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Anotace 

V bakalářské práci je zpracován postup realizaci základny, která je umístěná  

na střeše budovy A v areálu VŠB-TUO v Ostravě Porubě. Základna slouţí pro kalibraci 

horizontálních úhlů teodolitu. Pro toto zaměření byl pouţit přístroj totální stanice Leica 

1202. K určení bodů v terénu byla vyuţitá technologie GNSS. 
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In the thesis handles the implementation process of the base, which is located on 

the roof of a building in the complex A VSB-TUO in Ostrava Poruba. The base is used to 

calibrate the horizontal angles theodolite. For this focus device was used Leica Total 

Station 1202. To determine the points in the field of GNSS technology has been utilized. 
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VŠB – TUO   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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GNSS  Global Navigation Satellite System  

GPS  Global Positioning Systém 
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IAG 1967  International Association of Geodesy 1967 

LGO   Leica Geo Office 

S – JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

NAVSTAR GPS   Navigation Signal Timing And Ranging Global Positioning  

PDOP Position Dilution of Precision 

RTK Real Time Kinematic  

S – JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

TDOP Time Dilution of Precision 

TopNet   Síť permanentních GNSS stanic, provozovaná firmou GB-

geodezie 

Trimble VRS  Síť permanentních GNSS stanic, provozovaná firmou 

Trimble 

VDOP Vertical Dilution of Precision 

WGS – 84  World Geodetic System 1984 
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ÚVOD 

 Úkolem mé bakalářské práce je zpracovat data z totální stanice Leica 1202, a určit 

přesné souřadnice bodu na střeše budovy A v areálu VŠB-TUO. Před zaměřením byly 

zadány dva trigonometrické body o známých souřadnicích a tři body o neznámých 

souřadnicích, které byly určeny pomocí technologie GNSS. Po určení neznámých bodu 

byly všechny body zaměřeny v pěti skupinách a dvou řadách, tento postup byl opakován 

ještě jednou po uplynutí několika měsíců. 

 Pro první měření byla vybrána sobota 29.11.2014, kdy v budově nejsou ţádní 

studenti a pro druhé středa dne 1.4.2015, kdy je budova plná studentů a zaměstnanců  

VŠB-TUO. Tenhle postup byl zvolen proto, aby se údaje mohly mezi sebou porovnat  

a zjistit souřadnice při plné a prázdné budově, případně zjistit posunu bodu. Hodnoty byly 

měřeny stejným přístrojem, aby se vyloučily jakékoliv přístrojové chyby. Výpočty měření 

probíhaly v souřadnicovém systému S-JTSK. U bodů zaměřené pomocí GPS technologii 

byla nastavena statická metoda a souřadnicový systém WGS – 84. 
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1. DEFINICE GEODEZIE 

 Geodezie je vědní obor, zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních 

vlastností zemského tělesa. Vědní obor jde dělit na vyšší a niţší. [1] 

1.1. VYŠŠÍ GEODÉZIE 

Se zabývá určením tvaru a rozměrů Země a s tím souvisejícím zaměřením  

a výpočty geodetických sítí, které tvoří základ pro podrobná měření polohopisná  

a výškopisná. Vyšší geodézie se zabývá územím velkého rozsahu (např. celý stát apod.),  

v rámci kterého je nutné uvaţovat zakřivení zemského povrchu. [1] 

1.2. NIŽŠÍ GEODÉZIE 

 Se zabývá vlastním podrobným měřením polohopisným a výškopisným, 

jednotlivými měřickými metodami, potřebnými přístroji a pomůckami, výpočetními 

pracemi a zobrazením naměřených hodnot. Niţší geodézie se zabývá územím malého 

rozsahu, v rámci kterého lze zanedbat zakřivení Země, a zemský povrch tak lze povaţovat 

za rovinný. [1] 

1.3. DĚLENÍ GEODÉZIE 

 kosmickou geodezii  se zabývá určením tvaru a rozměrů Země na základě 

pozorování kosmických objektů. Jsou-li těmito objekty umělé druţice, pak se jedná 

o geodézii druţicovou/satelitní. 

 geodetickou astronomii se zabývá určováním zeměpisných souřadnic a azimutů 

na zemském povrchu na základě pozorování přirozených kosmických objektů 

(zejména Slunce a hvězd). 

 fyzikální geodezii se zabývá fyzikálními vlastnostmi Země (především tíhovým 

polem) a jejich aplikacemi v geodézii. 

