Jedná se o profesionální t"žké vysouvací stativy s maximální výškou 180 cm 

(d!ev"né provedení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. 15 Ukázka stativu GST120-9 Professional [16] 
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Leica GPS 1200 

Na #ty!ech vybraných bodech byla v rámci dodate#ných m"!ení provád"na také 

observace GNSS aparaturou, tvo!enou zejména p!ístrojem RX 1250 a anténou ATX 1230 

GG (více v kap. 7.3.2). Co se stru#ného popisu tý#e, jedná se o dvoufrekven#ní, 

geodetickou aparaturu, umož%ující použití r zných metod m"!ení (statická, rychlá statická, 

kinematická On the fly, RTK) s využitím dvou globálních satelitních systém  GPS a 

GLONASS. Udávaná horizontální p!esnost u statické metody je 5 mm + 0,5 ppm a 

vertikální p!esnost 10 mm + 0,5 ppm. Další, podrobná technická data zde již uvád"na 

nebudou. Více o nich je možné se do#íst nap!íklad v [16]. 

 

Obr. 16 Ukázka GNSS aparatury Leica GPS 1200 [16] 
 

7.3.1.1 Kalibrace totální stanice Leica TC 1700 

B"hem výrobního procesu jsou zajiš$ovány a následn" odstra%ovány p!ístrojové 

chyby. Tyto chyby se však vlivem r zných faktor  mohou m"nit. Nap!íklad rychlé teplotní 

zm"ny, náraz #i zát"ž mohou zp sobit odchylky a snížit tak p!esnost p!ístroje. Je tedy 

vhodné provád"t jednou za #as kalibraci p!ístroje, zejména p!ed prvním použitím, p!ed 

každým velmi p!esným m"!ením, po dlouhé dob" skladování #i po velkých teplotních 

zm"nách. Touto kalibrací jsou zde tedy rozum"ny úkony pro zjišt"ní a zavedení osových 

chyb p!ístroje. Co se tý#e kompletní kalibrace zahrnující i kalibraci dálkom"ru, 

horizontálních sm"r  a vertikálních úhl , byla u této totální stanice provedena lo%ského 

roku a kalibra#ní list vystavený pro tento p!ístroj je tedy starý necelý rok. Pro ukázku byl 

zde jako p!íloha 24 p!iložen kalibra#ní list totální stanice Leica TC 1700 z provád"né 
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kalibrace dálkom"ru na délkové základn" Krásné Pole, ev. #. BMT – 13 odpov"dným 

pracovníkem, Ing. Ji!ím Pospíšilem Ph.D. 

V rámci této kalibrace byla tedy konkrétn" ur#ována velikost kolima#ní chyby, 

indexové chyby vertikálního kruhu a velikost indexové chyby kompenzátoru. Tato 

kalibrace byla provád"na v jedné z místností budovy J na VŠB - TUO, která je k provád"ní 

t"chto prací již uzp sobena. Postup t"chto jednotlivých úkon  zde popisován nebude. 

V rámci této kapitoly bude alespo% stru#n" popsán charakter t"chto osových chyb. D!íve 

než však budou popsány, je vhodné zavést ozna#ení pro osy totální stanice. V obrázku #. 

17 charakterizuje ozna#ení V vertikální osu, ozna#ení L zám"rnou osu dalekohledu a 

písmeno T osu to#nou. 

 

 

 

 

 

                                   Obr. 17 Popis p!ístrojových os totální stanice 

Kolima#ní chyba je zp sobena odchylkou mezi zám"rnou p!ímkou L a p!ímkou 

kolmou k to#né ose dalekohledu T. Vliv této chyby je možné eliminovat ur#ením velikosti 

a jejím následným zavedením pomocí funkce softwaru nebo m"!ením ve dvou polohách 

dalekohledu [16].  

Indexová chyba vzniká, pokud se p!ímka 0 ° - 180 ° vertikálního kruhu neshoduje 

s mechanickou vertikální osou p!ístroje. Op"t je pak možné tento vliv eliminovat m"!ením 

ve dvou polohách dalekohledu. V tomto p!ípad" byl eliminován p!esným ur#ením 

indexové chyby pomocí kalibra#ní funkce softwaru. 

Princip elektronického kompenzátoru je obdobný principu krabicové libely. I v n"m 

dochází k ur#ení vodorovné roviny díky zemské p!itažlivosti. Pro ur#ení podélného a 

bo#ního sklonu p!ístroje jsou pak používány senzory, které je zapot!ebí ob#as také se!ídit. 

K tomu posloužila op"t kalibra#ní funkce softwaru totální stanice.  

Provedením této kalibrace byly tedy zjišt"ny velikosti osových chyb p!ístroje, 

jejichž hodnoty byly následn" v totální stanici nastaveny. Software pak tyto korekce b"hem 

použití p!ístroje nep!etržit" aplikoval na všechna m"!ení. Zjišt"né hodnoty jednotlivých 

osových chyb jsou pro ukázku zobrazeny v tabulce níže. Pro kolima#ní chybu platí 

v tabulce ozna#ení c, pro indexovou chybu ozna#ení i a pro podélnou a p!í#nou indexovou 

chybu kompenzátoru l a t. 
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                          Tab. 9 Velikosti kalibrací zjišt"ných hodnot chyb 

c [mgon] i [mgon] l [mgon] t [mgon] 

0,5 0,4 1,2 1,5 

                            
Jelikož bylo pro následná m"!ení vybráno geodetických pom cek a p!íslušenství 

každodenn" užívaných, bylo rozhodnuto také ješt" o provedení jejich kontroly. U stativ  

šlo zejména o kontrolu toho, zda jsou dostate#n" dotaženy kovové patky noh, kloubové 

spoje noh stativu s jeho hlavou a zda je zajišt"na správná funkce zajiš$ovacích šroub  

(pevnost spojení obou polovin noh stativu). Na trojnožkách s optickým centrem byla za 

použití kalibrované totální stanice s elektronickou libelou kontrolována zejména správnost 

krabicových libel a kolmost optického centru k podložce. U odrazných hranol  šlo pouze o 

kontrolu vizuální. 

7.3.2 Ov !ení geodetického základu výchozích bod" 

Tak jako je p!ed výškovým p!ipojením provád"no ov"!ení totožnosti a nem"nnosti 

výchozích výškových bod , stejn" tak bylo rozhodnuto u m"!ení polohového. Ješt" p!ed 

samotným budováním a zam"!ením základní vyty#ovací sít" bylo tedy provád"no ov"!ení 

geodetického základu zvolených výchozích bod . Jedná se o již zmín"né body #. 10 a 10.3 

na triangula#ním listu 3611. Ov"!ení bodu 217 provád"no nebylo, nebo$ v #ervnu 2013 

bylo na základ" ohlášení provedeno spole#n" s obnovou stabilizace i nové p!em"!ení 

tohoto bodu a lze tedy s nejv"tší pravd"podobností považovat jeho geodetické údaje za již 

ov"!ené a platné. Obecn" lze definovat geodetické základy jako soubor za!ízení a služeb 

pro jednozna#nou prostorovou a #asovou lokalizaci prostorových informací v závazných 

referen#ních systémech s definovanou p!esností [17]. Soubor za!ízení tvo!í zejména 

základní bodová pole, pop!ípad" z nich vytvo!ené soubory geodetických bod  ú#elov" 

sestavených do geodetických sítí, katalogová data, matematické vztahy a konstanty. Body 

polohového bodového pole bývají ov"!ovány z výsledku ov"!ovacího m"!ení. Výsledky 

tohoto m"!ení jsou pak porovnávány s odpovídajícími mírami v dokumentovaných 

výsledcích jeho p vodního ur#ení. Jejich rozdíly pak nesm"jí mezi zm"!enými a 

ze sou!adnic vypo#tenými nebo p vodn" ur#enými hodnotami vodorovných úhl  a délek 

p!ekro#it odpovídající mezní odchylky [18]. 

Ov"!ení geodetického základu bod  10 a 10.3 bylo provedeno porovnáním 

m"!ením ur#ených m"r s mírami p vodními. Pro p!iblížení situace byl vložen níže Obr. 18. 

M"!ení bylo konkrétn" provád"no za ú#elem zjišt"ní hodnot !, !´, $, $´ a s10.2,10.5, které pak 

byly porovnány s hodnotami p vodními, uvedenými v místopisném ná#rtu geodetických 

údaj . Aby bylo možné prohlásit, že všechna m"!ení v rámci této práce byla m"!ena ve 

stanoveném po#tu m"!ení, byly sm"ry a délky m"!eny ve 3 skupinách i p!i tomto ov"!ení, 
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by$ se samotné mezní odchylky pro ov"!ení pohybují !ádov" v miligonech a centimetrech. 

Body ZB1 a ZB2 byly nep!ístupné, tudíž byla vytvo!ena do#asná stanoviska 5001 a 5002 a 

hodnoty vodorovných úhl  !, !´, $, $´ a délky s10.2,10.5 byly poté ur#ovány nep!ímo 

výpo#tem z trojúhelník . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                     Obr. 18 Ná#rt situace ov"!ovacího m"!ení 

V p!íloze #. 3 jsou pak uvedeny všechny tyto díl#í výpo#ty a výsledky. Mezní odchylky, 

stanovené v [18] nebyly p!ekro#eny ani u jednoho z parametr  a lze tedy !íci, že poloha 

bod  z stala nezm"n"na a vyty#ovací sí$ je možné prost!ednictvím t"chto bod  p!ipojit do 

platného S-JTSK.  

7.3.3 Budování základní vyty#ovací sít  

Na základ" d!íve provedené rekognoskace a navržené konfigurace vyty#ovací sít" 

byly postupn" budovány všechny její body. P!i zakládání m"!ických zna#ek je obecn" 

pot!eba brát v úvahu skute#nosti jako je harmonogram celé výstavby a konfigurace terénu 

a zvolit dostate#n" dlouhou #asovou rezervu pro sedání p dy d!íve, než budou tyto 

primární m"!ické zna#ky použity pro m"!ení.  

Body polygonového po!adu byly stabilizovány tak, aby co nejvíce odpovídaly 

navrhované poloze, ale hlavn" byly na bezpe#ných a stabilních místech, z nichž bude 
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zajišt"na vzájemná viditelnost minimáln" ze sousedních bod  sít". Pro její budování bylo 

použito dvou druh  stabilizace. Až na body 4010, 4011, 4012 byly všechny ostatní 

stabilizovány jako vrtané mikropiloty do hloubky 1,3 m a pr m"r  20 cm. Do benzínovým 

p dním vrtákem vyvrtaného otvoru byla vsazena plastová chráni#ka a ocelová ty# 

s kulovit" zaoblenou hlavou pr m"ru 15 mm (s vyvrtaným otvorem uprost!ed o pr m"ru 2 

mm) a následn" zabetonována (Obr. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         Obr. 19 Ukázka jednoho ze zp sob  použité stabilizace 

T!i zmín"né body 4010, 4011, 4012 byly stabilizovány ocelovým m"!ickým 

h!ebem délky 75 mm a pr m"ru 8,5 mm s hlavou (26 mm) s centra#ním bodem. Tyto body 

se nacházejí již mimo stavbu na betonovém podkladu a použití p!edchozího zp sobu 

stabilizace by tedy nebylo možné. 

Body na frekventovaných místech v okolí stavby byly pro svou ochranu zajišt"ny 

fyzickými p!ekážkami. Okolo bod  byly do tvaru #tverce zatlu#eny d!ev"né sloupky a byly 

post!íkány signaliza#ním sprejem oranžové barvy. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6, musí projekt vyty#ovací sít" obsahovat také 

informace o pozemcích dot#ených stabilizací. P!ed umíst"ním m"!ických zna#ek je vždy 

nutné vyžádat povolení majitele p!íslušné nemovitosti. Krom 3 bod  se všechny 

navrhované body nacházely na pozemcích jednoho majitele (spole#nost Vítkovice a.s.) a 

p!ed provedením stabilizací byla uzav!ena dohoda o navrhovaném umíst"ní zna#ky. 

P!ehled a stru#né informace o stabilizací dot#ených pozemcích jsou uvedeny v tabulce #. 

10 níže. 
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Aby bylo nalezení m

místopisy. Jejich obsah stanovuje 

vytvo!eny místopisy bod

sou!adnic (X, Y, Z). P

Všechny ostatní vyhotovené místopisy m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                        

Bod #. Parcelní #íslo

4001 3220/56 

4002 3220/97 

4003 1051/96 

4005 1051/76 

4008 1071/103 

4009 1051/114 

4010 1189/50 

4011 1189/22 

4012 3197/5 
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10 Seznam parcel dot#ených stabilizací bod  ZVS

Aby bylo nalezení m"!ických zna#ek snazší, bylo nutné vyhotovit také jejich 

místopisy. Jejich obsah stanovuje &SN ISO 4463 - 2. Dle této technické normy byly tedy 

eny místopisy bod  ZVS, v#etn" pozd"ji dopln"ných výsledných

Pro ukázku takto vytvo!ených místopis  je níže 

Všechny ostatní vyhotovené místopisy m"!ických zna#ek jsou obsaženy v

 

 

                                             

                                       Obr. 20 Ukázka místopisu bodu ZVS 

íslo Vlastník 

Vítkovice a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70602 Ostrava

Vítkovice a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70602 Ostrava

Vítkovice a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70602 Ostrava

Vítkovice a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70602 Ostrava

Vítkovice a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70602 Ostrava

Vítkovice a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70602 Ostrava

&eská republika 

Statutární m"sto Ostrava, Prokešovo nám"stí 1803/8, 
Moravská Ostrava 72930 

'SD &R, Na Pankráci  546/56 Nusle, 14000 Praha 

" pro vyty#ení prostorové 
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 ZVS                     

ek snazší, bylo nutné vyhotovit také jejich 

této technické normy byly tedy 

ných výsledných vyrovnaných 

  je níže vložen Obr. 20. 

ek jsou obsaženy v p!íloze #. 4. 

Druh pozemku 

rava Ostatní plocha 

rava Ostatní plocha 

rava Ostatní plocha 

Vítkovice, 70602 Ostrava Ostatní plocha 

rava Ostatní plocha 

rava Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

stí 1803/8, 
Ostatní plocha 

Ostatní plocha 
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7.3.4 M !ení polygonového po!adu 

Zam"!ení uzav!eného polygonového po!adu s po#áte#ním (koncovým) bodem 217 

a orienta#ními sm"ry na bod 10, 10.3 bylo provedeno ve 3 skupinách za použití p!ístroje a 

pom cek uvedených v kap. 7.3.1. M"!enými veli#inami byly vodorovné sm"ry, zenitové 

úhly a šikmé délky. Než bylo však samotné m"!ení zapo#ato, byla kalibrovaná totální 

stanice Leica TC 1700 na stativu !ádn" temperována. Poté v ní byly nastaveny odpovídající 

hodnoty prost!edí tak, aby byly b"hem m"!ení opravovány délky o správné atmosférické 

korekce. M"!ení probíhalo p!i zatažené obloze s teplotou vzduchu 8 °C a atmosférickým 

tlakem 1005 hPa. 

Pro m"!ení uzav!eného polygonového po!adu bylo použito trojpodstavcové 

soupravy, která umožnila rychlejší m"!ení díky snadné a rychlé vým"n" p!ístroje za cílový 

znak. Vedle úspory #asu je použití trojpodstavcové soupravy vhodné taky z pohledu 

p!esnosti. Relativn" velký vliv na p!esnost polygonového po!adu má totiž také chyba 

v dost!ed"ní nad body, která se prakticky projeví chybou ve zm"!eném úhlu. Pokud by 

docházelo p!i m"!ení k novým dost!ed"ním na každém stanovisku, v d sledku této chyby 

by se zbývající #ásti polygonového po!adu natá#ely od zm"!eného úhlu. M"!eno bylo 

postupn" na všech bodech polygonového po!adu. Vodorovné sm"ry byly m"!eny ve 3 

skupinách s uzáv"ry, jejichž mezní hodnoty (7.34) nesm"ly být p!ekro#eny. 

                                          JKLMN 8 OP2 BE Q F- ,          (7.34) 

kde up je koeficient spolehlivosti a "% je sm"rodatná odchylka sm"ru m"!eného v jedné 

skupin". 

Polygonový po!ad byl navržen a vybudován tak, aby byl tvo!en co nejmenším 

po#tem bod  a byly spln"ny geometrické parametry polygonového po!adu. M"!ením bylo 

zjišt"no, že nejmenší a nejv"tší délka strany takto vybudovaného polygonového po!adu 

#iní hodnotu okolo 99 m a 245 m a jejich pom"r je tedy asi 1:2,47.   

7.3.5 Zam !ení ostatních bod" a použití aparatury GNSS 

I když byla základní vyty#ovací sí$ navržena jen jako uzav!ený polygonový po!ad a 

i když jeho o#ekávaná p!esnost v rámci jejího plánování odpovídala p!esnosti požadované, 

bylo po jeho vybudování v terénu rozhodnuto, že budou pro jistotu ješt" provedena 

opat!ení zvyšující stabilitu této vyty#ovací sít" v místech výstavby komunikace. Vlivem 

negativního p sobení r zných dalších chyb p!i m"!ení by totiž skute#ná m"!ená p!esnost 

mohla být znateln" nižší než p!esnost apriorní, a tudíž je vhodn"jší mít pro vyrovnání více 

nadbyte#ných p!esných m"!ení. Zpevn"ní této ZVS bylo provedeno vybudováním ješt" 



Bc. Tomáš Harazim: Návrh a ov"!ení základní vyty#ovací sít" pro vyty#ení prostorové 
polohy liniové stavby 

2014    44 
 

n"kolika dalších bod , které možno považovat za jakési body op"rné (pomocné 

„zpev%ovací“ body). Snahou bylo tedy najít takovou pozici (místo) bodu, ze které bude 

zaru#ena viditelnost na pokud možno co nejvíce bod  ZVS. Na odlehlejších, dob!e 

viditelných místech byly tedy stabilizovány 3 body. Pro tyto body bylo použito obdobných 

stabilizací jako u bod  ZVS. Dva body byly stabilizovány t"žkou stabilizací (ocelový prut 

délky 100 cm zabetonovaný v plastové chráni#ce o pr m"ru 15 cm) a jeden bod ocelovým 

geodetickým h!ebem v betonu (bod #. 4006). Jedná se o body s ozna#ením 4004, 4006 a 

4007.  

P!i následném m"!ení polygonového po!adu pak byly do m"!ení zahrnuty i sm"ry a 

vzdálenosti na tyto pomocné body. Jejich umíst"ní je takové, že umož%ovalo z bodu 4007 

viditelnost na t!i body ZVS (4001,4002,4003), z bodu 4004 na dva body (4005,4008) a 

z bodu 4006 taktéž na dva body (4005,4008). Velkou výhodou by byla vzájemná 

viditelnost a provázání mezi body 4004, 4006, 4007, #ímž by vznikl alespo% #áste#ný 

trojúhelníkový !et"zec. Toto provázání však nebylo možné. Na Obr. 21 je vyzna#ena 

poloha t"chto bod  vzhledem k základní vyty#ovací síti a dále znázorn"ní m"!ených zám"r 

na n" a z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Obr. 21 Zobrazení pomocných „zpev%ovacích“ bod  vzhledem k ZVS 
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Po zam"!ení osnov sm"r  ve 3 skupinách s uzáv"ry na všech bodech byl získán již 

dostate#ný po#et m"!ených dat pro jejich analýzu, výpo#et a vyrovnání. Následn" však 

došlo k úvahám, zda není provedené zpevn"ní z pouhé jedné strany tohoto p!ibližn" 

#ty!úhelníkového obrazce, tvo!ícího polygonový po!ad, nedostate#né. Polygonový po!ad 

p!ipomíná na pohled jakýsi pytel, který v jeho spodních #ástech (4008, 4009, 4010, 4011) 

není nikterak provázán. Mohlo by totiž nastat, že by tento polygonový po!ad mohl mít 

v t"chto místech charakter spíše volného polygonového po!adu a mohly tak 

vznikat relativn" velké nep!esnosti v p!í#ném sm"ru.  