 geodynamiku část geofyziky, která se zabývá studiem dynamických vlastností 

Země 

  mořskou geodezii se zabývá určením tvaru a rozměrů mořského dna. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_dru%C5%BEice
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  inženýrskou geodezii se zabývá úkoly souvisejícími s budováním vytyčovacích 

sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, 

vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů  

a zařízení, měřením území na projekt a vypracováním geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavebního díla. 

 vojenskou geodezii se zabývá geodetickými aplikacemi pro zajištění obrany státu. 

 teorii chyb nauka o chybách, vědecky podloţená teorie o chybách měření a jejich 

vlivu na výsledky měření nebo jejich funkce. 

 vyrovnávací počet se zabývá výpočetními postupy, určenými k rozdělení 

nesouhlasů na měřené hodnoty při nadbytečném počtu pozorování, prováděnými 

podle určitých pravidel, např. metodou nejmenších čtverců.[1] 
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2. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK 

Podle Nařízení vlády 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů 

a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich pouţívání [9] je 

souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) určen: 

a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m, 

 kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší poloosy, 

b) Křovákovým konformním kuţelovým zobrazením v obecné poloze, 

c) souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí.  

JTSK vyuţívá dvojité zobrazení, kdy se body nejprve zobrazí z Besselova elipsoidu 

na Gaussovu kouli.  Pro území bývalé ČSR byla zvolena základní rovnoběţka 

49°30´.Referenční koule se konformně zobrazila na kuţel v obecné poloze. Obecná poloha 

kuţele byla zvolena z důvodu protáhlé polohy zobrazovaného území ve směru severozápad 

– jihovýchod. Tím se rovnoběţkový pás, ve kterém leţela ČSR, zúţil z 370 km na pouhých 

280 km a maximální délkové zkreslení se na okrajích pásu zmenšilo z + 42 cm/km na + 24 

cm/km. Zvolenou základní kartografickou (dotyková rovnoběţka kuţelové plochy  

v obecné poloze) rovnoběţkou je rovnoběţka 78°30´. Koule se však nejprve zmenšila  

o 0,0001·R. Tím se místo jedné nezkreslené kartografické rovnoběţky dostali dvě 

nezkreslené rovnoběţky a délkové zkreslení dosahuje hodnot v rozmezí – 10 aţ + 14 cm/1 

km. Za počátek pravoúhlé rovinné soustavy byl zvolen obraz vrcholu kuţele. Osa X  

je tvořena obrazem základního poledníku (λ = 42°30´ východně od Ferra) a její kladný 

směr je orientován k jihu. Osa Y je kolmá k ose X a směřuje na západ. Tím se dostala celá 

republika do 1. kvadrantu a všechny souřadnice jsou kladné. Navrhl a propracoval 

Ing. Josef Křovák roku 1922. [2] 
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Obr. č. 1: Schéma Křovákova zobrazení. [2] 

2.1. REFERENČNÍ TĚLESA ZEMĚ 

Geoid je nejdůleţitější hladinová plocha pro geodézii. Prochází nulovým výškovým 

bodem a je to plocha blízká klidným středním hladinám moří a oceánů, prodlouţená pod 

kontinenty nekonečným počtem kanálů. Velmi těţko matematicko zpracovatelný,  

a proto je nahrazujeme referenčními plochami a to jsou referenční elipsoid, referenční 

koule a referenční rovina. Hladinová plocha je uzavřená plocha, která je v kaţdém bodě 

kolmá na směr tíţe. [2] 

 

 

Obr. č. 2: Geoid. [2] 

Referenční elipsoid je snadno matematicko definovatelné těleso. Střed elipsoidu  

je totoţný se středem Země a malá poloosa b je totoţná s osou rotace Země. [2]  
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Referenční elipsoid je těleso zploštěné na pólech a je definován dvěma parametry:  

 velkou poloosou a 

 malou poloosou b       

odvozené parametry  → zploštění      
   

 
  

 

Tab. č. 1: Parametry referenčních elipsoidů. [2] 

  Bessel Hayford Krasovskij IAG 1967 WGS-84 

rok 1841 1909 1940 1967 1984 

a[m] 6377397,155 6378388 6378245 6378160 6378137 

b[m] 6356078,963 6356911,946 6356863,019 6356774,516 6356752,314 

i[m] 1/299,153 1/297,0 1/298,3 1/298,247 1/298,257 

 

Referenční koule je určena pouze poloměrem R a má konstantní křivost. Pouţívá se pro 