Z toho d vodu, bylo rozhodnuto, že vedle již po!ízeného m"!ení bude provedeno 

ješt" navíc m"!ení statickou metodou za použití GNSS aparatury. Tímto m"!ením na 

vhodn" vybraných bodech bude získáno n"kolik vektor  a za pomocí nich bude následn" 

možné sí$ ješt" více zpevnit. Ideální by bylo m"!ení na bodech, u kterých nejvíce hrozí, že 

by mohly vykazovat nejv"tší nep!esnosti v p!í#ných sm"rech. Jedná se zejména o body 

v oné spodní #ásti polygonu. Nep!íjemností však bylo zjišt"ní, že vlivem husté zástavby 

nebude m"!ení na t"chto bodech možné, a tudíž byly vybrány jiné body s dostatkem 

volného prostoru. Byly jimi body 4002, 4006, 4010 a 4012. 

Pomocí GNSS aparatury, uvedené v kap. 7.3.1., byly provád"ny observace na 

vybraných bodech pomocí statické metody. Délka observace na t"chto jednotlivých bodech 

se pohybovala okolo 60 minut s frekvencí záznamu dat 10 vte&in. Úhel eleva#ní masky byl 

nastaven na 15 °. Obecn" je b"hem statické metody m"!eno nejmén" dv"ma p!ijíma#i. 

Druhým využitým p!ijíma#em p!i vlastním m"!ení byla tedy permanentní referen#ní GNSS 

stanice VSBO sít" VESOG, která je provozována VŠB - TU Ostrava ve spolupráci 

s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK). M"!ení 

probíhalo za jasného slune#ného po#así. Nevýhodou takovéhoto po#así však bývá, že 

vlivem zvýšené slune#ní aktivity roste i vliv ionosférické refrakce. 

7.3.6 Úprava a analýza m !ených dat 

Aby bylo dosaženo „#istých“ dat, p!ipravených pro vyrovnání, bylo pot!eba surová 

data v podob" výstupu z totální stanice zeditovat a provést n"kolik nutných analýz. 

Nam"!ená data tedy byla exportována do souboru typu *.gsi a otev!ena formou zápisníku 

m"!ených hodnot v programu Groma v. 8. V tomto programu je možné definovat 

parametry teodolitu a nastavit n"které tolerance, podle nichž jsou pak jednotlivá m"!ení 

zpracována a v protokolu ozna#ena p!ípadn" jako podez!elá, resp. chybná. V tomto 

programu však byla nam"!ená data pouze zb"žn" p!ekontrolována, zda odpovídají 

m"!ickému schématu a zvolené posloupnosti (m"!ení ve t!ech skupinách, zleva doprava). 

Dále pak byla tato data zeditována, k #emuž posloužil program Microsoft Excel 2007. 
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Touto editací se rozumí zejména rozd"lení zvláš$ na vodorovné sm"ry a zvláš$ na šikmé 

délky. Zenitové úhly nebyly !ešeny, nebo$ nebyly rozhodujícími pro ur#ení výškové 

složky. Pro každou m"!enou veli#inu (vodorovný úhel, šikmá délka) byla pak vybrána 

m"!ení na stanovisku a odseparovány jednotlivé zám"ry. Struktura dat p!ipravených 

k analýze je patrná na Obr. 22 níže, kde je ukázka zeditovaného m"!ení vodorovných 

sm"r . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

        Obr. 22 Ukázka editace m"!ených dat v programu Microsoft Excel 2007 

Výsledný sm"r byl ur#ován vždy jako pr m"r ze t!í skupin. Ke každému sm"ru pak 

byla ur#ena oprava v od pr m"ru, která byla porovnána s mezní opravou. Takovéto 

hodnocení p!esnosti je možné provád"t okamžit" v terénu a jedná se tedy o rozbor 

p!esnosti p!i m"!ení. V p!ípad", že by totiž n"která z oprav v p!ekra#ovala stanovenou 

mezní hodnotu, byla by odpovídající m"!ená hodnota podez!elá z hrubé chyby a bylo by ji 

nutno p!em"!it. Jelikož nebyl k m"!eným hodnotám b"hem m"!ení p!ístup, nebo$ byly 

pouze ukládány do pam"ti p!ístroje, nebylo toto hodnocení p!esnosti provád"no ihned 

v terénu. 

Konkrétn" tedy, což už vyplývá i z vý!ezu tabulky výše, byl vždy v rámci jedné 

ur#ité zám"ry na bod ur#en nejprve pr m"r v jednotlivých skupinách  poloh. Výsledný sm"r 

 skupin byl dále v rámci jedné zám"ry vypo#ítán jako pr m"r ze všech skupin. Ke každé 

této skupin" byla vypo#ítána oprava vs od pr m"ru skupin, která byla poté porovnávána 

s mezní opravou vmet. V p!ípad" p!ekro#ení této mezní opravy by pak bylo p!íslušné m"!ení 
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podez!elé z odlehlosti. V tomto p!ípad" bylo postupováno tak, že pokud bylo ze souboru n 

= 3 v rámci jednoho stanoviska odlehlé pouze jedno m"!ení, bylo ihned vylou#eno a bylo 

ponecháno m"!ení jen ze dvou skupin (n = 2), což bylo považováno stále za dosta#ující. 

V p!ípad", že by byl zjišt"n v rámci jednoho stanoviska vyšší po#et odlehlých 

m"!ení a po#et použitelných skupin by byl tedy menší než 2, bylo by nutné p!idat další 

m"!ení (jedno nebo lépe dv") a nov" rozší!ený soubor by bylo pot!eba znovu otestovat 

s použitím kritické hodnoty u!n pro nový po#et m"!ení. Obecn" je zásadou, že je 

vylu#ováno vždy pouze jedno, nejodlehlejší, m"!ení a to pouze z rozší!eného souboru. 

Hodnota mezních oprav byla ur#ena ze vztahu: 

                                                 RKLM 8 OS342 BT ,          (7.35) 

kde u!n je odpovídající tabelovaná kritická hodnota pro hladinu významnosti ! a pro po#et 

m"!ení n. Hladina významnosti ! bývá volena s ohledem na použitý koeficient 

spolehlivosti up (uvažovaná hodnota up = 2 a tedy P = 95%, z #ehož vyplývá, že ! = 5%). 

Ozna#ení "! je pro sm"rodatnou odchylku jednoho m"!ení, která by m"la být známá. Není-

li tomu tak, je možné odlehlá m"!ení otestovat pomocí výb"rové sm"rodatné odchylky s0 a 

místo kritické hodnoty u!n je pak použito jiné tabelované kritické hodnoty w!n [7]. 

Sm"rodatná odchylka jednoho m"!ení "! je po#ítána z výrobcem udávané sm"rodatné 

odchylky vodorovného sm"ru m"!eného v jedné skupin" "  (7.36). 

                                                                     BT 8 BE Q F- .          (7.36) 

Po této analýze bylo identifikováno n"kolik odlehlých m"!ení vodorovných sm"r . 

Mezní oprav" vmet = 1,2 mgon neodpovídaly opravy vs t"chto m"!ení: 

                    Tab. 11 P!ehled odlehlých m"!ení vodorovných sm"r  

Odlehlá m$%ení Stanovisko Sm$r na bod 

3. skupina 4001 217 

3. skupina 4002 4007 

1. skupina 4009 4008 

3. skupina 4011 4010 

vše 4012 10.3 
                         

 Na stanovisku #. 4012 bylo vylou#eno veškeré m"!ení na bod 10.3. Tuto nep!esnost lze 

od vodnit tím, že se jedná o zám"ru na bod, kterým je v"ž kostela a za touto odlehlostí 

tedy s nejv"tší pravd"podobností stojí nep!esnost v cílení. Toto m"!ení bylo jen jakýmsi 

nadbyte#ným m"!ením pro vyrovnání. D ležitým pro výpo#et však nebylo a bylo tedy 

vylou#eno celé, aby nevnášelo do následných výpo#t  nep!esnost. Ve zbývajících 4 

p!ípadech (Tab. 11) nevyhovovala vždy jen jedna skupina a u t"chto sm"r  bylo tedy 

ponecháno m"!ení ve dvou skupinách.  
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Na stejném principu byla založena také analýza m"!ených šikmých délek. Nejprve 

byly z obecného vzorce (7.37) vypo#ítány opravy m"!ených délek od pr m"ru a poté 

testovány pomocí mezních oprav (7.38). Hodnota mezních oprav byla ur#ována s kritickou 

hodnotou na hladin" významnosti ! = 5% pro šestkrát m"!enou délku (n = 6). Tabulka 

t"chto udávaných kritických hodnot je obsažena nap!íklad v [7]. 

             RU 8 VUWXP!3 & VPYZY[ ,          (7.37) 

                                           RKLM\]^ 8 OS342 B]_ 42 F1 ,         (7.38) 

kde n je po#et kolikrát byla m"!ena délka a "ds je p!esnost m"!ení šikmé délky (2 + 2 ppm). 

 P!i analýze šikmých délek nebyla zjišt"na žádná odlehlá m"!ení. Pro p!ehled o 

jednotlivých díl#ích hodnotách v rámci analýzy m"!ených hodnot (vodorovné sm"ry, 

šikmé délky) byla vytvo!ena p!íloha #. 5.  

Z takovéhoto souboru je také možné ur#it výb"rové sm"rodatné odchylky m"!ených 

veli#in, které pak podávají informace o p!esnosti jejich m"!ení. Je rozlišována p!esnost 

vnit!ní a p!esnost vn"jší. Vnit!ní p!esnost bývá ovliv%ována zejména p!ístrojovými vadami 

a m"!ickými chybami. Je dána kvadratickým pr m"rem odpovídajících výb"rových 

sm"rodatných odchylek. P!esnost vn"jší zohled%uje jak p!ístrojové a m"!ické chyby, tak i 

p sobení vn"jších vliv , jako jsou bo#ní refrakce, kroucení stativ  b"hem m"!ení, chyby 

v centraci p!ístroje. Vn"jší p!esnosti geodetických veli#in jsou ur#ovány z úhlových 

uzáv"r  a z obousm"rn" m"!ených délek. Jsou velmi vhodnou charakteristikou p!esností 

jednotlivých veli#in vstupujících do vyrovnání, jelikož odpovídají svou p!esností 

podmínkám p!i m"!ení (atmosférickým podmínkám, konfiguraci sít" a celkov" dané 

situaci). 

V následujících dvou menších kapitolách 7.3.6.1. a 7.3.6.2. bude tedy provedena 

charakteristika vnit!ní i vn"jší p!esnosti m"!ených veli#in pro ov"!ení, zda bylo skute#n" 

m"!eno s p!esnosti o#ekávanou. 

7.3.6.1 Ur#ení p!esností m !ených vodorovných sm r" 

Charakteristika vnit%ní p%esnosti 

Vnit!ní p!esnost je dána, jak už bylo zmín"no, kvadratickým pr m"rem 

odpovídajících výb"rových sm"rodatných odchylek. Nejprve byla ke každému výslednému 

sm"ru  skupin ur#ena sm"rodatná odchylka ssk. Z t"chto sm"rodatných odchylek byl 

následn" spo#ítán kvadratický pr m"r na každém stanovisku sst a z nich op"t kvadratický 

pr m"r sc, který již dává informace o vnit!ní p!esnosti m"!ení sm"r  [7].  
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Pro výpo#et výb"rové sm"rodatné odchylky jednoho sm"ru m"!eného ve t!ech 

skupinách platí: 

    `UW 8 a bc_c_d
3\3#$^ ,          (7.39) 

kde v #itateli zlomku je sou#et #tverc  chyb od pr m"ru a n je po#et skupin (n = 3). Tyto 

jednotlivé dosažené výb"rové sm"rodatné odchylky v rámci jednotlivých sm"r  je možné 

porovnat s mezní výb"rovou odchylkou smet sk, vypo#tenou ze vztahu: 

                                                     `KLM_e 8 BE Q fg h a "
3#$i ,         (7.40) 

kde n je po#et m"!ení (po#et skupin). 

Pro výb"rovou sm"rodatnou odchylku sm"ru m"!eného v jedné skupin" pak platí: 

                                                  `j 8 `UWF1 ,           (7.41) 

kde n je op"t po#et skupin (n = 3). 

Výb"rová sm"rodatná odchylka sm"ru pro jedno celé stanovisko je dána vztahem: 

        `UM 8 akU_el m
W  ,          (7.42) 

kde v #itateli zlomku je sou#et #tverc  sm"rodatných odchylek ssk a k obecn" vyjad!uje 

po#et r zných cíl  (po#et sm"r ) z jednoho stanoviska. 

Obdobn", jako u (7.40), je možné testovat také pr m"rnou sm"rodatnou odchylku 

všech sm"r  (celé osnovy) v rámci jednoho stanoviska sst její mezní hodnotou smet st. 

                                         `KLM_n 8 BE Q fg h a"
3oi ,                    (7.43) 

kde n´ je po#et nadbyte#ných m"!ení (skupin). Kup!íkladu by tedy p!i po#tu 5 r zných 

sm"r  m"!ených ve 3 skupinách na jednom stanovisku odpovídala ozna#ení n´ hodnota 10. 

Výsledná výb"rová sm"rodatná odchylka sm"ru sc pro všechna stanoviska (celou 

sí$) je pak: 

                                                   `p 8 akU_nl m
K  ,           (7.44) 

kde v #itateli zlomku je sou#et #tverc  sm"rodatných odchylek sst a m ve vzorci zastupuje 

po#et stanovisek, na nichž bylo m"!eno (m = 14). 

Hodnoty všech výše zmín"ných výb"rových sm"rodatných odchylek byly tedy 

!ádn" testovány pomocí jejich mezních hodnot. Všechny tyto hodnoty vyhovovaly 
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hodnotám mezním. Z celého souboru tedy vyplývá, že výsledná výb"rová sm"rodatná 

odchylka sm"ru m"!eného ve t!ech skupinách sc nabývá hodnoty 0,3 mgon. Pro výb"rovou 

sm"rodatnou odchylku sm"ru m"!eného v jedné skupin" sI vychází hodnota 0,52 mgon a 

lze tedy !íci, že dle výpo#t  odpovídá vnit!ní p!esnost m"!ených vodorovných sm"r  

p!esnosti o#ekávané. 

Charakteristika vn$jší p%esnosti 

Vn"jší p!esnost m"!ených sm"r  je možné ur#it z uzáv"r  trojúhelník  v síti 

pomocí Ferrerova vzorce [7]. Z dané situace m"!ení byly tedy nalezeny a sestaveny 

všechny kombinace trojúhelník  (Obr. 23), u kterých bylo možné vypo#ítat z m"!ených 

sm"r  jejich vnit!ní úhly. Dále byly ze vzorce (7.45) vypo#ítány jejich jednotlivé uzáv"ry 

Ui a následn" kontrolovány porovnáním s mezní hodnotou uzáv"ru Umet (7.46). 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                    Obr. 23 P!ehled sestavených trojúhelník  

                                       q 8 \r h s h t^ & -uu4vw1 ,         (7.45) 

kde !, $, ' charakterizují ve vzorci obecn" vnit!ní úhly trojúhelníku (v obrázku jsou 

ozna#eny jako #).   

                                        qKLM 8 OS Q `E Q Fx Q 4F- ,         (7.46) 
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kde u! je koeficient spolehlivosti na hladin" významnosti 5% (u! = 2,5) a s  je výb"rová 

sm"rodatná odchylka sm"ru vypo#tená z Ferrerova vzorce. Tento vzorec má následující 

tvar: 

                                                `E 8 a( y0z0@>{P  ,          (7.47) 

kde p zna#í ve vzorci po#et trojúhelníkových uzáv"r  (p = 5). 

Výsledná hodnota výb"rové sm"rodatné odchylky s  vyjad!ující vn"jší p!esnost 

m"!ených vodorovných sm"r  je s  = 0,76 mgon. V Tab. 12 níže jsou uvedeny hodnoty 

uzáv"ru všech p"ti trojúhelník . Všechny tyto uzáv"ry vyhovovaly podmínce |Ui| ( Umet.  

                               Tab. 12 Hodnoty jednotlivých trojúhelník  

Trojúhelník Vnit%ní úhly Ui [mgon] |Ui| & Umet 

! "#$ "%$ "&  %$' ()* 

!! "+$ ",$ "-  #$- ()* 

!!! ".$ "/$ "'  #$' ()* 

!0 "#1$ "##$ "#%  1$, ()* 

0 "#&$ "#+$ "#,  #$- ()* 

                               

7.3.6.2 Ur#ení p!esností m !ených šikmých délek 

Charakteristika vnit%ní p%esnosti 

P!i ur#ování vnit!ní p!esnosti m"!ených délek [7] bylo postupováno obdobn" jako 

v p!ípad" vnit!ní p!esnosti vodorovných sm"r . Znamená to tedy, že z vypo#tených oprav 

od pr m"ru, následného výpo#tu sm"rodatných odchylek pro každou délku zvláš$ a z 

následných kvadratických pr m"r  byly ur#eny sm"rodatné odchylky pro jednotlivá 

stanoviska a na záv"r pro celou sí$. I pro tento p!ípad tedy platí vztahy (7.39) až (7.44), jen 

s jinými ozna#eními u n"kterých ze vzorc . Pro sm"rodatnou odchylku délky m"!enou ve 

t!ech skupinách (n = 6) platí: 

                                                 `UW 8 a bc_c_d
3\3#$^ ,          (7.48) 

Pro výb"rovou sm"rodatnou odchylku jedenkrát m"!ené délky: 

                                                  `j 8 `UWF1 ,           (7.49) 

kde n je op"t po#et opakování m"!ení délky (n = 6). 

Výb"rová sm"rodatná odchylka délky pro jedno celé stanovisko je dána vztahem: 
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        `UM 8 akU_el m
W  ,          (7.50) 

kde k obecn" vyjad!uje po#et r zných m"!ených délek z jednoho stanoviska. 

Výsledná výb"rová sm"rodatná odchylka délky sc pro všechna stanoviska (celou 

sí$) je pak: 

                                                   `p 8 akU_nl m
K  ,           (7.51) 

kde m ve vzorci zastupuje po#et stanovisek, na nichž bylo m"!eno (m = 14). 

Hodnota výb"rové sm"rodatné odchylky sc vyšla velmi malá (sc ( 0,1 mm). Tento 

výpo#et sm"rodatných odchylek neodpovídá reálné p!esnosti elektronicky m"!ených délek, 

nebo$ vychází z hodnot oprav šikmých délek. Tyto opravy jsou p!i m"!ení na totožný cíl 

bez zm"ny centrace minimální. Všechny díl#í hodnoty jsou uvedeny v p!íloze #. 8.  

Charakteristika vn$jší p%esnosti 

Jelikož bylo m"!eno ze všech bod  ZVS na všechny viditelné body, byl získán 

ur#itý po#et oboustrann" m"!ených délek. Z t"chto protism"rných délek byly po#ítány 

jejich rozdíly  d. Po jejich výpo#tu následovalo jejich porovnání s mezním rozdílem 

protism"rn" m"!ených délek  dmet. Pomocí rozdíl   d pak byly postupn" vypo#ítány 

všechny sm"rodatné odchylky. V tabulce 13 níže jsou uvedeny všechny kombinace 

m"!ených protism"rných délek s hodnotami jejich rozdíl   d. Jednotlivé díl#í hodnoty, 

v#etn" porovnání s hodnotami mezních rozdíl  jsou pak uvedeny v  p!íloze #. 8. 

                       Tab. 13 Seznam protism"rných délek s jejich rozdíly   

M$%ená délka mezi body 'd [mm] 

%#. +1#% %$% 

%#. +11# 2#$/ 

+11# +11% 1 

+11# +11. #$1 

+11% +11& 1 

+11% +11. 21$% 

+11% +11, 1$% 

+11& +11, 1$, 

+11& +11. 1$% 

+11+ +11, 1$# 

+11+ +11/ 2%$1 

+11, +11- 21$# 

+11, +11/ 2#$' 

+11- +11/ 2#$' 

+11/ +11' 21$# 

+11' +1#1 21$- 

+1#1 +1## 21$# 

+1## +1#% 1$# 
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Mezní rozdíl protism"rn" m"!ených délek byl obecn" po#ítán dle vztahu: 

                                            )VKLM 8 OP Q F-42 B]l_ ,         (7.52) 

kde up = 2 a "d23 je sm"rodatná odchylka oboustrann" m"!ené šikmé délky a vypo#ítá se 

tedy jako: 

                                                                B]l_ 8 G|_
F"  .           (7.53) 

Vn"jší p!esnost šikmých délek je pak dána pomocí výb"rové sm"rodatné odchylky 

protism"rn" m"!ených délek sds, jež se ur#í jako:   

                                                 `;] 8 ab;]Q4;]d
3  ,          (7.54) 

kde n je v tomto p!ípad" po#et oboustranných vodorovných délek v síti. 

Pro výb"rovou sm"rodatnou odchylku protism"rn" m"!ené délky pak platí: 

                                                      `]_ 8 U}|
"  .          (7.55) 

Žádný z rozdíl  protism"rn" m"!ených délek  d nep!esáhl hodnotu mezního 

rozdílu (7.52). Výsledná hodnota výb"rové sm"rodatné odchylky sds je rovna 0,56 mm. 

Tato hodnota vn"jší p!esnosti je však vzhledem k apriorní p!esnosti m"!ení délek 2 + 2 

ppm neodpovídající. Pro následné vyrovnání bylo tedy místo této vn"jší p!esnosti využito 

p!esnosti výrobcem udávané 2 + 2 ppm. 

7.3.7 Zpracování m !ení 

Po analýze a vylou#ení odlehlých m"!ených dat mohlo následovat jejich 

zpracování. Konkrétn" se tímto zpracováním rozumí výpo#et sou!adnic m"!ených bod , 

jež budou následn" vyrovnány. Než však byly výpo#ty provedeny, byla provedena ješt" 

jedna úprava. Jednalo se o redukci šikmých délek.  

7.3.7.1 Redukce m !ených délek 

Po provedení fyzikálních redukcí, jež je u elektronicky m"!ených délek nutné 

zavád"t, byly provád"ny ješt" redukce matematické. Jelikož budou sou!adnice ur#ovány 

v sou!adnicovém systému JTSK je vedle redukce délek do nulového horizontu nutné 

provést také redukci do zobrazovací roviny S – JTSK. 

Délku v tzv. nulovém horizontu d0 je ze známé vodorovné délky d možné vypo#ítat 

dle daného vztahu: 
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                                                    VY 8 V42 ~
~�� ,          (7.56) 

kde H charakterizuje ve vzorci st!ední nadmo!skou výšku dané lokality a R polom"r Zem" 

(R = 6381 km). Vzorec (7.56) lze nahrazením zlomku m"!ítkovým koeficientem m1 

p!ehledn"ji psát jako: 

                                                               VY 8 V42�$ ,          (7.57) 

Je-li již kone#n" známa délka v nulovém horizontu, je možné ji následn" redukovat 

na délku v zobrazovací rovin" systému JTSK. Pro délku dS-JTSK tedy platí: 

                                              V�#���� 8 VY42 �" ,          (7.58) 

kde pro hodnotu m"!ítkového koeficientu pro opravu kartografického zkreslení m2 platí 

[6]: 

�" 8 u+���� h g+-�--2 gu#$�2 )�" & x+g��2 gu#"$2 )�I h g+��2 gu#"�2 )�� & g+g�2 gu#II2 )��                           

                 (7.59) 

kde )R je: 

     )� 8 � & �T 8 � & g-��ux�4b�d ,         (7.60) 

 

    � 8 ��" h *" ,          (7.61) 

Tento koeficient m2 je tedy možné vypo#ítat pro st!ední bod, jehož rovinné 

sou!adnice x a y jsou dosazeny do (7.61). Jako st!edního bodu bylo voleno bodu uprost!ed 

zájmového území. Koeficienty m1 a m2 je také možné vzájemn" vynásobit, #ímž se získá 

celkový koeficient m. Tento koeficient pak zprost!edkovává p!epo#et obou redukcí 

najednou. Pak je tedy možné zjednodušen" psát: 

                   � 8 V42� .           (7.62) 

V Tab. 14 jsou pak uvedeny hodnoty všech t í zmín!ných m! ítkových koeficient" m1, m2 

a m. 

                                            Tab. 14 Hodnoty m! ítkových koeficient" 

m1 m2 m 

 !""""#$%" #&%' %!    (($  &)$'  !""""*)#" ((&'

                                  

P evod m! ených šikmých délek na vodorovné, v#etn! jejich výše uvedených 

redukcí byly provád!ny v programu Groma v. 8. Tento program obsahuje rozši ující 

modul, který umož$uje na základ! jednoho zadaného vztažného bodu vypo#ítat koeficienty 

m1 i m2, respektive koeficient m a hromadn! tak tyto délky redukovat.  
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7.3.7.2 Program Groma 

Jelikož veškeré zpracování v podob! výpo#t" sou adnic a jejich následné vyrovnání 

bude provád!no v programu Groma v. 8, je vhodné alespo$ stru#n! tento program 

charakterizovat. 

Jedná se o program ur#ený ke komplexnímu zpracovávání geodetických dat od 

surových údaj" p enesených z totální stanice, až po výsledné seznamy sou adnic, 

výpo#etní protokoly a kontrolní kresbu. Systém Groma pracuje v prost edí MS Windows. 

V tomto programu je možné vést rozsáhlé seznamy sou adnic, seznamy m! ených hodnot a 

provád!t výpo#etní úlohy, v#etn! použití rozši ujících modul". Dle [21] je t!chto 

výpo#etních úloh 23, z nichž jsou to kup íkladu polární metoda, ortogonální metoda, 

všechny typy polygonových po ad", výpo#et kubatur a další. Rozši ujících modul" je 

celkem 11 a pat í zde nap íklad geometrické plány, grafický modul, kontrolní kresba 

k výpo#t"m #i dva použité moduly, vyrovnání MN% a výpo#et zkreslení v K ovákov! 

zobrazení. 

7.3.7.3 Výpo et sou!adnic bod" polygonového po!adu 

&ešení výpo#tu oboustrann! orientovaného a oboustrann! p ipojeného 

polygonového po adu existuje n!kolik. Vedle p ibližného vyrovnání, p i kterém dochází 

k odd!lenému  ešení podmínkových rovnic je další možností  ešení podle MN% a to 

pomocí podmínkového vyrovnání nebo vyrovnání m! ení zprost edkujících, p i kterém 

dochází k vyrovnání sít! (polygonový po ad) p i volb! úhl" a délek za zprost edkující 

veli#iny. Zpracování pomocí podmínkového vyrovnání je výhodné tím, že v p ípad! 

polygonového po adu je po#et nadbyte#ných m! ení nízký a je tedy pracováno s relativn! 

malým po#tem normálních rovnic (t i podmínkové rovnice). V p ípad! této diplomové 

práce bylo využito hned dvou t!chto zp"sob".  

V programu Groma v. 8 byl totiž nejprve  ešen výpo#et polygonového po adu 

p ibližným vyrovnáním, #ímž byly získány p ibližné sou adnice jeho bod" a ty byly 

následn! použity pro vyrovnání metodou vyrovnání m! ení zprost edkujících veli#in. P i 

použití metody p ibližného vyrovnání je  ešeno odd!len! úhlové a sou adnicové 

vyrovnání. Za p edpokladu stejné p esnosti m! ení úhl" je úhlová odchylka rozd!lena 

rovnom!rn! na po#et vrcholových úhl" polygonového po adu. Sou adnicové odchylky je 

pak možné rozd!lit dv!ma odlišnými zp"soby. Bu'to úm!rn! velikostem stran nebo 

úm!rn! velikostem absolutních hodnot sou adnicových rozdíl", jako to provádí program 

Groma.  
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Pro samotný výpo#et (p ibližné vyrovnání) bylo tedy použito zanalyzovaných 

m! ených dat bez odlehlých m! ení. M! ené hodnoty tohoto uzav eného polygonového 

po adu byly do programu Groma zadávány stejn! jako pro výpo#et oboustrann! 

p ipojeného a oboustrann! orientovaného polygonového po adu. Na základ! totožnosti 

po#áte#ního a koncového bodu pak program identifikoval po ad jako uzav ený. Kompletní 

podrobný teoretický postup výpo#tu polygonového po adu zde uvád!n nebude, nebo( je 

dostupný nap íklad v literatu e [5]. Popsán zde bude pouze slovn! s výjimkou popisu 

výpo#tu odchylek. Obecn! byl tedy p i výpo#tu uzav eného polygonového po adu po#ítán 

úhlový uzáv!r o  dle rovnice (7.63) pro vn!jší vrcholové úhly. Hodnota vypo#teného 

uzáv!ru nep ekro#ila mezní uzáv!r !met  (5.4) a bylo tedy možné rozd!lit uzáv!r o  

rovnom!rn! na jednotlivé vrcholové úhly, #ímž následn! po výpo#tu sm!rník" pomocí 

vyrovnaných vrcholových úhl" bylo možné vypo#ítat p ibližné sou adnicové rozdíly "xi,i+1 

a "yi,i+1. Pomocí nich pak sou adnicové odchylky ox, oy (7.64), (7.65), které byly, jak už 

bylo  e#eno, rozd!leny úm!rn! velikostem absolutních hodnot sou adnicových rozdíl" 

(7.67), (7.68). Hodnota polohové odchylky op (7.66) vyhovovala hodnot! mezní odchylky 

!metp (5.5), pro kterou byly použity konstanty k1 = 0,0015 m, k2 = 0,02 m.  

          ! " #$ % &' ( &) * + ,-./-01  ,         (7.63) 

               2 " *+ 34-516-/-01  ,          (7.64) 

                                               7 " *+ 38-516-/-01  ,          (7.65) 

                                                   9 " : 2; %  7; ,          (7.66) 

kde n je po#et vrchol", v#etn! po#áte#ního (koncového) bodu. 

Hodnoty t!chto odchylek jsou uvedeny v tabulce 15. Další informace o výpo#tu je 

pak možné shlédnout v p íloze #. 9 v podob! výpo#etního protokolu z programu Groma v. 

8. 

                                Tab. 15 P ehled dosažených odchylek 

o ![mgon] ox [m] oy [m] op [m] 

$!+'  ! %%' , !  *'  ! %&'

                                   

V další tabulce (Tab. 16) jsou pak ješt! uvedeny vypo#tené sou adnice bod" 

polygonového po adu. 
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      Tab. 16 Sou adnice bod" polygonového po adu po p ibližném vyrovnání 

 . bodu y [m] x [m] 

+  %' +) ")*!)$#' %% ("**!)$ '

+  (' +) *"+!%+&' %% ("($!+$)'

+  &' +) ** !&&(' %% & #+!+* '

+  $' +) *)&!*) ' %% &%"#!&)"'

+  *' +) )"%!$&#' %% &+ $!%#*'

+  "' +) "*"!&$*' %% &++&!(&)'

+ % ' +)%(&&!*&)' %% &+#(!+$*'

+ %%' +)%(&(!(""' %% &(*#!)"+'

+ %(' +)%%)(!) %' %% & "(! *#'

        

7.3.7.4 Výpo et sou!adnic pomocných „zpev#ovacích“ bod" 

Pro vyrovnání celé sít! metodou nejmenších #tverc" byly ur#eny také p ibližné 

sou adnice m! ených bod" 4004, 4006 a 4007. Sou adnice t!chto bod" byly po#ítány 

polární metodou (rajóny), rovn!ž jednou z výpo#etních úloh programu Groma v. 8. Tyto 

pomocné body byly však zam! ovány hned z n!kolika bod" polygonového po adu a 

výsledkem výpo#t" pak tedy bylo n!kolik sou adnic pro jeden stejný bod. Výsledné 

sou adnice (stále však p ibližné) byly následn! získány jako aritmetický pr"m!r z t!chto 

jednotlivých sou adnic. Tyto sou adnice se vzájemn! lišily minimáln!. Jejich hodnoty, 

v#etn! zpr"m!rovaných sou adnic jsou uvedeny v tabulce níže. Protokoly o jednotlivých 

díl#ích výpo#tech jsou uvedeny v p íloze #. 10. 

                         Tab. 17 P ibližné sou adnice pomocných bod" 

Stanovisko cíl 
P!ibližné Zpr"m#rované Opravy od 

pr"m#ru 

y´ [m] x´ [m] y [m] x [m] vy [m] vx [m] 

4001 

4007 

470595,704 1103009,239 

470595,704 1103009,246 

0,000 0,007 

4002 470595,705 1103009,244 -0,001 0,002 

4003 470595,704 1103009,254 0,000 -0,008 

4005 
4004 

470774,547 1103219,794 
470774,548 1103219,795 

0,001 0,001 

4008 470774,549 1103219,796 -0,001 -0,001 

4005 
4006 

470576,905 1103336,153 
470576,906 1103336,154 

0,001 0,001 

4008 470576,907 1103336,154 -0,001 -0,001 
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7.3.7.5 Zpracování m$!ení technologií GNSS 

Posledním zpracovávaným m! ením p ed polohovým vyrovnáním sít! bylo 

zpracování statického m! ení GNSS aparaturou pro získání sou adnic bod" 4002, 4006, 

4010 a 4012 v systému JTSK. K tomuto ú#elu byl využit zpracovatelský program LEICA 

Geo Office v. 7. 

Po exportu dat z aparatury Leica bylo tedy následn! pot eba provést transformaci ze 

sou adnicového systému WGS 84 do systému JTSK. Ta byla provedena pomocí 

transforma#ního klí#e vypo#teného z vybraných identických bod" %STS, jejichž 

sou adnice jsou ur#eny jak v S - JTSK, tak i v systému ETRS 89. P i volb! t!chto bod" 

bylo postupováno tak, aby byl jejich po#et v!tší jak 4 a byly rozloženy rovnom!rn! a 

tvo ily takový obvodový polygon, v n!mž budou obsaženy všechny transformované 

(ur#ované) body. Pro vytvo ení transforma#ního klí#e posloužily tedy body 

z triangula#ního listu 3611 s #ísly 216, 219, 214, 221 a body 216 a 230 z triangula#ního 

listu 3606. Geodetické údaje z [20] t!chto vybraných bod" je možné pozorovat v p íloze #. 

11. Rozmíst!ní t!chto identických bod" (mod e) vzhledem k bod"m ur#ovaným (zelen!) je 

pak zobrazeno na Obr. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 24 Rozmíst!ní identických bod" vzhledem k bod"m ur#ovaným 
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Pro transformaci bylo použito prostorové lineární konformní podobnostní 

transformace s vyrovnáním koeficient" podle MN%. Jedná se tedy o Helmertovu 

sedmiprvkovou prostorovou transformaci. Obecn! je zapot ebí pro výpo#et 

transforma#ního klí#e nejmén! t í identických bod", jejichž sou adnice jsou známy v obou 

sou adnicových systémech. V tomto p ípad! bylo vybráno bod" šest. Transformace je 

nazývaná sedmiprvkovou, nebo( je dána sedmi neznámými, jimiž jsou t i úhly pooto#ení 

(kolem os x, y, z), t i posuny (ve sm!ru os x, y, z) a jeden m! ítkový koeficient. 

Nejprve jsou pro výpo#et prvk" transforma#ního klí#e po#ítány p ibližné hodnoty a 

následn! je postupováno iterací. Hodnoty prvk" transforma#ního klí#e, v#etn! jejich 

p esností vypo#ítaných programem Leica Geo Office jsou uvedeny v p íloze #. 12. 

Obecn! je pak samotnou transformaci mezi soustavami možné zapsat touto rovnicí:  

        <=>?@ " A ( ) ( B48CD % <34383C@ ,         (7.67) 

kde (X, Y, Z)
T je vektor výstupní soustavy (S - JTSK), 

(x, y, z)
T je vektor vstupní soustavy (ETRS 89), 

(#x, #y, #z)
T je vektor posun" po#átku ve sm!ru jednotlivých os, 

q zastupuje ve vzorci m! ítko (q = (1 + m)), 

R je obecný tvar matic rotace podle jednotlivých sou adnicových os a mají tvar: 

                                                 )2 " <E F FF GHI J IKL JF * IKLJ GHI J@ ,         (7.68) 

                           )7 " <GHI M F * IKLMF E FIKL M F GHIM @ ,         (7.69) 

                                                 )N " < GHI O IKL O F* IKL O GHI O FF F E@ ,          (7.70) 

              ) " )2 ( )7 ( P)N .          (7.71) 

Tímto byl tedy dle [23] obecn! popsán postup  ešení prostorové sedmiprvkové 

transformace. Co se ješt! zpracování v programu LEICA Geo Office tý#e, byla po 

vytvo ení místního sou adnicového systému (s využitím lokálního Besselova elipsoidu a 

projekce %esko a Slovensko) importována m! ená data. Jednalo se o data po ízená GNSS 

stanicí Leica a data z referen#ní permanentní stanice VESOG. D íve však, než byly tyto 

vypo#ítané sou adnice uloženy a ozna#eny tak za výsledné, bylo zapot ebí provést zejména 

kontrolu ambiquit a hodnot geometrických odchylek od p esnosti (hodnot tzv. DOP"), #ili 
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zda nep esahují p ípustné meze. V takovém p ípadn! by pak bylo pot eba vylou#it n!které 

z m! ení, pop . jen jeho ur#itou znehodnocující #ást. Žádná vylou#ení však v tomto 

konkrétním p ípad! provád!na být nemusela. Podrobné informace o jednotlivých 

vektorech (VSBO - 4002, VSBO - 4006, VSBO - 4010, VSBO - 4012) jsou uvedeny 

v p íloze #. 13 v podob! výstup" z programu LEICA Geo Office.  