území o poloměru do 200 km. Volí se střední poloměr křivosti Rm = (M*N)
½
, kde M je 

meridiánový poloměr křivosti a N je střední poloměr křivosti. Tento poloměr se vypočítává 

ke středu území, v němţ se koule dotýká elipsoidu. [2] 

 

Tab. č. 2: Střední poloměry křivosti pro vybrané elipsoidy. [2] 

 
Bessel Hayford Krasovskij IAG 1967 WGS-84 

Rm[m] 6380703,611 6381718,731 6391561,267 6381476,805 6381453,683 

 

Referenční rovina, koule lze nahradit tělesem rozvinutelným do roviny (např. kuţelem, 

válcem či tečnou rovinou). Slouţí k určení polohy bodu na referenčním elipsoidu. [2] 
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3. POPIS LOKALITY 

Ostrava je statutární a krajské město, leţící v Moravskoslezském kraji. Je to třetí 

největší město v České Republice. 

 

 

Obr. č. 3: Popis regiónů. [11] 

 

 

Obr. č. 4: Poruba s VŠB. [12] 
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Městská část Poruba se nachází v západní části Ostravy. Za centrum je povaţována 

1,6 kilometru dlouhá Hlavní třída. V Porubě ţije kolem 66 000 obyvatel a rozkládá se na 

území s rozlohou 1317,73 ha.  

Místo měření bylo v Ostravě - Porubě, na budově A ve školním komplexu  

VŠB-TUO. Kolem areálu vedou dvě hlavní cesty a to Opavská a 17. listopadu. Areál se 

skládá z několika budov, parkovišť a chodníku. 

Na střeše budovy je umístěna měřická pozorovatelna, která slouţí pro výuku 

předmětů Geodézie a Důlní měřictví. Pozorovatelnu tvoří šest pilířů s nucenou centrací, 

z čehoţ tři jsou umístěny venku a tři ve vnitřní části pozorovatelny.  

 

Obr. č. 5 : Měřické pozorovatelny na střeše budovy A VŠB - TOU 
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4. TECHNOLOGIE GNSS 

GNSS globální navigační satelitní systém ( Global Navigation Satellite Systém), 

který za pomocí vysílaných signálů z druţic určuje přesnou polohu. Dalšími kritérii GNSS 

signálů jsou pak jejich aktuálnost v reálném čase, spojitost signálů a co nejširší pokrytí. 

Základní metodou je měření takzvané pseudovzdáleností mezí anténou  

a minimálně čtyřmi druţicemi nad horizontem. Z geometrického hlediska stačí pro určení 

prostorové polohy tři druţice, avšak čtyři druţice jsou potřebné pro stanovení rozdílu mezi 

časovým systémem hodin druţice a časovým systémem hodin přijímače [3] 

 Přesnost [4]: 

 Pro účely navigace 10-15m 

 Pro geodetické vyuţití 1-2mm na 1 km 

Princip měření [4]: 

 Je měřen čas mezi vysíláním signálu z druţice a přijetím stanice v terénu 

 Poloha druţice je v daném okamţiku známa. Její stanovení a synchronizace 

atomových hodin zajišťuje středisko 

 Zapotřebí je příjem 4 druţic, optimálně 6-8 leţících 11° nad horizontem  

 Výpočet se provádí v geocentrickém systému WGS - 84, který lze převést 

do národních souřadnicových systémů 

Metody měření [4]: 

 Absolutní určování polohy: 

 Souřadnice jsou určeny v geocentrickém polohovém systému  

WGS - 84  v reálném čase 

 Relativní určování polohy: 

 Poloha bodu se určuje vzhledem k referenčnímu bodu. Jehoţ 

geocentrické souřadnice jsou známy, nebo můţe být součástí 

komerční provozované sítě referenčních stanic (např: CZEPOS) 

 Obě metody, absolutní i relativní lze využít jak pro statické, tak pro 

kinetické určování polohy  

 Statické - přijímač je po dobu měření vzhledem k zemskému 

povrchu v klidu 
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 Kinematické – přijímač je po dobu měření vzhledem k zemskému 

povrchu v pohybu 

 Metody podle doby výsledné polohy  

 Metody v reálném čase  

 Metody s následným zpracováním 

Druhy navigačních přijímačů [4]: 

 Jednofrekvenční: 

 Vyuţívá se jen nosná vlna L1 

 Dvoufrekvenční: 

 Vyuţívá lineární kombinace frekvence L1 a L2 

 Dělení podle konstrukce: 