V tabulce 18 jsou pro porovnání uvedeny sou adnice ze zpracování statického 

m! ení aparaturou GNSS a sou adnice z m! eného a p ibližn! vyrovnaného polygonového 

po adu. Jak je možné pozorovat, v jednotlivých sou adnicích x a y nastaly 

n!kolikamilimetrové rozdíly. V p ípad! porovnání délek (Tab. 19) už však rozdíly 

takových hodnot nedosahují a tvar sít! z obou variant si tedy vzájemn! odpovídá. Pro 

následné vyrovnání bude tedy namísto t!chto nov! zjišt!ných sou adnic, které by do 

vyrovnání vstupovaly jako fixní, použito n!kterých z délek mezi t!mito body, jakožto 

dalších nadbyte#ných m! ení pro provázání a zvýšení tak tuhosti sít!. Bude se tedy jednat 

o délky, jež nebylo možné ur#it p ímým m! ením, a( už z d"vodu zástavby, #i velké 

vzdálenosti a které tedy umožní ješt! více provázat celou sí(, p ipomínající jakýsi pytel, 

délkami mezi ur#itými body. 

                          Tab. 18 Porovnání sou adnic vybraných bod" 

$íslo 
bodu 

POLYGONOVÝ PO%AD GNSS Rozdíly 

y [m] x [m] y [m] x [m] &y [mm] &x [mm] 

4002 470894,143 1102925,457 470894,152 1102925,452 -9 5 

4006 470576,905 1103336,151 470576,913 1103336,143 -8 8 

4010 471233,837 1103462,458 471233,834 1103462,462 3 -4 

4012 471172,701 1103092,086 471172,710 1103092,092 -9 -6 

                 

                Tab. 19 Porovnání vodorovných délek mezi vybranými body 

Mezi body 
POLYG. 

PO%. 
GNSS Rozdíly 

s (m) s (m) &s (mm) 

4002-4010 635,423 635,424 -2 

4002-4006 518,950 518,948 3 

4002-4012 324,592 324,597 -6 

4006-4010 668,964 668,956 8 

4006-4012 643,848 643,844 5 

4010-4012 375,384 375,381 3 
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7.4 Vyrovnání sít$ 

V této fázi bylo již možné provést vyrovnání základní vyty#ovací sít!. Tato sí( byla 

vyrovnána jako sí( vázaná, kdy body #. 217, 10 a 10.3 vstupovaly do vyrovnání jako body 

pevné (fixní). M! ení mezi t!mito body pak nemají vliv na výsledky vyrovnání a ovliv$ují 

pouze charakteristiky p esnosti. Úloha vázané geodetické sít! bývá obecn!  ešena pomocí 

vyrovnání zprost edkujících veli#in, což také umož$uje použitý program Groma.  

Konkrétn! je sí( v tomto programu vyrovnávána metodou vyrovnání m! ení 

zprost edkujících s podmínkami. Jako zprost edkující veli#iny jsou zde použity vodorovné 

délky a vodorovné úhly. Výsledkem vyrovnání jsou pak vyrovnané sou adnice, vyrovnaná 

m! ení a charakteristiky jejich p esností. Linearizovaný model vyrovnání je dle 

dokumentace [24] dán vztahem: 

                Q ( R " S ( T4 * U ,          (7.72) 

za podmínky: 

                                                 RV ( W ( R " XY$ ,          (7.73) 

kde D je matice transformace m! ených veli#in na veli#iny zprost edkující (upravené), v je 

vektor oprav geometrických veli#in, A je matice transformace mezi prostorem neznámých 

a zprost edkujících parametr", dx je vektor hledaných neznámých a l je vektor absolutních 

#len". Matice vah m! ených veli#in je ozna#ena jako P. 

P i výpo#tu vyrovnaných veli#in je cílem nejprve ur#it matici A. Pomocí ní je pak 

již možné vytvo it soustavu rovnic oprav: 

                   R " S ( T4 % U .          (7.74) 

Tuto soustavu je pak možné  ešit p ímo nebo nep ímo sestavením normálních rovnic 

(7.75), jako to  eší práv! program Groma.  

                                                            SVWS ( T4 " SVWUP ,          (7.75) 

což lze zapsat také jako: 

                                                                Z ( T4 " $ ,          (7.76) 

ze kterých se pak získají hledané koeficienty dx pomocí inverzní matice a soustava rovnic 

má tvar: 

                                                               T4 " Z51 ( $ .          (7.77) 

Pomocí tohoto vektoru vyrovnaných p ír"stk" je pak možné vypo#ítat hodnoty hledaných 

parametr" x (7.80), opravy v (7.74) a následn! vyrovnané hodnoty m! ených veli#in U [ 
(7.79). 
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                    4 " 4\ % PT4 ,          (7.78) 

                                                                 U [ " U % R .           (7.79) 

Program Groma provádí v pr"b!hu výpo#tu také  adu kontrol, jejichž výsledky 

ukládá do protokolu. Vý#et t!chto kontrol je uveden nap íklad v [24]. 

7.4.1 Vstupní hodnoty pro vyrovnání 

Vstupními hodnotami byly vedle p ibližných sou adnic bod" polygonového po adu 

a t ech bod" pomocných také zpracovaná m! ení vodorovných sm!r" a vodorovných délek 

spole#n! s jejich p esnostmi. Pro vodorovné sm!ry byla pro lepší reprezentativnost 

souboru m! ení zvolena za apriorní sm!rodatnou odchylku odchylka z vn!jší p esnosti 

m! ení vodorovných sm!r" (0,76 mgon). Pro protism!rné délky byla ponechána výrobcem 

uvád!ná p esnost 2 + 2 ppm. Jako další nadbyte#ná m! ení vodorovných délek vstupovaly 

do vyrovnání vodorovné vzdálenosti mezi body 4002 - 4006, 4002 - 4010 a 4006 - 4012 

ur#ené z GNSS m! ení. Vstupní m! ení bylo, až na výjimky provedeno ve t ech skupinách 

a tomu odpovídaly i uvažované hodnoty p esností t!chto veli#in. Dalším vstupním 

parametrem byla apriorní sm!rodatná odchylka !0 se zadanou hodnotou 1. 

7.4.2 Výstup z vyrovnání 

Výsledkem vyrovnání jsou tedy vyrovnané sou adnice a m! ení. Hodnoty t!chto 

vyrovnaných sou adnic jsou uvedeny v tabulce 21 níže. Podrobn!jší údaje o vyrovnání 

jsou pak obsaženy v p íloze #. 14 v podob! protokolu o vyrovnání z programu Groma.  

Soubor vyrovnaných m! ení je obecn! charakterizován aposteriorní jednotkovou 

sm!rodatnou odchylkou !0´. P i zadané apriorní jednotkové sm!rodatné odchylce !0 = 1,00 

bylo dosaženo její hodnoty !0´ = 0,99. Hodnocení p esnosti vyrovnání bylo provád!no 

testováním pomocí podmínky !0´ < smet, kde smet je mezní jednotková aposteriorní 

sm!rodatná odchylka (7.78). Byl také testován pom!r apriorní a aposteriorní jednotkové 

sm!rodatné odchylky, který by se m!l co nejvíce blížit hodnot! 1. Tento souhlas pak 

ukazuje na správnou volbu apriorních sm!rodatných odchylek a dobrou kvalitu m! ení. 

V Tab. 20 jsou pak pro p ehled uvedeny hodnoty t!chto t í odchylek (!0, !0´, smet). 

                                             ]^_` " a\ ( BE % b;
/.D ,         (7.78) 

kde n´ je po#et nadbyte#ných m! ení (n´= 25). 
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                       Tab. 20 Hodnoty jednotlivých jednotkových sm!rodatných odchylek 

 '0  '0´ smet  

1,00 0,99 1,28 

           

                   Tab. 21 Srovnání p ibližných a vyrovnaných sou adnic 

$. bodu 
P!ibližné sou!adnice Vyrovnané sou!adnice Rozdíly 

y [m] x [m] y [m] x [m] dy [mm] dx [mm] 

4001 470978,756 1102988,750 470978,756 1102988,747 -0,1 -2,6 

4002 470894,143 1102925,457 470894,145 1102925,452 1,9 -5,2 

4003 470880,332 1103064,480 470880,330 1103064,473 -2,0 -6,7 

4004 470774,548 1103219,795 470774,537 1103219,781 -10,7 -13,9 

4005 470873,870 1103196,379 470873,862 1103196,371 -8,4 -7,8 

4006 470576,905 1103336,151 470576,890 1103336,129 -15,3 -21,7 

4007 470595,704 1103009,241 470595,705 1103009,233 0,6 -7,9 

4008 470791,536 1103405,168 470791,516 1103405,154 -19,9 -13,7 

4009 470989,358 1103443,237 470989,338 1103443,234 -19,6 -3,1 

4010 471233,837 1103462,458 471233,820 1103462,467 -16,8 8,8 

4011 471232,299 1103286,794 471232,290 1103286,801 -9,3 6,9 

4012 471172,701 1103092,086 471172,697 1103092,089 -4,0 3,0 

936110010 470164,670 1101554,600 470164,670 1101554,600 - - 

936110103 470146,480 1101543,710 470146,480 1101543,710 - - 

936110217 471022,400 1102899,520 471022,400 1102899,520 - - 

                     

V Tab. 21 jsou pro zajímavost uvedeny také sou adnice p ibližné, které vstupovaly 

do vyrovnání. Z porovnání vyplývá, že u bod" 4006 a 4008 došlo vyrovnáním až k 

centimetrovým zm!nám v jednotlivých sou adnicích x a y. Zásadními pro tuto práci jsou 

vedle vyrovnaných sou adnic bod" ZVS také jejich sm!rodatné odchylky. Pro p ehled o 

jejich hodnotách zde byla vložena ješt! tabulka #. 22. V ní je pak možné pozorovat, že 

hodnoty sm!rodatných odchylek z vyrovnání jsou oproti t!m o#ekávaným, z rozboru 

p esnosti p ed m! ením, u n!kterých bod" podstatn! nižší. Tento p íznivý rozdíl je možné 

vysv!tlit tím, že sí( byla navrhována a modelována pouze jako polygonový po ad, kdežto 

do vyrovnání skute#né sít! vstupovaly ješt! další m! ení (body 4004, 4006, 4007, GNSS 

m! ení). Zpevn!ní sít!, které bylo nakonec pro jistotu provedeno, je tedy podle hodnot 

sm!rodatných odchylek relativn! dosti znatelné a p esnost bod" ZVS je tedy ješt! vyšší, 

než p esnost o#ekávaná. Nejvýstižn!ji je pak charakterizována p esnost bod" ZVS 

elipsami chyb. Ty bylo možné po vyrovnání v programu Groma zobrazit v kontrolní 

kresb!, jejíž vý ez je zde vložen jako obrázek #. 25. 
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          Tab. 22 Porovnání apriorních a aposteriorních sm

$. B. 
PrecisPlanner (apriorní)

'x [mm] 'y [mm] 
4001 1,79 1,83 
4002 3,28 2,42 
4003 3,53 3,42 
4005 3,92 4,60 
4008 4,93 6,52 
4009 3,29 6,94 
4010 3,56 6,86 
4011 3,13 4,50 
4012 2,07 2,20 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 25 Vý ez kontrolní kresby z

7.5 Záv$r 

Tímto byla tedy 

první #ásti, polohové složky, bylo navrhnout 

vyty#ovací sí( v podob

vybudováním, zam! ením a zpracováním ov

návrhu, nebo( bylo p i jejím budování provedeno ješt

Nicmén! se došlo k podstatnému 

p esná pro vyty#ení prostorové polohy projektované

je posuzována dle kritérií pro p
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Porovnání apriorních a aposteriorních sm!rodatných odchylek bod

(apriorní) Z vyrovnání (aposteriorní) 

 'x,y [mm] 'x [mm] 'y [mm] 'x,y [mm] ('x [mm] 
1,81 1,37 1,84 1,62 0,42 
2,88 1,92 2,46 2,21 1,36 
3,47 2,26 2,97 2,64 1,27 
4,27 2,84 3,00 2,92 1,08 
5,78 4,52 3,55 4,06 0,41 
5,43 5,01 3,03 4,14 -1,72 
5,46 5,19 3,56 4,45 -1,63 
3,88 3,60 3,26 3,44 -0,47 
2,14 2,30 2,38 2,34 -0,23 

ez kontrolní kresby z programu Groma s elipsami chyb bod

první #ást této diplomové práce již kone#n! dokon

ásti, polohové složky, bylo navrhnout s dostate#nou p esností 

podob! polygonového po adu a následn! ji jejím skute

! ením a zpracováním ov! it. Ov! ení se však netýkalo p

 i jejím budování provedeno ješt! n!kolik opat 

podstatnému výsledku, že je tato ZVS sí( vhodná a tedy dostate

ení prostorové polohy projektované pozemní komunikace

je posuzována dle kritérií pro p esnost vyty#ení polohy HB osy podle %

! pro vyty#ení prostorové 
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rodatných odchylek bod" ZVS 

Rozdíly 

 ('y [mm] ('x,y [mm] 
-0,01 0,19 
-0,04 0,67 
0,45 0,83 
1,60 1,35 
2,97 1,72 
3,91 1,29 
3,30 1,01 
1,24 0,44 
-0,18 -0,20 

elipsami chyb bod" ZVS 

dokon#ena. Cílem této 

esností polohovou základní 

! ji jejím skute#ným 

netýkalo p esn! jejího 

kolik opat ení pro její zpevn!ní. 

 vhodná a tedy dostate#n! 

komunikace, jehož p esnost 

podle %SN 73 0420 - 2. 
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8. Výšková  ást 

Následující, druhou #ástí, diplomové práce je výšková #ást této navrhované ZVS. 

Bude postupováno obdobn! jako v p ípad! p edchozí, polohové, složky a tedy pro 

navrhovanou p ibližnou konfiguraci bude v rámci rozboru p esnosti p ed m! ením 

stanoveno takové apriorní p esnosti výškové složky, která bude vyhovovat p esnosti 

požadované a následn! bude tento návrh ov! en skute#ným m! ením a zpracováním. 

P íznivé je zejména to, že veškeré výpo#ty v rámci této výškové složky budou mén! 

pracné, nebo( je zde uvažován pouze jeden rozm!r (výška), oproti dv!ma rozm!r"m u 

složky polohové.  

8.1 Plánování p!esnosti 

Protože je žádoucí, aby tato již polohov! a tvarov! navrhnutá p ibližná konfigurace 

základní vyty#ovací sít! byla také v závazném výškovém systému Baltský po vyrovnání 

(Bpv), bude zprvu pot eba zvolit výchozí výškové body, které budou uvažovány pro 

výškové p ipojení. Poloha t!chto bod" je z pohledu stanovování o#ekávané p esnosti 

d"ležitá, nebo( s rostoucími délkami nivela#ních oddíl" klesá p esnost m! ení. Jak už bylo 

tedy nazna#eno v p edchozí v!t! a vlastn! také uvedeno v kap. 5.1.2, bude pro stanovování 

o#ekávané p esnosti uvažována jako hlavní metoda geometrická nivelace ze st edu. Jiné 

metody, trigonometrického ur#ení výšky, bude uvažováno p i vyty#ení hlavních 

výškových bod". Zda však v"bec bude možné pro tento ú#el tuto metodu uvažovat, bude 

teprve postupn! zjišt!no.  

P i rekognoskaci, která byla provád!na zárove$ i p i  ešení návrhu složky 

polohové, byly vizuáln! kontrolovány nivela#ní body, jakožto eventuální výchozí 

p ipojovací výškové body pro p ipojení sít!. Této kontrole však ješt! p edcházelo jejich 

grafické vyhledávání v GEO prohlíže#i WMS na internetových stránkách %ÚZK [15]. Jak 

je vid!t na obrázku 26 s vyobrazením nejbližších použitelných bod" %SNS, je jejich 

poloha vzhledem k zájmovému území relativn! dosti vzdálená. Je tedy z ejmé, že pro 

rozbor p esnosti p ed m! ením bude pot eba výb!ru pokud možno co nejp esn!jšího 

p ístroje, aby tak následn! bylo možné m! it dostate#n! p esn! i p i v!tších délkách oddíl", 

resp. po ad". Snahou bylo vybrat pro p ipojovací po ad koncové body stejného  ádu (III. 

 ádu). V jižní #ásti byly však nejbližšími body, body IV.  ádu. Nakonec se tedy jako 

nejsch"dn!jší varianta (už vzhledem k p ístupnosti bod" a jejich stavu) jevil výb!r bod" 

s ozna#ením Ge10 - 32 a Ge044 - 24. Pro výškové p ipojení ZVS bylo tedy uvažováno 

vetknutého nivela#ního po adu mezi tyto dva body (III. a IV.  ádu). 
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P i stanovování o

Protože bude úloha vyrovnávána MN

programu PrecisPlanner, který navrhovanou situaci n

p esnosti všech bod" ZVS. Možnou variantou je i to, že bude 

uvažován nejkriti#t!jší p

teoretická p esnost, kter

p esnost tohoto kritického bodu byla dosta

ostatních bod" za vyhovující
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Obr. 26 Ukázka rozmíst!ní nivela#ních bod" %SNS [13]

i stanovování o#ekávané p esnosti je možné postupovat r

Protože bude úloha vyrovnávána MN%, je jedním z možných zp"sob

programu PrecisPlanner, který navrhovanou situaci namodeluje a dá teoretické 

" ZVS. Možnou variantou je i to, že bude na základ

# !jší p ípad pouze pro jeden bod a stanoví se tak nejnižší možná 

esnost, kterou lze p i zvolených podmínkách o#ekávat.

tického bodu byla dosta#ující, bylo by možné považovat také

za vyhovující.  

! pro vyty#ení prostorové 
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[13] 

esnosti je možné postupovat r"znými zp"soby. 

"sob" op!tovné využití 

amodeluje a dá teoretické výškové 

na základ! skute#ností 

stanoví se tak nejnižší možná 

. V p ípad!, že by pak 

považovat také p esnosti 
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8.1.1 Plánování p!esnosti pro nejkriti t$jší p!ípad 

V p ípad! takovéhoto postupu lze tedy napsat obecný vzorec (8.1), podle kterého 

bude p esnost bodu vyty#ovací sít! ur#ována. 

         acd; " ace; % afg; % ag;  ,            (8.1) 

kde !VS je p esnost bodu základní vyty#ovací sít!, která je ve vzorci (8.1) dána jako 

kvadratický sou#et díl#ích p esností. Mezi tyto díl#í p esností pat í !VB, což je p esnost 

výchozího bodu %SNS, pro niž bude uvažována hodnota 2 mm. Vzhledem k požadované 

p esnosti výšky HVB lze tento vliv do celkové p esnosti ješt! zahrnout. Problémem by 

však byl p ípad, resp. návrh, p i kterém by bylo nutno zohlednit i následné podrobné 

vyty#ení. Pro toto vyty#ení jsou mezní vyty#ovací odchylky již tak malé (nap . ± 4 mm pro 

kryt vozovky), že by výchozí body musely být považovány pouze za bezchybné. Další 

díl#í p esností je p esnost p ipojovacího m! ení !PM, kterým bude ur#ena výška vztažného 

bodu sít!. Tímto vztažným bodem bude uvažován bod #. 4012, který je navrhován mimo 

areál NKP Víktovice a je tedy k n!mu teoreticky nejjednodušší p ístup. Z tohoto bodu 

bude následným m! ením ur#ována výška ostatních bod" navrhované ZVS. I p esnost 

tohoto m! ení bude p esnost bod" ZVS ovliv$ovat a je tedy také zahrnuta do vzorce (8.1) 

pod ozna#ením !M. V p ípad! shrnutí bude tedy p esnost bodu ZVS dána p esností 

výchozího p ipojovacího bodu, p esností p ipojovacího m! ení a p esností vlastního 

m! ení mezi body výškové sít!. 

Je však také ješt! zapot ebí „rezervovat“ ur#itou p esnost pro následné p enesení 

výšky z bodu ZVS na HVB zvolenou metodou (trigonometrické ur#ení výšky) a musí tedy 

platit vztah: 

                                         acd; % achV; i ajce#kdl';  ,                       (8.2) 

kde !VYT je sm!rodatná odchylka p enesení výšky z bodu ZVS na HVB a !HVB($SN) je 

sm!rodatná výšková odchylka HVB, která vychází z normou dané mezní výškové 

odchylky (Tab. 5). P i použití koeficientu spolehlivosti u = 2 pak tedy tato sm!rodatná 

odchylka bude #init hodnotu 5 mm. Podle tohoto postupu bude tedy po#ítána p esnost pro 

uvažované nejkriti#t!jší podmínky m! ení a následn! bude ov! ováno, zda vzhledem 

k navrhovaným metodám m! ení s navrhovanou p esností (p ístrojem Leica DNA 03) bude 

celková p esnost dostate#ná a tedy vyhovující p esnosti požadované. 

D íve než však bude samotná o#ekávaná p esnost p i zvolené metod! m! ení 

ur#ována, je vhodné o této metod! podrobn!ji popsat. Pro hlavní m! ení byla uvažována 

p esná nivelace. Tato metoda m! ení geometrické nivelace ze st edu je obecn! využívána 

pro práce ve výškových bodových polích (III. a IV.  ád, PNS), ale také v inženýrské 

geodézii, u níž je pak konkrétní technologie p izp"sobována ú#elu. Technologie m! ení 
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p esné nivelace je stanovena v instrukci pro práce v %SNS. Zám!ry jsou rozm! ovány 

s p esností 0,1 m. Každý po ad p esné nivelace je nutné m! it tam i zp!t a to nejlépe 

v jinou denní dobu. V p ípad! použití dvou latí je pot eba dodržovat sudy po#et sestav. P i 

m! ení pro specifické ú#ely není však m! ení vázáno na kritéria p esnosti dané pro %SNS a 

je tedy možné volit p ístroje podle požadavk" na p esnost. Pro rozbor p esnosti p ed 

m! ením bude uvažován digitální nivela#ní p ístroj Leica DNA 03 s udávanou 

sm!rodatnou kilometrovou odchylkou p i m! ení na invarovou la( !0 = 0,3 mm (více o 

tomto p ístroji v kapitole 8.2.1).  

Pro ur#ení o#ekávané p esnosti jednotlivých díl#ích p esností bude užito všeobecn! 

známých vztah". Jako základní kritérium dosažené p esnosti bude využit vztah pro ur#ení 

sm!rodatného odchylky !h p evýšení jako pr"m!r z m! ení tam a zp!t (8.3).  

                                                  am " a\ ( no ,            (8.3) 

kde L je délka nivela#ního po adu mezi koncovými body v kilometrech. 

V p ípad! jednosm!rn! m! eného nivela#ního po adu bude platit vztah: 

                                              amp " n& ( a\ ( no .            (8.4) 

Pro kratší po ady s menším po#tem sestav je pak dle [3] vhodn!jší použít pro 

výpo#et p esnosti výšky vzorec: 

                                                 amp " aq ( n$ ,            (8.5) 

kde n je po#et nivela#ních sestav v jednom sm!ru m! ení a !s je sm!rodatná odchylka 

jedné sestavy, která vychází z empiricky stanovené hodnoty p esnosti ur#ení la(ového 

úseku (0,10 mm). Pr"m!r z m! ení tam a zp!t má poté p esnost: 

                                                                am " rspn;  .             (8.6) 

Pro stanovení konkrétní hodnoty o#ekávané p esnosti p ipojovacího m! ení dle 

(8.3) byla tedy d"ležitou hodnotou délka oddílu uvažovaného p ipojovacího po adu mezi 

po#áte#ním bodem a p ipojovaným bodem 4012. Prost ednictvím mapového portálu [13] 

byla tedy ru#n! nam! ena eventuální délka tohoto oddílu, která #inila hodnotu 1,25 km. Pro 

p ípad, že by však p i skute#ném m! ení byla zvolena jiná trasa, a( už z d"vodu n!jaké 

p ekážky #i bezpe#nosti, bylo vhodné tuto délku prodloužit. Jako vstupní hodnoty délky do 

vzorce (8.3) bylo zvoleno 2,5 km. S použitím p ístroje Leica DNA 03 tedy dosahuje 

teoretická apriorní p esnost tohoto m! ení pro p ipojení bodu 4012 hodnoty !PM = 0,47 

mm.   

Na základ! provedené rekognoskace, ze které byly známy volné prostory mezi 

objekty v areálu NKP Vítkovice pro p ípadné vedení po adu, byla na podklad! 

koordina#ního výkresu v programu AutoCAD zm! ena nejdelší možná vzdálenost 
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zbývajících bod" navrhované ZVS 

by nev!tší délka po adu byla asi p

Tato vzdálenost (s uvážením zástavby)

na dvojnásobek, tedy 2 

Po t!chto dosavadních výpo

sou#tem nejmenší o#ekávanou teoretickou p

V této fázi už zbývalo pouze zjistit, jaká bude celko

s trigonometrickým ur#

(vyty#ovaného) bodu je pak ur

m! ení. Pat í mezi n! odchylka výšky výchozího bodu, odchylk

cíle, odchylky m! ených veli

i m! ení (vyty#ení) na vzdálenosti v

zak ivení Zem! a refrakce. Pro ur

obecného vzorce [10]: 

                                     

kde HA zde charakterizuje

ur#ovaného hlavního výškového bodu

vc, ozna#ení h je p evýšení mezi to

vyjad uje vliv zak ivení

ná#rt m! ického schéma

z pravoúhlého trojúhelníku pomocí funkce kosinus (8.

refrakce je dán rovnicí (8.

pokud by byly zenitové úhly m

je nutné pro ur#ení co nejvíce odpovídající p

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 
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 navrhované ZVS od bodu vztažného (4012). P i takovéto konfiguraci sít

 adu byla asi p i p ipojování bodu 4009, který je od bodu 4012 nejdále. 

Tato vzdálenost (s uvážením zástavby) je dlouhá 1 km. Pro jistotu byla však také

 km. Pro sm!rodatnou odchylku !M pak vychází hodnota 

chto dosavadních výpo#tech pak bylo tedy možné již kone#n!

#ekávanou teoretickou p esnost bodu ZVS a tedy 

této fázi už zbývalo pouze zjistit, jaká bude celko

ur#ením výšky HVB. Sm!rodatná odchylka takto 

bodu je pak ur#ena složením všech odchylek ovliv

odchylka výšky výchozího bodu, odchylka ur#

ených veli#in (zenitového úhlu, šikmé délky) a protože bude uvažo

a vzdálenosti v!tších jak 150 m, je také pot

a refrakce. Pro ur#ení apriorní p esnosti je tedy 

                                     te " tu % R9 v w * Rx % A ,  

zde charakterizuje nadmo skou výšku stanoviska (bodu ZVS)

ovaného hlavního výškového bodu. Výška p ístroje a výška cíle je ozna

evýšení mezi to#nou osou dalekohledu a cílovou zna

 ivení Zem! a refrakce. Pro lepší p ehled byl níže vložen 

schéma s p íslušnými ozna#eními (Obr. 27). P evýšení 

pravoúhlého trojúhelníku pomocí funkce kosinus (8.8) a vliv zak

refrakce je dán rovnicí (8.9). Opravu ze zak ivení Zem! by obecn! nebylo nutné zavád

pokud by byly zenitové úhly m! eny oboustrann!. O tento p ípad se však nejedná, a proto 

ení co nejvíce odpovídající p esnosti celkový vliv q uvažov

Obr. 27 Schéma trigonometrického vyty#ení výšky bodu 

    w "  !" # $ %& ,   

! pro vyty#ení prostorové 
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 i takovéto konfiguraci sít! 

, který je od bodu 4012 nejdále. 

yla však také zv!tšena 

pak vychází hodnota 0,42 mm. 

#n! ur#it kvadratickým 

a tedy !VS = 2,1 mm.  

této fázi už zbývalo pouze zjistit, jaká bude celková p esnost i 

rodatná odchylka takto m! eného 

ena složením všech odchylek ovliv$ujících p esnost 

ur#ení výšky p ístroje a 

(zenitového úhlu, šikmé délky) a protože bude uvažováno 

, je také pot eba zahrnout vliv 

tedy vycházeno z tohoto 

         (8.7) 

výšku stanoviska (bodu ZVS) a HB je výška 

ístroje a výška cíle je ozna#ena jako vp a 

nou osou dalekohledu a cílovou zna#kou a písmeno q 

 ehled byl níže vložen 

 evýšení h je možné ur#it 

) a vliv zak ivení Zem! a vliv 

! nebylo nutné zavád!t, 

se však nejedná, a proto 

uvažovat. 

ení výšky bodu  

                    (8.8) 
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kde s´ ve vzorci (8.8) je m! ená šikmá délka a z je m! ený zenitový úhel. Ve vzorci (8.9) je 

pak vodorovná délka (s), refrak#ní koeficient (k) a polom!r náhradní koule (R), který bývá 

volen pro danou zem!pisnou ší ku a zvolený elipsoid. Parciálním derivováním vzorce (8.7) 

s dosazenými vztahy (8.8) a (8.9), zavedením skute#ných chyb jako diferenciálu a 

následným p echodem na sm!rodatné odchylky je výsledným vzorcem kvadrát sm!rodatné 

odchylky výšky trigonometricky ur#ovaného bodu [3]: 

                     567

+ ( 568

+ 9 5:;
+ 9/5<

+ $ =>%+# 9 %?@+# $
AB
*

C*
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+ 9
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F,*
53
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+ .       (8.10) 

Do vzorce byl pro p ípad zahrnut ješt! navíc také vliv realizace s ozna#ením !r.  

V plochém terénu, kdy jsou zám!ry tém!  vodorovné a nabývají tak tedy hodnot 

zenitových úhl" rovných nebo blížících se 100 gon, lze obecn! o#ekávat, že #len 

(5<
+/H =>%+#) ve vzorci (8.10) bude mít velmi malý vliv. Stejnou situaci lze o#ekávat i 

v tomto p ípad!, nebo( celý areál NKP Vítkovice tvo í prakticky rovinu bez jakýchkoli 

vhloubených #i vyvýšených terénních tvar". Pro ur#ení nejkriti#t!jší hodnoty bude však 

pro jistotu uvažována hodnota 85 gon, což lze považovat za již velmi strmou zám!ru 

vzhledem k rovinatosti území. M! ení bude uvažováno p ístrojem Leica TC 1700, jehož 

parametry byly již uvedeny v první #ásti diplomové práce (kap. 7.3.1.). Uvažovaná délka 

zám!ry bude mít hodnotu 250 m. Jelikož je totiž dle [11] možné umis(ovat hlavní výškové 

body ve vzdálenosti až 150 m od osy pozemní komunikace, je vhodné v rozboru p esnosti 

zohlednit i tuto možnost. Pro sm!rodatnou odchylku reprezentující p esnost ur#ení výšky 

p ístroje a cíle byla volena hodnota 3 mm. Jedná se o hodnotu, udávanou dle [3] pro p ímé 

odm! ení výšky klopné osy p ístroje nad stabiliza#ní zna#kou výchozího bodu pásmem, 

svinovacím metrem, pop ípad! nivela#ní latí. Obecn! je však tento zp"sob ur#ení výšky 

p ístroje relativn! dosti nep esný a je vhodné využití n!jakého jiného, p esn!jšího zp"sobu. 

Jedním z nich je nap íklad snadné a rychlé použití metru GHM007 s držákem GHT196 od 

firmy Leica pro m! ení výšky stroje, jehož ukázku je možno najít v [16]. Ozna#ení !k ve 

vzorci (8.10) je pro sm!rodatnou odchylku ur#ení refrak#ního koeficientu. Pro tuto 

odchylku byla uvažována hodnota 0,04 m. Pro korektnost zde byl uvažován i vliv p ípadné 

realizace. Bylo voleno hodnoty 1 mm. P i takto stanovených hodnotách díl#ích p esností je 

výsledná p esnost ur#ení výšky HVB !B rovna 4,4 mm. Jedná se tedy o p esnost p i 

mezních podmínkách m! ení a lze tedy o#ekávat už p ípadn! pouze p esnost vyšší. 

V porovnání s p esností požadovanou je p esnost apriorní stále vyhovující. Pro p ehled 

jsou tyto hodnoty shrnuty v tabulce níže. 
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                       Tab. 23 P ehled p esnosti o#ekávané a požadované 

'VS  
[mm] 

'HVB  
[mm] 

'HVB ($SN)  
[mm] 

(!%' +!+' $'

                   

 P ehled o jednotlivých díl#ích hodnotách p i výpo#tu této apriorní p esnosti je 

uveden v p íloze #. 16. 

8.1.2 Plánování p!esnosti v programu PrecisPlanner 3D 

Použití tohoto programu je v této fázi vícemén! již zbyte#né, nebo( je ov! eno, že i 

v uvažovaném nejkriti#t!jším p ípad! je p esnost bod" ZVS vyhovující pro ur#ení výšek 

HVB s p edepsanou p esností. V p ípad! však, že je žádoucí znalost o#ekávaných 

sm!rodatných výškových odchylek všech bod" sít!, je pak použití tohoto programu 

vhodné. V p ípad! modelování p esnosti v programu PrecisPlanner (PP) byl postup 

obdobný jako v p ípad! složky polohové. Rozdílem v postupu byla až pak simulace 

m! ení, p i které bylo zadáváno pouze m! ení p evýšení. Protože je pot eba p esnost 

postupn!  et!zit, bylo toto modelování provedeno ve dvou #ástech. Nejprve byla ur#ena 

o#ekávaná sm!rodatná odchylka vztažného bodu 4012. Do programu tedy nejprve 

vstupovaly pouze t i body. Byly jimi fixní body Ge10 - 32 a Ge044 - 24 a bod 4012, který 

vstupoval do modelu jako bod vyrovnávaný. Bylo tedy simulováno obousm!rné 

p ipojovací m! ení p i sm!rodatné kilometrové odchylce !0 = 0,3 mm. Výchozí body byly 

p i tomto výpo#tu zvoleny jako bezchybné a o p esnosti rozhodovala tedy pouze p esnost 

m! ení. Sm!rodatná odchylka bodu 4012 z tohoto modelování #inila hodnotu 0,2 mm. 

V porovnání s hodnotou ur#enou prvním zp"sobem je však polovi#ní. D"vodem je délka 

oddílu. V prvním p ípad! byla délka oddílu pro jistotu zdvojnásobena, kdežto do programu 

PrecisPlanner byly vkládány body Ge10 - 32 a Ge044 - 24 se sou adnicemi po ízenými 

z nivela#ních údaj" a bod 4012 se sou adnicemi z p ibližné konfigurace sít!. Délka oddílu 

byla pak tedy asi polovi#ní.  

Ve druhé #ásti modelování výškové p esnosti vstupovaly do vyrovnání ostatní 

navrhované body ZVS jako vyrovnávané a bod 4012 jako fixní. Po na#tení bylo op!t 

simulováno nivela#ní m! ení, jaké bude provedeno následn! i fyzicky v terénu p i 

ov! ování návrhu. Byl tedy simulován jeden uzav ený nivela#ní po ad a jako další 

nadbyte#ná m! ení pak obousm!rn! m! ené oddíly jednotliv! mezi bodem 4012 a 

ostatními body sít!. Hodnoty t!chto o#ekávaných p esností bod" ZVS jsou uvedeny 

v tabulce 24. Z t!chto hodnot je pak možné pozorovat, že v porovnání s hodnotou 

z prvního zp"sobu odhadu p esnosti (0,42 mm) nastal op!t rozdíl a op!t je zp"soben 

rozdílnými délkami oddíl". Bod 4012 vstupoval do tohoto vyrovnání op!t jako bezchybný. 
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Aby tedy bylo možné ur#it výslednou absolutní o#ekávanou výškovou p esnost bod" ZVS, 

bylo zapot ebí jednotlivé díl#í p esnosti kvadraticky se#íst. S výjimkou sm!rodatných 

odchylek výchozích bod" %SN (2 mm) nabývají všechny ostatní velmi malých hodnot. 

Vzhledem k tomu, že se tyto hodnoty hromadí kvadraticky, #ímž se tedy malé hodnoty 

projeví ve výsledku minimáln!, nabývají výsledné hodnoty o#ekávaných sm!rodatných 

odchylek u všech bod" ZVS z modelování v programu PP hodnot 2 mm. Protokol o ur#ení 

odhadu výškové p esnosti všech t!chto bod" je možné shlédnout v p íloze #. 17. 

Tab. 24 P ehled o#ekávaných sm!rodatných výškových odchylek bod" ZVS z programu PP 

$. bodu x [m] y [m] z [m]  i [mm] 

4001 1102976,7 470973,8 216,147 0,2 
4002 1102935,7 470886,3 214,334 0,2 
4003 1103079,9 470896,1 214,198 0,2 
4005 1103197,9 470881,6 222,116 0,2 
4008 1103399,5 470802,1 220,553 0,2 
4009 1103450,3 470993,7 221,604 0,2 
4010 1103459,2 471239,5 222,667 0,2 
4011 1103296,9 471240,8 222,650 0,2 
4012 1103092,1 471172,7 222,632 0,2 

          

8.2 Ov$!ení ZVS 

Po stanovení vyhovující o#ekávané absolutní výškové p esnosti bod" ZVS 

následovalo její ov! ení. Toto ov! ení bylo provád!no postupem a p esností m! ení 

odpovídajícímu p esn! tomu, co bylo navrhnuto p i rozboru p esnosti p ed m! ením. A 

práv! v n!m, bylo uvažováno m! ení nivela#ním p ístrojem Leica DNA 03 na invarovou 

la( s #árovým kódem. O t!chto a dalších použitých pom"ckách bude tedy podrobn!ji 

popsáno v následující kapitole. 

8.2.1 Popis použitého p!ístroje a pom"cek 

Leica DNA 03 

Ve stru#nosti se jedná o automatický nivela#ní p ístroj s kompenzátorem, 

umož$ující jak elektronického m! ení na kódových latích, tak i m! ení optického na 

obvyklé nivela#ní lat!. Data, která jsou b!hem m! ení ukládána do vnit ní pam!ti, je 

možné také po skon#ení práce zálohovat na pam!(ovou kartu. Podrobná technická data 

jsou pak uvedena v tabulce níže. 
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            Obr. 28 Ukázka použitého nivela#ního p ístroje Leica DNA 03 [16] 

          Tab. 25 Parametry p ístroje Leica DNA 03 udávané výrobcem [16] 

Parametr Leica DNA 03 
St . kilom. chyba p i m! ení na standardní la( 1,0 mm 
St . kilom. chyba p i m! ení na invarovou la( 0,3 mm 
Zv!tšení 24 x 
Dosah na standardní la( 1,8 až 110 m 
Dosah na invarovou la( 1,8 až 60 m 
Stupe$ rozlišení hodnot #tení na lati 0,01 m 
Typická doba m! ení 3 vte!iny 

M! ické programy Systémové m$!ení, %tení na lati/vzdálenost, ZP, aZP, 
ZPPZ, aZPPZ 

Interní pam!( 6000 m$!ení nebo 1650 p!estav (ZP) 
Zálohování dat pam$&ová CF karta 32MB 
Zdroj NiMH baterie GEB111/GEB121 (kapacita 12h / 24h) 
Displej LCD, 8  ádk!, 24 znak! 
Výstup dat p i online režimu Formát GSI p es rozhraní RS232 
Výstup dat p i následném zpracování GSI8/GSI16/XML/flexibilní formáty 
Citlivost krabicové libely 8´/ 2 mm 

Kompenzátor Magnetický tlumený kyvadlový s elektronickou 
kontrolou rozsahu kompenzace 

Rozsah kompenzace   10´ 
P esnost m! ení délek  5 mm/10 m 

             

Nivela ní la! GPCL2 Professional 

Jedná se o celistvou invarovou la" s #árovým kódem pro p esnou digitální nivelaci. 