 Kompaktní 

 Víceprvkové 

 Dělení podle způsobu využití: 

 Turistické GPS 

 Navigační systémy  

 Geodetické aparatury 

 GIS-GPS aparatury 

 Vyuţití GPS pro sledování  

 

Obr. č. 6: GNSS technologie. [3] 
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GNSS se pouţívá nejen v silniční, ţelezniční, letecké a námořní dopravě  

ale i v  telekomunikaci, geodézii, zemědělství, vyhledávání loţisek a nerostných surovin  

a ekologické pozorování Země. [3] 

4.1. NAVSTAR GPS 

 Globální polohový systém ( Global Positioning System – GPS) je v současné době 

jediný plně funkční satelitní navigační systém. [3] 

Systém byl vyvinut Ministerstvem obrany Spojených Států Amerických a jeho 

oficiální název je (Navigation Signal Timing And Ranging Global Positioning Systém). [3] 

 

Rozdělení systému: 

 Kosmický segment: 

Je tvořen z 24 druţic, které jsou rovnoměrně rozloţeny v šesti oběţných 

rovinách. Oběţné roviny jsou centrické vzhledem k Zemi. Roviny mají přibliţný 

sklon k rovníku 55°. Druţice obíhají v přibliţné výšce 20 000 km nad povrchem 

Země. Perioda oběhu druţic je jednou za 12h58min. Oběţné dráhy jsou umístěny 

tak, aby z téměř kaţdého místa na zemi bylo vidět minimálně 6 druţic. [3] 

 Řídící segment: 

Dráhy letu druţic GPS jsou sledovány monitorovacími stanicemi. Sledovací 

data jsou poslány do hlavní řídicí stanice, která se nachází na letecké základné 

Schriever ( Schriever Air Force Base) v Coloradu Springs. Zde se dále zpracovávají 

a vytvářejí aktualizace pomoci kalmanova filtru, který vyuţívá data od pozemních 

monitorovacích stanic. Tyto aktualizace synchronizují druţicové atomové hodiny 

s přesností na jednu milisekundu. [3] 

 

Uživatelský segment  

Uţivatelský segment vyuţívá GPS přijímače, který se skládá z antény, 

procesoru přijímače a vysoce stabilních hodin. Pro lepší orientaci bývají přijímače 

vybaveny displejem na kterém si uţivatelé můţou zobrazit aktuální údaje o jeho 

poloze a rychlosti.[3] 
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Obr. č. 7: Uživatelský segment.[3] 

4.2. GLONASS 

 Globální navigační satelitní systém ( Globaľnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya 

Sistema ), podobá se americkému a evropskému satelitnímu systému (GPS, Galileo), 

 je provozován úřadem ruských vojenských vesmírných sil. 

Systém tvoří: 

   24 druţic, z nichţ 21 druţic je v provozu, a další 3 jsou záloţní. V kaţdé rovině je 8 

druţic. Roviny mají přibliţný sklon k rovníku 65°. Druţice obíhají v přibliţné výšce 

19 100km a jejich perioda je 11h 15m. [3] 

4.3. GALILEO 

 Evropský globální navigační druţicový systém je obdobou ruského a amerického 

systému. Na rozdíl od systému GPS a GLONAS je systém GALILEO plně navrţen tak, 

aby mohl být spravován civilní sluţbou a nikoliv vojenskou. Výstavbu zajišťuji státy 

evropské unie. [3] 

Systém tvoří: 

 30 druţic z niţ je 27 operačních druţic a 3 jsou záloţní. Roviny mají přibliţný 

sklon k rovníku 56°. Druţice obíhají v přibliţné výšce 23 200km a jejich perioda  

je 14h 05m. [3] 
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4.4. SÍTĚ PERMANENTNÍCH STANIC V ČR - CZEPOS 

CZEPOS - poskytuje uţivatelům globálních navigačních satelitních systémů 

(GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky s přesností aţ na 

1 aţ 3 v apsolutní poloze v ETRS89. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad 

jako součást geodetických základů České republiky. [13] 

Služby sítě: 

Informace o síti CZEPOS byly poskytnuty pomocí internetové stránky 

http://czepos.cuzk.cz, kde nalezneme veškeré informace o síti, aktuální stav sítě, popis, 

souřadnice všech stanic, fotografie, stručný návod k postupu s práci v aplikaci, dále zde 

najdeme odkaz na registraci, lze zde stáhnout instalační program potřebný pro internetovou 

komunikaci se serverem. [13] 

 

 

Obr. č. 8: Síť permanentních stanic GNSS České Republiky.[13] 

http://czepos.cuzk.cz/
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4.4.1. DALŠÍ SÍTĚ ČR 

 TopNet [4]: 

 Provozovatel Geodis Brno, spol. s. r. o. 