Jak už m$že z názvu lat! napovídat, jedná se o la" délky 2 m.  Pro své urovnání do svislé 

polohy je vybavena dv!ma krabicovými libelami a držáky pro udržení stability. Ukázka 

této lat! je zde pro zajímavost vložena jako obrázek pod #íslem 29. Pro nivela#ní m! ení 

bylo užito dvou t!chto latí. 
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                Obr. 29 Ukázka invarové nivela#ní lat! Leica GPCL2 Professional [16] 

Stativ GST40 Professional 

Dle [16] se jedná o robustní nivela#ní stativ s pevnými nohami z  ady Professional 

(Obr. 30). Tyto nohy jsou ve d ev!ném provedení a nehrozí jejich zkroucení. Udávaná 

výška stativu je 170 cm a hmotnost 6 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 30 Ukázka nivela#ního stativu Leica GST40 Professional [16] 

Nivela ní podložka GLUS1 

Pro m! ení nivelace bylo samoz ejm! také užito t!žké litinové nivela#ní podložky. 

Pro úplnost zde byla tedy vložena i ukázka této použité podložky.   

 

 

 

                              Obr. 31 Ukázka nivela#ní podložky typu GLUS1 [16] 
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ze st edu neprojeví, nebo

t!chto podmínkách by pak te
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           Obr. 32 Schéma Förstnerova postupu zkoušky nivela

Bc. Tomáš Harazim: Návrh a ov! ení základní vyty#ovací sít! pro vyty
polohy liniové stavby 

 

Zkouška nivela"ního p ístroje Leica DNA 03 

ed vlastním m! ením byla provedena ješt! zkouška nivela

 zkouška vodorovnosti jeho zám!rné p ímky. Tuto zkoušku 

ed prvním použitím p ístroje, po dlouhém skladování p ístroje nebo p

i kterých lze o#ekávat nep íznivé ot esy. P ístroj Leica DNA 03 je vybaven 

chyby z nevodorovnosti zám!rné p ímky. Tato nová chyba zám

ímky je pak následn! v p ístroji zavedena jako opravný #initel

Pat í mezi n! postup klasický (též nazývaný jako

Förstner$v a postup Näbauer$v. Z tohoto výb!ru byl 

zvolen postup Förstner$v. Obecn! se tato chyba p i dodržení zásad geometrické nivelace 

edu neprojeví, nebo" má stejnou velikost v nam! eném p evýšení tam i zp

chto podmínkách by pak teoreticky její p esná hodnota nemusela být zjiš

ekávat, že bude dodržena vždy totožná délka zám!

evýšení o vliv této chyby opravovat. 

v postup je založen na dvojím zam! ení téže nivela

stojí p ístroj p ibližn! v jedné t etin! nivela#ní sestavy a p

(Obr. 32). Vzdálenost mezi lat!mi v této sestav!

rozmezí od 45 do 60 metr". Z obou postavení p 

mi. Chyba v p evýšení zp$sobená nevodorovností zám

ípadech projeví stejnou velikostí, ale s opa#ným znaménkem. Z

ení pak byla získána velikost chyby v p evýšení, která odpovídá t
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Podle obrázku 32 platí tyto vztahy: 

         ! " #$% & '( ) #*% & +'( " $% ) *% ) ' ,        (8.11) 

                    , " #$- & +'( ) #*- & '( " $% ) *- & '         (8.12) 

Protože p evýšení z obou m! ení by se správn! m!la sob! rovnat, je možné psát: 

                     $% ) *% ) '" $- ) *- & ' ,         (8.13) 

a z toho pak vztah pro výpo#et chyby zám!ry ve vzdálenosti s/3: 

                                                           '" #./0120(1#/3123(
-            (8.14) 

V p ípad!, že je podmínka rovnosti délek zám!r porušena, je možné ur#it po#etní korekci 

p evýšení na 1 m délky (8.15). Znaménko korekce obecn! závisí na tom, zda je délka 

zám!ry vp ed delší, resp. kratší než délka zám!ry vzad. 

               ' ! "
#
$
 ,                      (8.15) 

P i testu digitálního nivela#ního p ístroje Leica DNA 03 byl výsledkem zkoušky zjišt!ný 

úhel odklonu zám!rné p ímky (8.16).  

                     % ! &'()&* +,-./01/20,.30132
4 5 ,         (8.16) 

Tato hodnota byla následn! v p ístroji nastavena a m! ená p evýšení pak tedy byla o tuto 

hodnotu opravována automaticky. Oproti klasickému postupu, p i kterém je jedna 

nivela#ní sestava zam! ena nejprve z jejího st edu a poté zpoza jednoho z koncových bod$, 

má obecn! postup Förstner$v mírn! horší p esnost. Výhoda spo#ívá však v symetrii 

konfigurace, #ímž se stává tento postup mén! náchylný na zm!nu sm!ru zám!rné p ímky 

v závislosti na p eost ení p ístroje. 

Stejn! jako tomu bylo p ed m! ením polygonového po adu, byla provedena i 

kontrola pom$cek pro nivela#ní m! ení. Op!t bylo u stativu kontrolováno zejména 

dotažení kovových patek noh a dotažení kloubových spoj$ noh stativu s jeho hlavou. U 

obou nivela#ních latí byla zaru#ena správnost, nebo" krátkou dobu p ed jejich použitím jim 

byl vystaven nový kalibra#ní list (hodnoty zjišt!ných délek pr$m!rného la"ového metru 

#inily 1 m + 9,5 #m a 1 m + 13,8 #m, st ední chyby la"ového metru ± 3,1 #m, ± 19,8 #m a 

konstanty patky + 0,092 mm a + 0,117 mm). 

8.2.2 Ov# ení totožnosti a nem#nnosti výchozích bod! 

D íve, než bylo uskute#n!no p ipojovací m! ení pro p ipojení bodu 4012, byly 

koncové body tohoto nivela#ního po adu ov! eny kontrolním m! ením. První z bod$ 
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(Ge10 - 32) p ipojovacího nivela#ního po adu byl ov! en m! ením na dva sousední body 

(Ge10 - 33, Ge10 - 31.2) nivela#ního po adu Ge10 Poruba - Ostrava. Byly tedy m! eny 

obousm!rn! dva nivela#ní oddíly. Oddíl s koncovými body Ge10 - 33, Ge10 - 32 a body 

Ge10 - 31.2, Ge10 - 32. Druhý koncový bod (Ge044 - 24) p ipojovacího po adu byl taktéž 

ov! en na dva sousední body nivela#ního po adu Ge044 Ostrava - Poruba - Radvanice. 

Jednalo se konkrétn! o bod Ge044 - 22.2 a bod Ge044 - 25. Nivela#ní údaje všech t!chto 

použitých bod$ jsou pak sou#ástí p ílohy #. 15. 

P i ov! ení nesmí dle [19] odchylka mezi daným a m! eným p evýšením p ekro#it 

danou hodnotu, která je stanovena zvláš" pro každý  ád. Pro nivela#ní sí"  ádu III. je 

stanoven vzorec (8.17) a pro nivela#ní sí"  ádu IV. vzorec (8.18).  

                    '456777" +899 & :899 ; <= ,         (8.17) 

          '4567>" +89 & ?899 ; <=.,         (8.18) 

kde R je délka oddílu v kilometrech. 

Kontrolní m! ení bylo provád!no výše popsaným p ístrojem a pom$ckami (kap. 

8.2.1). D íve než však došlo k porovnání rozdíl$ mezi daným a nov! nam! eným 

p evýšením s hodnotou z výše uvedeného vztahu, byly také testovány rozdíly obousm!rn! 

m! eného p evýšení mezním rozdílem (8.20). Pro stanovení obecného vztahu pro výpo#et 

tohoto mezního rozdílu bylo vycházeno ze vzorce (8.4). V p ípad!, že bylo m! eno v obou 

sm!rech se stejnou p esností, je pro sm!rodatnou odchylku rozdílu m! ení tam a zp!t 

možné zjednodušen! psát: 

                 @' " + ; @A ; <B .          (8.19) 

Pro hodnotu mezní odchylky rozdílu dvou m! ení (mezního rozdílu) pak: 

                                                              '456" CD ; @' ,          (8.20) 

kde hodnota up (normované normáln! rozd!lené náhodné veli#iny) byla volena 2. 

Žádný z rozdíl$ p i testování nep ekro#il hodnotu mezní. Hodnoty t!chto 

dosažených rozdíl$ obousm!rného m! ení jsou uvedeny v tabulce níže. 

           Tab. 26 Souhrn dosažených hodnot rozdíl$ obousm!rného m! ení 

Nivelovaný oddíl 
(TAM A ZP T) 

Rozdíl Mezní rozdíl 
 ! "#"!$%&"[mm] [mm] 

Ge10-33 - Ge10-32 -0,4 0,6 ANO 

Ge10-31.2 - Ge10-32 0,2 0,6 ANO 

Ge044-22.2 - Ge044-24 0,2 0,8 ANO 

Ge044-25 - Ge044-24 0,0 0,5 ANO 
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Veškeré tyto výpo#ty, v#etn! porovnání odchylek mezi daným a nov! nam! eným 

p evýšením (Tab. 27), byly provád!ny v programu Microsoft Excel. P ehled o konkrétních 

hodnotách výpo#t$ a m! ených p evýšeních je možné nalézt v p íloze #. 18. 

      Tab. 27 P ehled rozdíl$ daného a m! eného p evýšení s mezními rozdíly 

Nivelovaný oddíl 
(TAM A ZP T) 

Rozdíl daného a 
m# eného p evýšení 

(mm) 

Mezní rozdíl (mm) 

III.  ád IV.  ád 

Ge10-33 - Ge10-32 1,0 1,5 2,4 
Ge10-31.2 - Ge10-32 1,1 1,4 2,3 
Ge044-22.2 - Ge044-24 1,6 2,0 3,3 
Ge044-25 - Ge044-24 1,2 1,4 2,3 

 

Jelikož je jeden bod  ádu III. a jeden bod  ádu IV., byl zde pro p ehled vedle 

mezního rozdílu stanoveného pro IV.  ád vložen i mezní rozdíl pro  ád III. Jak je možné 

pozorovat, ani jeden z rozdíl$ nep ekro#il tu hodnotu a je tedy možné tyto body prohlásit 

za nezm!n!né a vhodné pro p ipojení bod$ ZVS do závazného výškového systému Bpv. 

8.2.3 Nivela"ní m# ení 

B!hem m! ení nivelace se obecn! vyskytují hrubé a nevyhnutelné chyby. Aby bylo 

získáno hodnot co nejp esn!jších, je zapot ebí dodržením ur#itých zásad tyto chyby 

z m! ení vylou#it nebo je alespo% omezit na minimální hodnoty. Pro p ehled o n!kterých 

chybách, které ovliv%ují m! ení a které byla snaha p i m! ení odstranit #i minimalizovat, 

zde bude uveden jejich stru#ný vý#et. Co se hrubých chyb tý#e, vznikají v!tšinou za 

nep íznivých okolností (nap . silný vítr, vliv slunce, apod.). N!která tato p í#ina pak m$že 

zp$sobit p íliš velkou chybu a výsledek nápadn! vybo#uje z  ady m! ení. Vhodným 

zabezpe#ením proti t!mto chybám je pak kontrolní opakované m! ení nebo po ízení 

ur#itého po#tu nadbyte#ných m! ení. Nevyhnutelnými chybami jsou chyby vyskytující se i 

p i maximální pe#livosti a doprovází tak každé m! ení. Podle vzniku a jejich p$sobení jsou 

ješt! dále d!leny na chyby systematické a chyby náhodné. Chyby náhodné jsou takové 

chyby, které p i stejné m! ené veli#in!, metod!, podmínkách m! ení a pe#livosti náhodn! 

nabývají r$zné velikosti i znaménka. Náhodnou chybou je nap íklad chyba ze zm!ny 

výšky p ístroje a lat!, chyba z nestejnom!rného d!lení la"ového úseku #i chyba 

z p eost ení dalekohledu. Systematické chyby vznikají z jednostrann! p$sobících p í#in a 

za stejných podmínek ovliv%ují m! ení ve stejném smyslu (tj. chyba m! ení má stejné 

znaménko i velikost). Mezi chyby systematické pat í kup íkladu chyba ze zak ivení 

horizontu, chyba ze sklonu zám!rné p ímky nebo chyba z nesvislé polohy lat!. Podle 

zp$sobu p$sobení v #ase nebo v prostoru na m! ení téhož druhu je ješt! možné d!lit 
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systematické chyby dále. Více o chybách p i m! ení již však popisováno nebude, nebo" je 

o nich podrobn!ji popsáno nap íklad v [8]. 

Po kontrole pom$cek a p ístroje a po ov! ení totožnosti a nem!nnosti výchozích 

bod$ mohla následovat veškerá pot ebná m! ení. Tato m! ení, která budou podrobn!ji 

popsána ve dvou následujících kapitolách, byla provedena za jediný den. Krom 

dvouhodinové p estávky mezi dopolední a odpolední observací bylo m! eno celý den a 

snahou tak tedy bylo co nejvíce využít vhodných podmínek pro m! ení, které se v onen 

podzimní den naskytly. M! ení probíhalo za úplného bezv!t í a se zataženou oblohou a 

nivela#ní p ístroj tak nebyl vystaven nep íznivým náraz$m v!tru #i p ímému oslun!ní.  

8.2.3.1 P ipojení bodu 4012 

Jak již bylo zmín!no, p ipojovací po ad byl vetknut mezi body Ge10 - 32 a Ge044 - 

24. Obousm!rné m! ení tohoto nivela#ního po adu bylo provád!no v ranních až 

dopoledních hodinách (5 – 8 °C, 1032 hPa) za použití digitálního nivela#ního p ístroje 

Leica a dvou kódových nivela#ních latí. Stejn! jako u zkoušky vodorovnosti zám!rné 

p ímky a ov! ení výchozích bod$, byl i p ed zahájením tohoto m! ení nivela#ní p ístroj s 

lat!mi dostate#n! dlouho temperován. Doba vyrovnání teploty p ístroje s teplotou prost edí 

závisí na velikosti jejich teplotního rozdílu. Je udáváno, že #as požadovaný na temperaci je 

p ibližn! dv! minuty na jeden stupe% Celsia rozdílu teplot p ístroje a vzduchu. 

Ješt! p ed samotným m! ením byl v nivela#ním p ístroji nejprve nastaven vhodný 

m! ický program. Konkrétn! metoda BF, což je po adová nivelace s jednou zám!rou zp!t 

a jednou zám!rou vp ed v rámci jedné sestavy. M! ení probíhalo, jak už bylo zmín!no, se 

dv!ma lat!mi tak, že po adová nivelace byla ukon#ena na sudém stanovisku. Informaci o 

tom, zda je m! eno sudé #i liché stanovisko byla zobrazována na displeji p ístroje, což 

umož%ovalo mít o po#tu sestav neustálý p ehled. Nivela#ní po ad byl vzhledem 

k rozmíst!ní bod$ &SNS dlouhý. Konkrétn! #inila jeho délka hodnotu 3,348 km. 

V p ibližné polovin! se nacházel bod #. 4012 (Obr. 26), který rozd!lil po ad na 2 nivela#ní 

oddíly. Stejn! jako p i ov! ení výchozích bod$ tohoto po adu byly i u tohoto m! ení 

posuzovány dosažené rozdíly obousm!rné nivelace s hodnotami mezními. O jejich 

testování bude však více uvedeno v kapitole 8.2.4. 

8.2.3.2 P ipojení ostatních bod! ZVS 

Dalším z provád!ných m! ení bylo zam! ení, resp. p ipojení všech ostatních bod$ 

základní vyty#ovací sít!. M! ení byla zapo#ata vždy na po#áte#ním bod! #. 4012. Nejprve 

byl m! en uzav ený nivela#ní po ad, kterým byly zam! eny všechny body ZVS. Všechny 

tyto body byly body p estavovými a po ad byl tedy tvo en celkem 9 nivela#ními oddíly. 
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Jelikož se jednalo pouze o jednosm!rn! m! ený uzav ený nivela#ní po ad, byly pro získání 

nadbyte#ných m! ení a také i pro možnou detekci p ípadných chyb provád!na další vlastní 

m! ení mezi body ZVS. Bylo obousm!rn! m! eno dalších 8 nivela#ních oddíl$ tak, že bylo 

vždy z po#áte#ního bodu oddílu 4012 paprskovit! m! eno na ostatní body. Schéma t!chto 

m! ení je patrné na obrázku 33. Do vyrovnání bude tedy následn! vstupovat celkem 17 

m! ených p evýšení, z toho 9 m! ení nutných a 8 m! ení nadbyte#ných. Je vhodné také 

zmínit, že bod #. 217 nebyl ani v jednom p ípad! výškov! zam! en. Z pohledu složky 

polohové je jeho poloha klí#ová, nebo" tento bod sloužil pro p ipojení do S - JTSK. 

Z pohledu složky výškové by však bylo jeho výškové zam! ování již zbyte#né.  

Co do zásad m! ení a použitého p ístroje a pom$cek, bylo postupováno stejn! jako 

u p edchozího m! ení (p ipojení bodu 4012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Obr. 33 Schéma výškového zam! ení ZVS 
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8.2.4 Zpracování m# ení 

Po dokon#ení všech m! ení následovalo jejich samotné zpracování. Registrovaná 

data byla z digitálního nivela#ního p ístroje prost ednictvím sériového rozhraní 

exportována ve standardním formátu *.gsi do po#íta#e. Následn! byla p evedena do 

programu Microsoft Excel a upravena do formy p ehledných tabulek. V t!chto tabulkách 

bylo pro každý nivela#ní oddíl vypo#teno m! ené p evýšení. U obousm!rných p evýšení 

byly po#ítány jejich rozdíly (tam - zp!t) a následn! v rámci rozboru p esnosti porovnávány 

s rozdílem mezním (8.20). D$ležitým byl také výpo#et uzáv!ru uzav eného nivela#ního 

po adu a jeho testování mezním uzáv!rem. Pro hodnotu mezního uzáv!ru je dle [12] 

stanoven vzorec: 

     '456" E ; <F ,          (8.21) 

kde k je v tomto p ípad! konstanta stanovená dle  ádu nivela#ní sít! a F je délka 

uzav eného nivela#ního po adu v kilometrech. Jedná se však o p esnost p edepsanou pro 

práce v základním výškovém bodovém poli, kde se neprovád!jí standardní rozbory 

p esnosti po vzoru úloh inženýrské geodézie. Pro stanovení mezního uzáv!ru bude tedy 

vhodné vyjít z p esnosti pro tuto konkrétní úlohu. Konkrétn! je možné vyjít z empiricky 

stanovené hodnoty p esnosti ur#ení la"ového úseku $l = 0,1 mm. Pro sm!rodatnou 

odchylku p evýšení m! eného jedním sm!rem pak platí: 

                                                           @G% " <+ ; @H .          (8.22) 

Sm!rodatná odchylka pr$m!rného p evýšení z m! ení tam a zp!t je: 

                                                           @G- " IJ0
<- " @H .          (8.23) 

 Pro hodnotu mezního uzáv!ru je pak možné psát: 

                                                           '456" CD ; @K.,          (8.24) 

kde up = 2 a $U je sm!rodatná odchylka uzáv!ru, pro jejíž výpo#et platí vztah (8.6). Ze 

zápisníku m! ených p evýšení uzav eného nivela#ního po adu byl tedy vypo#ten po#et 

m! ených nivela#ních sestav a následn! stanovena hodnota mezního uzáv!ru. Konkrétn! 