 32 GNSS stanic podporujících GPS a GLONAS 

  

  

Obr. č. 9: Znázornění 32 GNSS stanic v ČR. [4] 

 

Trimble VRS [4]: 

 Síť je provozovaná firmou Trimble 

 V ČR 24 referenčních stanic + 8 z Německa 

 Signály GPS a GLONASS 
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5. VLASTNÍ MĚŘENÍ V TERÉNU 

Kapitola popisuje postup při měření v terénu v předem určené lokalitě. Seznámí nás 

s přípravou před měřením. 

5.1. PŘÍPRAVA PŘED MĚŘENÍM  

Před měřením jsem si vytisknul ortofotomapu z webových stránek www.mapy.cz, 

kde jsem si určil přibliţná stanoviska měření pro určení bodů o neznámých souřadnicích, 

které mi byly přidělené. Dále jsem provedl rekognoskaci terénu (zjišťování stavu 

skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce v terénu).  

5.2. ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ BODŮ POMOCÍ GPS 

 

 

Obr. č. 10: Leica 1202 s ATX1230 GG anténou 

 

K zjištění bodu č. 503 o neznámých souřadnicích byly vybrány přístroje totální 

stanice Leica 1202 a GNSS aparaturu Leica 1200. Na předem určené body č. 501, 502 byly 

postaveny dva stativy. Na bod č. 502 byl dán hranol a na bod č. 501 byla umístěna totální 

stanici s připevněnou ATX1230 GG anténou. Přístrojem byly zaměřeny horizontální úhly 

http://www.mapy.cz/
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mezi bodem č. 501 a bodem č. 503. Pomocí kontroléru byla navolena rychlá statická 

metoda, kterou byly zaměřeny souřadnice bodu v souřadnicovém systému WGS – 84. 

Doba měření byla cca 20 min. Po dokončení měření byl odrazný hranol vyměněn za totální 

stanici a byl opakován stejný postup měření. 

Ze stanovisek 504, 505, 507 a 508 byly zaměřeny body 506 a 509 stejným 

způsobem. Způsob byl volen proto, ţe body byly nepřístupné (antény na budovách, věţ 

kostela) viz příloha č. 1. Naměřené hodnoty byly zpracovány v programu Leica Geo Office 

8.3 a byly přihrány k referenční stanicí, která je umístěna na VŠB budova A,  

Program vypočítal korekci a určil mi 6 souřadnic 501, 502, 504, 505, 507, 508 viz 

tab. č. 3, které transformoval ze systému WGS - 84 do systému S - JTSK. Všechny body 

jsou znázorněny v obr. č. 10 a protokoly jsou v příloze č. 2. 

 

 

Obr. č. 11: Grafické znázornění bodů 501, 502, 504, 505, 507, 508 v programu 

 Leica Geo Office 8.3 



Tomáš Jeţík: Realizace základny pro kalibraci horizontálních úhlů teodolit 

2015  17 
 

Body: 501, 502, 504, 505, 507, 508 byly voleny tak, aby signál byl co nejpřesnější  

a měření co nejspolehlivější. Viz obr. č. 11, 12, 13. 

  

 

Obr. č. 12: Body 501, 502, 503. [12] 

 

 

Obr. č. 13: Body 504, 505, 506. [12] 
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Obr. č. 14: Body 507, 508, 509. [12] 

 

 

Obr. č. 15: Body 503, 506, 509. [12] 



Tomáš Jeţík: Realizace základny pro kalibraci horizontálních úhlů teodolit 

2015  19 
 

Bod 503: je anténa na střeše budovy Slovanu Opavská 95 Ostrava – Poruba 

Bod 506: je anténa na střese budovy monobloku – lůţkové části Fakultní nemocnice          

 Ostrava 

Bod 509: je věţ kostela Sv. Mikuláše Ostrava – Poruba 

Bod 89: je na výtahové šachtě budovy B čp. 1770 kolejí VŠB v nejsevernější části Poruby 

102 (7): je střed makovice věţe kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích  

Body jsou vyfoceny, viz příloha č. 1. fotodokumentace. 

Souřadnice 503, 506 a 509 byly vypočítány programem Groma v 8.0, Ve kterém 

byl zpracován zápisník protokol o měření viz příloha č. 3. K určení souřadnic byla volena 

metoda protínání ze směrů. 