#inila délka uzav eného nivela#ního po adu 1650,8 m. Jeho jednosm!rné m! ení se 

sestávalo z celkem 28 nivela#ních sestav. S takovýmito parametry nabývá mezní uzáv!r 

hodnoty 1,0 mm. Dosažená hodnota uzáv!ru uzav eného nivela#ního po adu je U = 0,2 

mm. Podmínka U % &met byla tedy spln!na. 

Hodnoty dosažených rozdíl$ všech obousm!rn! m! ených nivela#ních oddíl$ jsou 

v#etn! jejich mezních hodnot, kterými byly rozdíly testovány, uvedeny v tabulce 28 níže. 
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   Tab. 28 Tabulka dosažených rozdíl$ obousm!rného m! ení s rozdíly mezními 

Nivela!ní oddíl 
Délka 
oddílu 

M"#ená p#evýšení Rozdíl 
(TAM -ZP T) 

Mezní 
rozdíl |$| % $met 

Pr&m"rné 
p#evýšení TAM ZP T 

[km] [m] [m] ! [mm] !$%& [mm] [m] 
4012   4001 0,2281 -6,4851 6,4849 -0,2 0,6 !"#$ 6,4850 

4012   4002 0,3154 -8,2978 8,2976 -0,2 0,7 !"#$ 8,2977 

4012   4003 0,3201 -8,4342 8,4339 -0,3 0,7 !"#$ 8,4341 

4012   4005 0,3519 -0,5160 0,5165 0,5 0,7 !"#$ 0,5162 

4012   4008 0,5788 -2,0784 2,0790 0,6 0,9 !"#$ 2,0787 

4012   4009 0,7819 -1,0279 1,0277 -0,2 1,1 !"#$ 1,0278 

4012   4010 0,3819 0,0355 -0,0352 0,3 0,7 !"#$ 0,0354 

4012   4011 0,2029 0,0185 -0,0180 0,5 0,5 !"#$ 0,0182 

Ge10-32   4012 1,2551 -0,2021 0,2021 0 1,3 !"#$ 0,2021 

4012  $Ge044-24 2,0932 9,8588 -9,8589 -0,1 1,7 !"#$ 9,8589 

     

Zápisníky s m! enými hodnotami z p ipojovacího m! ení a z m! ení mezi ostatními 

body ZVS jsou pak ve form! tabulek z programu Microsoft Excel uvedeny v p ílohách #. 

19 a 20.  

Z t!chto vyhovujících m! ených obousm!rných p evýšení je možné vypo#ítat 

p evýšení pr$m!rná (Tab. 28) a pomocí nich pak p edb!žné hodnoty výšek bod$ (V 

tabulce 29 sloupec I). Jejich výsledné hodnoty budou však dány až vyrovnáním MN&, p i 

kterém budou vyrovnávána jednotlivá p evýšení. Ve sloupci II téže tabulky jsou ješt! také 

uvedeny p edb!žné výšky z m! ení uzav eného nivela#ního po adu. Jak je možné 

pozorovat, jsou jejich rozdíly až na výjimky v desetinách milimetr$. Lze tedy o#ekávat, že 

vyrovnáním dojde u v!tšiny bod$ už pouze k malým zm!nám v jejich výškách ( ádov! 

desetiny milimetru). 

                          Tab. 29 Tabulka porovnání p edb!žných výšek 

'. bodu 

I II 
Rozdíl    
I - II P#edb"žná 

výška 
P#edb"žná 

výška 

[m] [m] [mm] 

4012 222,6329 - 
4001 216,1479 216,1473 0,6 
4002 214,3352 214,3346 0,6 
4003 214,1989 214,1982 0,6 
4005 222,1167 222,1172 -0,5 
4008 220,5542 220,5533 0,9 
4009 221,6051 221,6047 0,4 
4010 222,6683 222,6670 1,2 
4011 222,6512 222,6510 0,1 
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Zajímavé je také porovnání n!kterých t!chto p edb!žných výšek s výškami 

ur#enými pomocí GNSS aparatury statickou metodou. A#koliv nejsou hodnoty výškové 

složky z tohoto m! ení nikterak sm!rodatné (závazné), nebo" p esnost ur#ení výšky GNSS 

aparaturou je v porovnání s p esnou nivelací stále mén! p esná, je však vhodné se 

pozastavit nad jejich vzájemnými rozdíly (Tab. 30). U p edb!žných výšek z nivelace dojde 

sice vyrovnáním ješt! k jejich zm!nám, ale ty, jak už bylo zmín!no, lze o#ekávat jako 

minimální a hodnoty rozdíl$ z tabulky 30 budou tedy stále markantní. P isuzovat tyto 

vysoké rozdíly nelze ani chybám p i m! ení GNSS aparaturou, nebo" byly provád!ny 

hodinové observace a následn! bezchybné zpracování v programu Leica Geo Office dle 

videonávodu firmy Gefos a.s. Nelze tedy nap íklad hledat chybu v nesprávných 

parametrech zvolené antény p i zpracování. Výška antény p i samotném m! ení v terénu 

byla ur#ována také s vysokou p esností, nebo" bylo použito speciálního háku s ozna#ením 

GZS4 - 1 pro m! ení výšky antény na stativu. Rozdíly jsou sice vysoké, avšak podez ele 

navzájem dosti podobné. Vzhledem k roku ur#ení výšky výchozích bod$ &SNS a 

vzhledem k tomu, že se jedná o území poddolované, lze tyto velké rozdíly s nejv!tší 

pravd!podobností p isoudit z velké #ásti práv! ú#ink$m poddolování. 

                        Tab. 30 Porovnání výšek ze dvou metod m! ení 

'íslo 
bodu 

NIVELACE GNSS Rozdíly 

H [m] H [m] $H [mm] 

4002 214,335 214,243 93 

4010 222,668 222,575 93 

4012 222,633 222,534 99 

                             

8.2.4.1 Hodnocení p esnosti m# ení 

Stejn! jako tomu bylo u složky polohové, je možné i v tomto p ípad! provést 

zhodnocení p esnosti provedených nivela#ních m! ení, na kterých jsou závislé výsledné 

výšky bod$ ZVS. Jedná se tedy o rozbor p esnosti po m! ení, p i kterém je kontrolováno, 

zda m! ení prob!hlo s p edpokládanou sm!rodatnou odchylkou, kterou je v tomto p ípad! 

jednotková sm!rodatná kilometrová odchylka $0 = 0,3 mm. Skute#nou p esnost m! ených 

p evýšení je pak možné nejlépe vyjád it výb!rovými sm!rodatnými odchylkami, které 

budou po#ítány z uzáv!ru a rozdíl$ obousm!rn! m! ených p evýšení. 

V p ípad! odhadu p esnosti m! ení ze souboru obousm!rn! m! eného p evýšení, 

kdy jsou po#ítány rozdíly z m! ení tam a m! ení zp!t v rámci každého oddílu, se jedná 

prakticky o m! ické dvojice nestejné váhy, jejíž hodnota je nep ímo úm!rná délce oddílu. 

Takováto výb!rová sm!rodatná odchylka je pak tedy dána vztahem [2]: 
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                                          LA0 " M %
- ; N%

OP QRQR
SR

OTU%  ,          (8.25) 

kde n je po#et oddíl$, v je rozdíl obousm!rného p evýšení a ozna#ení R je pro délku 

p íslušného oddílu. Hodnoty p evýšení t!chto jednotlivých obousm!rn! m! ených oddíl$ 

byly již spole#n! s jejich rozdíly uvedeny v tabulce #. 28. V tabulce 31 je pak uvedena 

hodnota takto ur#ené výb!rové sm!rodatné odchylky s01.  

        Tab. 31 Hodnota výb!rové sm. odchylky ur#ená z rozdíl$ obousm!rn! m! ených oddíl$ 

VWX  

0,29 
           

Již na pohled je z ejmé, že hodnota výb!rové odchylky odpovídá p esnosti apriorní $0 = 

0,3 mm. Pro korektnost je ješt! možné provést nap íklad test sm!rodatné odchylky a ov! it 

tak p edpoklad, že výb!rová sm!rodatná odchylka s01 se neliší od nominální sm!rodatné 

odchylky $0 udávané výrobcem. Jako nulová hypotéza zde byla H0 : s01 = $0. Testovacím 

kritériem byla veli#ina '2. Výpo#et tohoto testovacího kritéria má dle [8] tento tvar: 

        Y- " Z[03
I[3 ; #\ ) ]( .           (8.26) 

Tato veli#ina má tzv. '2 - rozd!lení s (n - 1) stupni volnosti. V tomto konkrétním p ípad! se 

jednalo o oboustranný test, p i kterém byla za hladinu významnosti dána hodnota   = 5 %. 

V tabulkách pro "2 - rozd!lení pak byly vyhledány kritické hodnoty "2
1-#/2 a "2

#/2. Nulová 

hypotéza bude následn! zamítnuta v p ípad!, že [8]: 

                                                      ! "  #$%&!!  nebo  ! '  %&!!  .         (8.27) 

Po dosazení konkrétních hodnot (8.28) je tedy z ejmé, že vztah (8.27) ani v jednom 

p ípad! neplatí, $ímž je potvrzeno, že ani na jedné hladin! významnosti nezamítáme 

nulovou hypotézu a výb!rová sm!rodatná odchylka  s01 tedy náleží základnímu souboru. 

                                                    ()*+ , -)-- a ()*+ . +/)0 .         (8.28) 

Jak bylo uvedeno na za$átku této kapitoly, je možné tuto výb!rovou sm!rodatnou 

odchylku ur$it také z uzáv!r% uzav ených nivela$ních po ad%. Pro její výpo$et je dán 

obecný vztah (8.29). V tomto p ípad! však vychází výb!rová sm!rodatná odchylka z p íliš 

malého souboru m! ení (jediného uzáv!ru) a je tedy velmi nespolehlivým odhadem 

sm!rodatné odchylky !0.  

           123 4 56#
78 9:9:;:

7<=#  ,          (8.29) 
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kde n je v tomto p ípad! po$et uzav ených nivela$ních polygon%, U je uzáv!r p íslušné 

po ad% s jemu odpovídající délkou F. 

8.3 Vyrovnání sít  

Posledním zbývajícím zpracováním bylo výškové vyrovnání ZVS. Než však došlo 

k vyrovnání celé této sít!, bylo postupováno tak, že byla ješt! nejprve ur$ena vyrovnaná 

hodnota výšky vztažného bodu 4012. V následujících dvou kapitolách budou tedy 

podrobn! popsána veškerá zpracování, jejichž výsledkem budou výsledné výšky všech 

bod% ZVS, v$etn! jejich p esností. 

8.3.1 Vyrovnání m !ení s daným sou"tem 

V praxi se $asto vyskytuje úloha, kdy je pot eba vyrovnat m! ené veli$iny, jež jsou 

vázány daným sou$tem. Takovéto situaci odpovídá nap íklad nivela$ní po ad vložený mezi 

dva dané body, tedy i konkrétní p ípad v této diplomové práci, kterým je p ipojovací 

nivela$ní po ad s koncovými body &SNS a mezilehlým bodem 4012. Vyrovnání m! ení 

s daným sou$tem je speciálním p ípadem vyrovnání m! ení podmínkových s jednou 

podmínkou v lineárním tvaru. Dle [8] je možné pro tyto úlohy sestavit obecné rovnice: 

                                  >#? @# A >!? @! ABA >7? @7 C D 4 E ,         (8.30) 

kde ? @ jsou vyrovnaná p evýšení a S je daný výškový rozdíl mezi po$áte$ním a koncovým 

bodem a platí pro n!j vztah (8.31). Ozna$ení a v rovnici pouze zastupují ±1, p i$emž o 

znaménku rozhoduje výškový rozdíl mezi jednotlivými body oddíl%. Klesá-li koncový bod 

oddílu vzhledem k p edchozímu bodu, má p evýšení znaménko záporné. V p ípad! 

stoupání je naopak p evýšení kladné. 

           D 4 F>? @G 4 H>?I A H>JI 4 H>?I C K .         (8.31) 

Rovnice (8.30) však s nejv!tší pravd!podobností platit nebude, nebo' m! ená p evýšení l 

se budou od p evýšení ? @ lišit a vznikne tedy jakýsi uzáv!r U. V takovém p ípad! je pak 

možné psát: 

                                             >#?# A >!?! ABA >7?7 C D 4 K .         (8.32) 

Je tedy pot eba vypo$ítat opravy v, s nimiž musí platit p etvo ená podmínková rovnice: 

            >#J# A >!J! ABA >7J7 A K 4 E .         (8.33) 

Odchylka od daného sou$tu je pak rozd!lována podle MN& na jednotlivé veli$iny a to 

úm!rn! jejich reciprokým váhám q. Váhy p jsou voleny jako p evrácené hodnoty délek 



Bc. Tomáš Harazim: Návrh a ov! ení základní vyty$ovací sít! pro vyty$ení prostorové 
polohy liniové stavby 

2014    86 
 

jednotlivých oddíl% (8.34). Reciproké váhy q pak tedy odpovídají p ímo délkám oddíl% s 

(8.35). 

                                                                L< 4 #
M:NOPQ  ,          (8.34) 

                                                                R< 4 #
S: 4 1< .          (8.35) 

Výpo$et oprav v je dán vztahem: 

                                                            J< 4 C>< T U V:HVI T K ,          (8.36) 

kde [q] je sou$et délek všech m! ených oddíl%. Vyrovnaná m! ení ? @ jsou pak dána 

výrazem: 

                ? @< 4 >< T N?< A J< UQ .          (8.37) 

Co se charakteristiky p esnosti tý$e, je možné následn! vypo$ítat hodnotu aposteriorní 

jednotkové sm!rodatné odchylky  0´ (8.38). Ta je však ur$ena pouze z jediné náhodné 

chyby (uzáv!ru) a je tedy velmi nespolehlivým odhadem základní sm!rodatné odchylky !0.  

                               W2 ! "#$%%& .                     (8.38) 

Pro odhad p esnosti m! ených p evýšení pak platí vztah (8.39), pro odhad p esnosti 

vyrovnaných p evýšení (8.40) a p esnost vyrovnaných výšek bod% je dána rovnicí (8.41).  

                                                             '() ! *+ , "-. ,          (8.39) 

                                      '( /) ! 010
#2& , "-.34 5#-& 6 -.7 ! '() , 89 6 : 2)

#2&; ,        (8.40) 

                                                         '<) ! 010
#2& 4 => , >   ,          (8.41) 

kde S´ je délka po adu od po$átku až k uvažovanému bodu a S´´ je: 

      >  ! > 6 >  ,                      (8.42) 

kde S je v tomto p ípad! délka celého po adu. 

Postup s konkrétními hodnotami je patrný v tabulce (Tab. 32) p evzaté z p ílohy $. 

21, která tyto veškeré díl$í a výsledné hodnoty z provád!ného vyrovnání obsahuje. 
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      Tab. 32 Ukázka výpo$etní tabulky z vyrovnání m! ení s daným sou$tem 

Bod  . a 

M!"ené 
p"evýšení 

Délka 
oddílu 

#áste ný 
sou et 

Opravy 
Vyrovnané 
p"evýšení 

Vyrovnaná 
výška 

?< (m) qi (km) [q]1
i (km) 

vi 
(mm) ? @<  (m) Hi (m) 

Ge10-32 
      222,8350 

-
1 

0,2021 1,255 1,255 0,3 -0,2024 
4012 222,6326 

1 9,8589 2,093 3,348 -0,5 9,8584 
Ge044-24 232,4910 

 
  

 
   ( 9,6568 3,348 

 
         

Konkrétní hodnoty všech odchylek, jejichž obecné tvary byly uvedeny výše, jsou 

taktéž sou$ástí p ílohy 20. Bude zde uvedena pouze výsledná p esnost výšky bodu 4012, 

která nabývá hodnoty WXYZ[3= 0,39 mm, což je hodnota stále menší než hodnota o$ekávané 

p esnosti pro nejkriti$t!jší p ípad. Absolutní p esnost tohoto bodu, která pak zohled)uje i 

p esnost bodu &SNS je dána kvadratickým sou$tem a má hodnotu 2 mm. 

Jak je možné pozorovat v tabulce výše, došlo vyrovnáním pouze k minimální 

zm!n! ve výšce. Oproti její p ibližné hodnot! je zm!na v desetinách milimetru a po 

zaokrouhlení na milimetry tedy z%stala výsledná hodnota výšky prakticky nezm!n!na. 

Vyrovnaná nadmo ská výška bodu 4012 tedy $iní hodnotu 222,633 m. 

8.3.2 Vyrovnání ZVS 

Výšková sí' byla stejn! jako sí' polohová vyrovnána pomocí vyrovnání 

zprost edkujících m! ení p i spln!ní podmínky metody nejmenších $tverc% (7.73). Obecn! 

je tato aplikace MN& na vyrovnání zprost edkujících veli$in v geodézii používána 

nej$ast!ji. Zprost edkujícími veli$inami budou v tomto p ípad! m! ená p evýšení, která je 

možné zapsat jako funkci hledaných neznámých (výšek). V p ípad! ozna$ení vektoru 

m! ených veli$in jako l, vektoru neznámých jako X a vektoru vyrovnaných m! ených 

veli$in a neznámých jako ? @ a \] je možné napsat tento funk$ní vztah: 

     ? @ 4 ? A J 4 ^N\]Q ,           (8.43) 

kde v jsou opravy m! ených veli$in.  

V p ípad!, že rovnice (8.43) je lineární, je možné psát: 

                 J 4 _ T `a A ? ,          (8.44) 

kde dx je vektor vyrovnaných p ír%stk% a A je matice plánu, která obsahuje derivace funkcí 

^N\]Q podle jednotlivých neznámých. V p ípad!, že by byly za neznámé parametry zvoleny 

výšky všech bod% v síti, matice plánu A by nem!la plnou hodnost a poté by i matice N 
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soustavy normálních rovnic (7.76) byla singulární a její inverze N
-1 by neexistovala. 

Obecn! je proto pot eba zvolit výšku jednoho bodu jako fixní. Tímto zvoleným bodem byl 

bod 4012 s jeho výškou 222,633 m. Matice plánu pak bude obsahovat pouze hodnoty 0, 1 a 

-1 na pozicích, na kterých se nachází p íslušný bod. Obecný vztah je zde uveden pod 

$íslem (8.45). Konkrétní hodnoty matice A jsou pak uvedeny v p íloze $. 22.  

                                                  _ 4
bc
cd
ef[Ng]Qeg[ h ef[Ng]Qegij k jeflNg]Q
eg[ h eflNg]Q

egi mn
no ,          (8.45) 

kde m je po$et m! ení, resp. po$et funkcí ^N\]Q a n zna$í po$et zvolených neznámých 

parametr%. 