 

Tab. č. 3: Souřadnice určené programem Leica Geo Office 8.3 

Název bodu Souřadnice Y Souřadnice X DOP 

501 478894,54 1100893,48 3,2 – 3,5 

502 479000,02 1100854,84 3,5 – 6,3 

504 479209,06 1101388,44 4,0 – 4,1 

505 479341,72 1101387,38 2,2 – 2,4 

507 479114,51 1102281,61 2,4 – 3,1 

508 478930,39 1102259,87 1,8 – 2,1 

 

Tab. č. 4: Souřednice určené v programu GROMA v 8.0 

Název bodu Souřadnice Y Souřadnice X 

503 478886,159 1100961,457 

506 479530,232 1101541,577 

509 479053,344 1102107,272 
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5.2.1. PROTÍNÁNÍ VPŘED Z ÚHLŮ 

Této metody se pouţije v případě nutnosti zaměření nepřístupných bodů nebo 

osamocených předmětů a měření vzdálených předmětů od sítě pomocných bodů. 

Pro určení polohy neznámého bodu se změří směry či délky ze dvou známých  

stanovisek. [10] 

 

 

Obr. č. 16: Protínání vpřed z úhlů. [10] 

 

Abychom určily bod P3  musíme znát souřadnice bodů P2 a P3, které v našem 

případě zjistíme z výsledků změřených GNSS. Dále také musíme znát úhly ω1 a ω2, 

které si změříme totální stanicí. Viz protokol č. 3. 

V protokolu se zaznamenávají různé technické parametry a údaje o měření. Dále si 

zde můţeme všimnout hodnot DOPu, viz příloha č. 2. 
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5.2.2. DOP (Dilution of Precision)  

DOP znamená rozptyl přesnosti. Pro co nejmenší hodnotu DOPu musíme zvolit 

místa na volném prostranství nestíněné okolními porosty (stromy, keři) nebo vysokými 

stavbami (budovy). Dále hodnotu můţe ovlivnit počet satelitů, čím je větší počet satelitů 

tím je lepší hodnota DOP. DOP můţe být vyjádřen jako počet jednotlivých měření. HDOP, 

VDOP, PDOP, a TDOP jsou příslušné horizontální, vertikální, polohový (3D) a čas 

rozptylu přesnosti. [14] 

 

 

Obr. č. 17: Navigační satelity se špatnou geometrií vlevo, a ze správnou geometrii vpravo 

pro geometrické řadění Precision. [14]  
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Tab. č. 5: Hodnocení DOP. [14] 

DOP Hodnocení Popis 

<1 Ideální 
Nejvyšší moţná úroveň spolehlivosti má být pouţita pro 

aplikace vyţadující nejvyšší přesnost za všech okolností. 

1-2 Vynikající 
Na této úrovni spolehlivosti, jsou poziční měření 

povaţovány za dostatečně přesné. 

2-5 Dobrý 
Poziční měření mohlo být pouţito k výrobě spolehlivých in-

navigačních systémů pro uţivatele. 

5-10 Mírný 
Poziční měření by mohlo být pouţito pro výpočty. 

Doporučuje se více otevřený výhled na oblohu. 

10-20 Dostatečný 

Představuje nízkou úroveň spolehlivosti. Poziční měření je 

třeba zlikvidovat nebo pouţít pouze k označení velmi 

hrubého odhadu aktuálního umístění. 

> 20 Špatný 
Na této úrovni je měření nepřesné aţ o 300 m. Měření je 

třeba zničit a provést nové. 

5.2.3. GEODETICKÉ METODY MĚŘENI GPS 

Jsou metody: Statická metoda, rychlá statická metoda, metoda stop and go, kinematická 

metoda, RTK metoda. 

5.2.3.1. STATICKÁ METODA 

Tato metoda se zakládá na observaci několika aparatur, měření trvá několik hodin 

aţ dnů. Metoda je jedna z časově nejnáročnějších, ale je nejpřesnější. Pro její přesné 

výsledky se pouţívá ke speciálním pracím (sledování posunu, geodynamika, tektonické 

pohyby bodů). Metoda se řadí mezi postprocesní (výsledky budou získány aţ po 

spravování výsledků). Směrodatná odchylka je 3 aţ 5 mm. [5] 

5.2.3.2. RYCHLÁ STATICKÁ METODA (PSEUDOSTATICKÁ METODA) 

 U téhle metody je doba observace několik minut, umoţňuje nám ji technologie 

rychlého určování. Můţeme ji nahradit polygonovými pořady. K metodě potřebujeme 

dvoufrekvenční přijímač. Měření se provádí aţ do několika kilometrů od zvoleného 

referenčního bodu a pouţívá se při zhušťování sítí při hraničním měření, při místní 

triangulaci a při podrobném měření. Metodu bychom měli opakovat po jedné aţ dvou 

hodinách z důvodu špatné korekce druţic.  Směrodatná odchylka je 5 aţ 10 mm + 1 aţ 2 

ppm. [5] 
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5.2.3.3. METODA STOP AND GO 

 Je podobná rychlé statické metodě a pouţívá se pro určování souřadnic podrobných 

bodů. Přijímač měří i při přesunu mezi jednotlivými body. Na prvním bodě je nutno setrvat 

dokud se nevyřeší ambiguity. Metoda se označuje jako polokinematická a řadí se mezi 

nejrychlejší způsoby měření. Směrodatná odchylka je 10 aţ 20 mm +1 aţ 2 ppm. [5] 

5.2.3.4. KINEMATICKÁ METODA 

Metoda rozlišuje dva módy kinematického měření: 

 Kinematické měřeni ze statickou inicializací 

 Kinematické měření s pohyblivou inicializací  

V prvním případě se vyuţívá podobného měření jako u metody stop and go. Ve 

druhém případě se vyuţívá technologie za pohybu přijímače. Metoda se pouţívá především 

pro navigaci pohyblivých objektů (letadel, vozidel, lodí). Směrodatná odchylka je 20 aţ 30 

mm + 1 aţ 2 ppm. [5] 

5.2.3.5. RTK – REAL TIME KINEMATIC 

 Jde o nejnovější kinematickou metodu v reálném čase. Vyuţívá rádiového přenosu 

korekcí fázových měření od referenčního k pohybujícímu se přijímači. Pouţití této metody 

je při určování souřadnic bodů podrobných bodových polí a podrobných bodů, především 

při vytyčování. Směrodatná odchylka je 30 aţ 50 mm. [5] 
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5.3. ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ BODU ZÁKLADNY  

 

Obr. č. 18: Pilíř měřické pozorovatelny 

 s totální stanici Leica 1202 

 

Pro určení souřadnic, byla vybrána totální stanici Leica 1202. Přístroj byl postaven 

na pilíř s nucenou centrací, která je umístěná na střeše VŠB – TUO, budovy A. 

Body 503, 506, 509 byly zjištěny z předchozího měření, viz obr. č. 18. 

Body 89, 102 byly zjištěny z internetových stránek www.cuzk.cz. Na stránkách můţeme 

zjistit geodetické údaje trigonometrického bodu, viz příloha č. 5. 

 

 

Tab. č. 6: Souřadnice z internetových stránek http://www.cuzk.cz. 

Název bodu Souřadnice Y Souřednice X 

89 479431,27 1100695,87 

102 (7) 477057,27 1101170,04 
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Abychom zjistili souřadnice pilíře, musíme si zaměřit jednotlivé úhly mezi body. 

Pro určení přesných dat bylo měření provedeno ve dvou řadách a pěti skupinách vţdy 

s posunutím o 80
g
. Měření bylo zpracováno v programu Groma metodou volného 

stanoviska. Protokol viz příloha č. 4. 

Metoda volného (přechodného) stanoviska se v zeměměřictví pouţívá nejčastěji. 

Vyuţívá se pro podrobné měření nebo vytyčování a pro postupné budování geodetických 

sítí. 

 

Obr. č. 19: Mapa poruby s body. [12] 
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 Souřadnice z mého měření jsou zaznamenány v prvních dvou řádcích tabulky. 

V tabulce jsou obsaţeny i data z měření v jinem období jinými měřickými postupy, 

 které byly zaměřeny jiným měřičem viz tab. č. 7 

Datum měření Souřadnice Y Souřadnice X 

29.11.2014 479142,411 1101087,393 

1.4.2015 479142,403 1101087,388 

2014 479142,396 1101087,428 

2014 479142,446 1101087,443 

Řijen 2013 479142,405 1101087,449 

Tab. č. 7: Výsledné souřadnice 
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6. POPIS PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 

 Měřickými přístroji byly předem určeny Totální stanice Leica 1202 TCR a Leica 

GPS Systém 1200  

6.1. TOTÁLNÍ STANICE LEICA 1202 

Popis: 