Jestliže bude následn! na rovnici (8.44) aplikována podmínka MN& (7.73) 

s váhovou maticí P, vznikne soustava normálních rovnic: 

                                                 _pq_ T `a 4 _pq? ,          (8.46) 

kde prvky váhové matice P byly ur$eny jako p evrácené hodnoty délek jednotlivých oddíl% 

(8.34) a má tedy tvar: 

               q 4 rL# h Ej k jE h LPs .          (8.47) 

*ešením soustavy normálních rovnic (7.76) je pak vektor vyrovnaných p ír%stk% dx 

možné psát jako (7.77) a vztah pro výpo$et vyrovnaných hodnot hledaných parametr% a 

m! ených veli$in jako (7.78) a (7.79). 

Co se charakteristiky p esnosti tý$e, byl po provedeném vyrovnání vypo$ítán dle 

[8] také aposteriorní odhad jednotkové sm!rodatné odchylky a ješt! n!kolik dalších 

sm!rodatných odchylek, které zde budou obecn! popsány a všechny jejich konkrétní 

hodnoty a výpo$ty pak uvedeny v p íloze $. 22. Aposteriorní odhad jednotkové sm!rodatné 

odchylky +0´ byl dán dle vzorce: 

        W2 ! 8?@A?
BCD  ,                     (8.48) 

kde n je celkový po$et m! ení, k je po$et m! ení nutných a celý vztah ve jmenovateli 

charakterizuje tedy po$et nadbyte$ných m! ení. 

Sm!rodatné odchylky vyrovnaných neznámých parametr% byly vypo$teny jako: 

                                                'E) ! 'F , "GE)) ,          (8.49) 

kde GE)) jsou prvky hlavní diagonály kovarian$ní matice Qx, pro niž platí: 
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Sm!rodatné odchylky vyrovnaných m

                                                

kde tu @:: jsou prvky diagonály kovarian

                                               

Sm!rodatné odchylky 

sm!rodatné odchylky !

po$tem nadbyte$ných m! 

*ešení vyrovnání výškové sít

jednodušší, nebo' v n!m figuruje pouze jeden rozm

jak už bylo uvedeno, tvo

uvedených vztah% provedeno v

jejich hodnoty byly vloženy do p

výpo$tech byla p ibližným hodnotám výšek p

obrázku je také vyzna$en zelenými šip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 34
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                                                     tv 4 w$#  .   

rodatné odchylky vyrovnaných m! ených veli$in byly ur$

                                                Wu @: 4 W2x T ytu @:: ,   

jsou prvky diagonály kovarian$ní matice tu @  a platí pro ni: 

                         tu @ 4 _ T w$# T _p .   

rodatné odchylky Wv: a Wu @: je možné také vypo$ítat na základ

!0. Té se využije zejména v situacích, kdy sí

ných m! ení a empirický odhad +0´ není tedy dostate$

ešení vyrovnání výškové sít! je oproti  ešení vyrovnání sít

!m figuruje pouze jeden rozm!r (p evýšení) a matice 

jak už bylo uvedeno, tvo ena pouze $ísly 0 a ±1. Toto vyrovnání bylo tedy podle výše 

 provedeno v programu Microsoft Excel a jednotlivé díl

jejich hodnoty byly vloženy do p ílohy $. 22. Pro jednodušší práci s

ibližným hodnotám výšek p i azena písmena od k až po 

$en zelenými šipkami sm!r stoupání terénu. 

34 Schéma výškov! m! ené sít! s p i azeným ozna$

! pro vyty$ení prostorové 

89 

       (8.50) 

in byly ur$eny ze vztahu: 

       (8.51) 

        (8.52) 

$ítat na základ! apriorní 

situacích, kdy sí' disponuje nízkým 

´ není tedy dostate$n! spolehlivý. 

ešení vyrovnání sít! polohové zna$n! 

ýšení) a matice A je pak tedy, 

Toto vyrovnání bylo tedy podle výše 

programu Microsoft Excel a jednotlivé díl$í výpo$ty a 

šší práci s ozna$ením p i 

až po r (Obr. 344). Na 

azeným ozna$ením 
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8.3.2.1 Zhodnocení výsledk# výškového vyrovnání 

Jak je z ejmé z hodnot sm!rodatných odchylek !0 a !0´ v Tab. 33, v p ípad! 

testování jejich pom!ru by jeho hodnota nenabývala hodnotu blízkou 1, jak tomu správn! 

má být, ale p ibližn! 1,6. Hodnota !0´ je obecn! závislá na náhodném st etnutí hodnot 

skute$ných chyb m! ení "1 až "n. Proto bude ješt! proveden její test, konkrétn! tedy 

testování hypotézy o varianci !0
2 v základním souboru s normálním rozd!lením [8].  

                                  Tab. 33 Shrnutí parametru vyrovnání 

(n - k) 9 

$0  1,0 

 $0´ 0,6 

$0 / $0´ 1,6 

                                     

Je testována hypotéza, že náhodný výb!r s výb!rovou sm!rodatnou odchylkou !0´ 

byl proveden ze základního souboru se sm!rodatnou odchylkou !0. Za nulovou hypotézu 

H0 bylo zvoleno: 

                                                   z2{ W|}Ou~ 4 W2 .          (8.53) 

Testovacím kritériem je veli$ina "2: 

                                                                 ! 4 �
�Z3 T W2 H ,          (8.54) 

kde ozna$ení # odpovídá (n - k) stup)%m volnosti a konkrétn! tedy # = 9. Hodnota !0 

odpovídá apriorní jednotkové sm!rodatné odchylce a hodnota !0´ odpovídá vy$íslení dle 

vzorce (8.48).  

Pro hladinu významnosti   = 5% byly tedy vyhledány kritické hodnoty "2 

rozd!lení. Nulová hypotéza bude pak zamítnuta, pokud:  

                           8IJKLMNN
O P QR 

QR P 8ILMNN
O   .                     (8.55) 

Po dosažení konkrétních hodnot je tedy z ejmé, že nerovnost (8.55) ani v jednom p ípad! 

neplatí a nulová hypotéza Ho tedy zamítnuta nebude. 

                                     STUU V STWS V 9TXU .          (8.56) 

Sm!rodatné odchylky vyrovnaných neznámých parametr% 'E) a vyrovnaných 

m! ených veli$in '( /) byly tedy ur$ovány pomocí aposteriorního odhadu jednotkové 

sm!rodatné odchylky +0´ a nabývají hodnot uvedených v tabulce níže. Tyto p esnosti 

výšek jsou pouze p esnostmi relativními. Absolutní p esnost t!chto výšek bod% ZVS, tedy 

se zapo$tením všech díl$ích p esností, je uvedeno až v další kapitole v Tab. 37. 
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                     Tab. 34 Hodnoty vypo$tených sm!rodatných odchylek 

��@�  [mm] 
 

���  [mm] ���  0,21 
 

 4002 0,21 ���  0,23 
 

 4001 0,23 ���  0,21 
 

 4003 0,21 ���  0,22 
 

 4005 0,22 ���  0,24 
 

 4008 0,24 ���  0,23 
 

 4009 0,23 ���  0,21 
 

 4010 0,21 ���  0,21 
 

 4011 0,21 ���  0,17 
   ����  0,20 
   ����  0,20 
   ����  0,26 
   ����  0,26 
   ����  0,23 
   ����  0,21 
   

                       

Jak je možné vypozorovat z této tabulky, jsou hodnoty sm!rodatných odchylek 

vyrovnaných výšek bod% odpovídající odchylkám o$ekávaným z Tab. 24. Výšková 

p esnost je tedy vzhledem k p esnosti požadované dosta$ující a odpovídá p esnosti, která 

byla modelována v rámci rozboru p esnosti p ed m! ením. Zbývajícími neuvedenými 

hodnotami jsou už pouze hodnoty vyrovnaných nadmo ských výšek. V Tab. 35 jsou tedy 

spolu s vyrovnanými hodnotami uvedeny také jejich hodnoty p ibližné a jednotlivé rozdíly. 

Z t!chto rozdíl% je z ejmé, že vyrovnáním došlo už pouze k minimálním zm!nám ve 

výškách. 

             Tab. 35 P ehled p ibližných a vyrovnaných nadmo ských výšek 

#. 
bodu 

P"ibližné Vyrovnané Rozdíl 
H [m] H [m] [mm] 

4001 216,147 216,148 0,4 
4002 214,335 214,335 0,3 
4003 214,198 214,199 0,5 

4005 222,116 222,117 1,0 

4008 220,554 220,554 0,1 

4009 221,604 221,605 1,2 

4010 222,667 222,667 0,5 

4011 222,650 222,651 1,2 

4012 222,633 222,633 -0,1 
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9. Zhodnocení výsledk  navržené a ov!"ené ZVS 

Po dokon ení výškového vyrovnání bylo již možné ozna it základní vyty ovací sí! 

za dokon enou a vhodn" navrženou, resp. ov"#enou. Vhodn" proto, že v obou p#ípadech, 

tedy jak p#i návrhu, tak p#i skute ném ov"#ení, byly spln"ny veškeré požadavky, zejména 

požadavky kladené na p#esnost. V následujících dvou tabulkách budou shrnuty hodnoty 

sou#adnic a jejich p#esností. V Tab. 35 jsou jimi hodnoty p#ibližných sou#adnic a jejich 

p#esností z modelování v programu PrecisPlanner a v Tab. 36 pak skute né, vyrovnané 

hodnoty sou#adnic s jejich p#esnostmi. 

                Tab. 36 Vstupní a výstupní hodnoty z modelování p#esnosti 

 . bodu y [m] x [m] z [m] !y [mm] !x [mm] !z [mm] 
10 470164,670 1101554,600 271,910 - - - 

10.3 470146,480 1101543,710 271,880 - - - 
217 471022,400 1102899,520 217,990 - - - 

4001 470973,847 1102976,794 216,500 1,8 1,8 2,1 

4002 470886,361 1102935,792 216,500 2,4 3,3 2,1 

4003 470896,177 1103079,966 216,500 3,4 3,5 2,1 

4005 470881,619 1103197,953 222,000 4,6 3,9 2,1 

4008 470802,139 1103399,525 222,500 6,5 4,9 2,1 

4009 470993,706 1103450,347 222,500 6,9 3,3 2,1 

4010 471239,537 1103459,063 222,500 6,9 3,6 2,1 

4011 471240,833 1103296,970 222,500 4,5 3,1 2,1 

4012 471182,160 1103107,930 222,500 2,2 2,1 2,1 

                 

                Tab. 37 Vyrovnané hodnoty sou#adnic bod$ a jejich p#esnosti 

 . bodu y [m] x [m] z [m] !y [mm] !x [mm] !z [mm] 
10 470164,670 1101554,600 - - - - 

10.3 470146,480 1101543,710 - - - - 
217 471022,400 1102899,520 - - - - 
4001 470978,756 1102988,747 216,148 1,8 1,4 2,1 

4002 470894,145 1102925,452 214,335 2,5 1,9 2,1 

4003 470880,330 1103064,473 214,199 3,0 2,3 2,1 

4005 470873,862 1103196,371 222,117 3,0 2,8 2,1 

4008 470791,516 1103405,154 220,554 3,6 4,5 2,1 

4009 470989,338 1103443,234 221,605 3,0 5,0 2,1 

4010 471233,820 1103462,467 222,667 3,6 5,2 2,1 

4011 471232,290 1103286,801 222,651 3,3 3,6 2,1 

4012 471172,697 1103092,089 222,633 2,4 2,3 2,0 

4004 470774,537 1103219,781 - 3,3 3,6 - 

4006 470576,890 1103336,129 - 4,1 5,2 - 

4007 470595,705 1103009,233 - 2,3 4,7 - 
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10. Záv!r 

Tímto byla tedy dokon ena celá diplomová práce, která se zabývala návrhem 

základní vyty ovací sít" (dále jen „sí!“) a jeho následným ov"#ením. Sí! byla navrhována 

pro vyty ení prostorové polohy pozemní komunikace v rámci projektu s názvem 

Prodloužená Ruská. P#esnost tohoto vyty ení je obecn" posuzována podle kritérií pro 

p#esnost vyty ení polohy HB a výšky HVB a tedy práv" z této p#esnosti bylo p#i návrhu 

sít" zp"tn" vycházeno. T"mito kritérii jsou konkrétn" mezní vyty ovací odchylky z %SN 

73 0420 - 2, v níž je jedna  ást v"nována práv" pozemním komunikacím. 

Jak bylo zmín"no již v úvodu, byla práce rozd"lena do dvou velkých  ástí, v rámci 

kterých byla sí! navrhována. D#íve než však byla problematika t"chto dvou samostatných 

 ástí #ešena, bylo nutné navrhnout vhodný typ vyty ovací sít". Jist" existuje mnoho 

dalších, rozdílných zp$sobu, jak by se dala tato situace #ešit. Je tím tedy myšleno, že bylo 

možné navrhnout sí! jakkoliv jinak a že záleží vždy na doty ném, jak se k situaci postaví a 

jaký zvolí postup #ešení. V tomto p#ípad" bylo na základ" provedené rekognoskace a 

vzhledem k požadavk$m navržena základní vyty ovací sí! jako uzav#ený polygonový 

po#ad s po áte ním (koncovým) bodem a s body orienta ními jsoucích sou ástí %STS. Pro 

takto navrženou konfiguraci sít" byla pak stanovena apriorní p#esnost tak, aby spl&ovala 

normou stanovené požadavky. V rámci polohové složky byla tato o ekávaná p#esnost 

ur ena dv"ma zp$soby. Jednalo se o „ru ní“ výpo et dle stanovených výpo etních vztah$ 

a o použití programu PrecisPlanner, který umožnil na základ" definované konfigurace 

m"#ení, resp. sít" ur it o ekávané p#esnosti vypo tených bod$. Tímto zp$sobem byly 

v rámci polohové složky stanoveny p#esnosti všech bod$ sít" a následn" byla tato p#esnost 

po etn" ov"#ována, zda je vyhovující i s uvážením následného m"#ení (vyty ení) polohy 

hlavních bod$. Druhý zp$sob, tedy výpo et dle stanovených výpo etních vztah$, nebyl 

sm"rodatným pro další navazující zpracování. Tento zp$sob zde byl uveden pouze jako 

jeden z možných zp$sob$ a proto, že v za átcích diplomové práce jiný zp$sob uvažován 

nebyl. Výsledné hodnoty z takto stanovené o ekávané p#esnosti nejsou však o skute né 

p#esnosti navrhované konfigurace dosti vypovídající, nebo! se výpo etní vztahy 

vyzna ovaly n"kolika odlišnostmi. Jedná se zejména o to, že tyto výpo etní vztahy byly 

autorem stanoveny pro oboustrann" p#ipojený a orientovaný polygonový po#ad, nikoliv pro 

po#ad uzav#ený. Pro uzav#ený po#ad jich bylo však využito také, nebo! p#ece jen lze mezi 

uzav#eným a oboustrann" p#ipojeným polygonovým po#adem pozorovat jisté analogie.  

Dle projektu vyty ovací sít" pak následovalo její skute né vybudování v terénu a 

zam"#ení. P#i t"chto terénních pracích, zejména p#i stabilizaci bod$ sít", bylo snahou 

postupovat tak, aby skute nost co nejvíce odpovídala návrhu. Samotné m"#ení, kterým byl 

uzav#ený polygonový po#ad a body op"rné zam"#eny, bylo provedeno taktéž v p#edem 

daném po tu opakování. Po všech t"chto opat#eních v terénu následovalo zpracování 
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m"#ení, v rámci n"hož bylo spolu s vylou ením n"kolika odlehlých m"#ení provedeno také 

zpracování m"#ených dat ve smyslu výpo tu polygonového po#adu, výpo tu rajón$ a 

výpo tu statické metody z m"#ení GNSS aparaturou. Dále už mohlo následovat vyrovnání 

sít". Toto vyrovnání bylo provedeno metodou vyrovnání m"#ení zprost#edkujících 

v programu Groma. Vstupními hodnotami tohoto vyrovnání byly vodorovné délky a sm"ry 

spole n" s jejich p#esnostmi, ur enými z provád"ného rozboru p#esnosti po m"#ení. 

Výsledkem vyrovnání pak byly vyrovnané sou#adnice, jejichž p#esnosti byly u p#evážné 

v"tšiny bod$ vyšší, než p#esnosti o ekávaná z modelování v programu PrecisPlanner. Nižší 

hodnoty sm"rodatných odchylek u jednotlivých bod$ byly zp$sobeny zvýšením tuhosti 

systému, které bylo dosaženo po#ízením ješt" n"kolika nadbyte ných m"#ení.  

Postup v rámci složky výškové byl obdobný jako v p#ípad" složky polohové. Op"t 

byla stanovena o ekávaná p#esnost dv"ma zp$soby. V prvním p#ípad" byly zvoleny možné 

nejhorší podmínky m"#ení a v rámci nich pak byly ur ovány jednotlivé díl í p#esnosti. 

Byla tedy ur ena p#esnost pro nejkriti t"jší p#ípad, který lze za daných podmínek uvažovat. 

Pro tento p#ípad bylo následn" také po etn" ov"#ováno, zda je tato p#esnost vzhledem 

k p#esnosti požadované dosta ující i s uvážením následného zam"#ení, resp. vyty ení 

výšky hlavního výškového bodu. Druhým zp$sobem v rámci rozboru p#esnosti p#ed 

m"#ením bylo op"tovné využití programu PrecisPlanner, který ur il o ekávané výškové 

p#esnosti všech bod$ navrhované sít". Následn" bylo již postupováno analogicky jako 

v první  ásti diplomové práce. Následovalo tedy m"#ení, kterým se konkrétn" rozumí 

p#ipojovací m"#ení pro p#ipojení vztažného bodu sít" a vlastní m"#ení mezi ostatními body 

ZVS. Poté byla data zpracována a použita pro vyrovnání metodou nejmenších  tverc$. 

Výsledkem byly tedy vyrovnané sou#adnice bod$ vyty ovací sít" a jejich p#esnosti. Jejím 

ov"#ením šlo v této diplomové práci zejména o zjišt"ní toho, zda je návrh skute n" 

realizovatelný s p#esností, jako je p#esnost o ekávaná. Po celkovém shrnutí lze pak 

potvrdit, že byla sí! vybudována s p#esnosti o ekávanou. 

A koliv, dá se #íci, se jednalo o #ešení pouze  áste ného problému, nebo! je p#i 

kompletních návrzích vyty ovacích sítí pot#eba brát v úvahu také vyty ení podrobné a tedy 

i pro n"j v rámci rozboru p#esnosti „rezervovat“ ur itou p#esnost, jednalo se už i tak o 

velmi rozsáhlou problematiku, p#i níž šlo zejména o aplikaci studiem získaných poznatk$ 

na konkrétní praktické úloze.  

V záv"ru práce bych se rád ješt" také zmínil o stavu probíhající výstavby 

prodloužené ulice Ruské a Vítkovické. V sou asnosti je výstavba ve fázi pokládání 

jednotlivých vrstev asfaltového krytu vozovky. Dokon ení této stavby je plánováno na 5. 

až 6. m"síc letošního roku. Pro zajímavost zde bylo vloženo také pár fotografií z pr$b"hu 

její výstavby. Tato fotodokumentace je uvedena v p#íloze s po#adovým  íslem 23.  
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