Přesná totální stanice z nejvyšší řady od Leica. Do příslušenství přístroje patří velký 

grafický displej, nejvyšší přesnost, bez hranolový dálkoměr s reálným dosahem 200 m, 

laserová olovnice, nekonečné ustanovky. Přístroj je softwarově vybaven. [15] 

Technické parametry: 

Zvětšení dalekohledu:     30x 

Úhlová přesnost:      2 " 

Obvyklý výsledek kalibrace úhlů:    < 1" 

Délková přesnost:     2 mm + 2.0 ppm 

Obvyklý výsledek kalibrační délky:   1,1 mm 

Dosah na hranol:     10 000 m 

Bez hranolový dálkoměr:     200 m při 90 % reflektivitě 

Interní paměť:      vyměnitelná CF karta  

Klávesnice:      plná, v obou polohách, grafický displej 

Centrace:      laserová olovnice 

Odolnost:      IP 54 
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Obr. č. 20: Totální stanice Leica 1202 

6.2. LEICA GNNS SYSTÉM 1200 

 

Obr. č. 21: Komponenty GNSS systému skládající se z ATX - 1230 GG antény  

a s kontroléru RX 1250 
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Leica GPS systém se skládá ze SmartAntény ATX1230 a kontroléru RX1250. 

Je jedním z nejlehčích RTK GPS systémů na světě. Systém je plně bez kabelový. Kontrolér 

RX1250 zahrnuje Windous CE a bezdrátovou technologii Bluetooth. Umoţňuje přímý 

kontakt s kanceláří prostřednictvím internetového spojení. Pomocí integrované 

CompactFlash karty lze vyměňovat data s jinými přístroji Leica systému 1200 a vyuţít tak 

plnou kontabilitu. Laica SmartRover zahrnuje jiţ osvědčené technologie SmartTrack  

a SmartCheck, které poskytují nejlepší výsledky GPS měření při velké rychlosti.[8] 
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7. POPIS SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ 

Programy pro výpočet souřadnic a k zpracování GPS souřadnic byly voleny Groma 

a Leica Geo Office 8.2 

7.1. GROMA 

GROMA je geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Systém je určen 

ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální 

stanice aţ po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu.[6] 

7.2. LEICA GEO OFFICE 8.3 

Leica Geo Office (LGO) je vysoce automatizovaný set programů, který zpracovává 

všechny typy GPS, TPS a nivelačních dat pořízené všemi způsoby měření. Systém 

umoţňuje importovat RTK měření a kombinovat je s daty pro následné zpracování  

(post- processing). [7] 

LGO je zaloţeno na intuitivnosti obsluhy s vyuţitím všech grafických moţností 

systému Windows. Data přístupná softwarem LGO mají databázovou strukturu.  

To umoţňuje lepší orientaci v nich a lepší přístup k datům samotným. Výsledky 

zpracování měření jsou zviditelněné v systému  WGS - 84 i v lokálních systémech 

definovaných uţivatelem a mohou být exportovány do systému GIS a CAD. [7] 

 

Obr. č. 22: Ukázka programu LEICA GEO OFFICE 
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8. ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem určoval souřadnice bodů pilíře měřické pozorovatelny na 

střeše budovy A VŠB - TUO. K určení záměrných bodů jsem vyuţil technologie GNSS, 

které jsem zaměřil totální stanicí Leica 1202 a po zaměření jsem všechny data zpracoval. 

Mnou měřené souřadnice v intervalu 123 dní jsou téměř totoţné. Data získaná 

jinými měřiči uvedené v [16, 17] v jiném časovém období se liší. Pro předchozí měření 

byly pouţity jiné metody určení souřadnic (polygonový pořad), které vycházeli z bodů 

PBPP. Odchylky v uřčení souřadnic bodů pilíře můţou být způsobeny přesností výchozích 

bodů PBPP. Dalším faktorem ovlivňujícím velikost odchylek můţe být teplotní roztaţnost 

budovy a její deformace vlivem zatíţení.  Ţelezobetonové konstrukce se na 10 metrech 

délky a při zvýšení o 10°C protáhne o 1 mm. Vezmeme-li v úvahu i zatíţení budovy a 

měřeni plné a prázdné budovy. Bereme-li v úvahu, ţe v budově A je téměř 450 

zaměstnanců coţ činí přibliţně 36000 kg. 

Po zváţení těchto skutečností bych doporučoval pravidelné sledování polohy bodů 

měřické pozorovatelny a vyuţití různých metod měření. 
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