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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením rybniční soustavy leţících na 

poddolovaném území v k.ú. Ţabeň a jejich spádovým poměrům k řece Olešné. 

V první části je popsána teorie poklesových kotlin a metod spojených s měřením. 

Druhá část pak obsahuje samotné početní a grafické zpracování. 
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Summary 

This bachelor thesis deals with measurement of pond system that lies on the 

undermined area of cadastral Ţabeň and gradient conditions of ponds to the river 

Olešná. The first part focus on theory of declining basin and methods of 

measurement. The second part contains mainly graphical and computational 

elaboration of measured data. 
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Seznam použitých zkratek 

Bpv  Balt po vyrovnání 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic GNSS 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČSR  Česko – Slovenská republika 

DGPS Diferenciální GPS 

GLONASS Globální navigační druţicový systém 

GNSS Globální druţicový polohový systém 

gon  setinná úhlová jednotka 

GPS  Globální polohový systém 

k. ú.  katastrální území  

m  metr 

mgon  tisícina jednotky gon 

OKD a.s. Ostravsko - karvinské doly, akciová společnost 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

S – JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VESOG Výzkumná a experimentální síť pro observace GNSS 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

WGS – 84 Světový geodetický systém 1984 

ZPBP Základní polohové bodové pole 
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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je zaměření rybniční soustavy nebeských rybníku a 

řešení spádových poměrů mezi nimi a řekou Olešnou. Měřená rybniční soustava se nachází 

na poddolovaném území dolu Staříč a skládá ze 4 navazujících nebeských rybníků 

v katastrálním území Ţabeň. 

Zaměření bylo provedeno na základě poţadavků objednatele, firmy OKD a.s., 

která poţadovala zaměření hladin rybníků a řeky Olešné, zaměření bodů přilehlé 

komunikace a zaměření hrází rybniční soustavy, které se díky zničenému bodovému poli 

nedalo provést. Toto měření je prováděno Vysokou školou Báňskou - Hornicko-

geologickou fakultou od roku 2009, kde výsledky minulých let byly převzaty a budou 

slouţit pro porovnání vývoje polohy a nadmořské výšky bodů v průběhu let. 

 Bakalářská práce je rozdělena na 2 části. V první části se bakalářská práce 

zaměřuje na teorii poklesových kotlin a uţitých metod měření, např.: GNSS měření, post-

processing, transformace souřadnic apod. Druhá část je pak věnována samotnému měření a 

zpracování výsledků měření. Výstupem práce by pak měla být výkresová a výpočetní 

dokumentace dokladující platný stav a porovnání změny polohy bodů. 

Celá bakalářská práce se řídí přesnostmi stanovenými OKD a.s., resp. Hlavním 

důlním měřičem a vyhláškou Českého Báňského úřadu 435/1992 Sb., o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky 

č. 382/2012 Sb. 
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2. Poklesové kotliny 

Dle [2] dobývání hlubinných loţisek způsobuje, ţe postupným zavalováním 

vyrubaných prostor nadloţními horninami, případně prohnutím, dojde při vyrubání 

dostatečně velkého prostoru k postupné deformaci hornin převáţně v nadloţí vyrubaného 

prostoru, coţ vede k pohybu povrchu. Pohyb povrchu má obecný směr, který se dělí na 

svislý – poklesy objektů a stabilizovaných bodů a směr vodorovný resp. posuny. Z těchto 

základních pohybů se dají odvodit další druhy deformací povrchu. Prakticky jde o veličiny 

získané postupným derivováním základních funkcí pohybů povrchu. Dá-li se za 

nejjednodušší případ povaţovat vyrubání vodorovně uloţeného slojového loţiska tak 

vyrubaná plocha je větší neţ tzv. plně účinná plocha a pohyb po vyrubání této plochy ustal. 

Na povrchu se vytvoří poklesová kotlina, jejíţ rozsah je větší neţ průmět vyrubané plochy 

sloje na povrch. Přesah přes průmět vyrubané plochy sloje závisí na hloubce loţiska h a 

mezním úhlu vlivu η. Tento přesah je vyjádřen pomocí poloměru plně účinné plochy 

           

 

Obr. 1: „Základní pojmy a veličiny v poklesové kotlině (podle Matouše, 1969)“ 

Z obrázku č. 1 vyplývá, ţe přibývá poklesů od kraje směrem do středu kotliny. 

Tato část se nazývá svahem poklesové kotliny. Oblast, ve které dojde k plnému poklesu, se 

nazývá dno poklesové kotliny. U bodů na dně poklesové kotliny lze předpokládat pouze 



Petr Sedlář: Zaměření nebeských rybníků v k. ú. Ţabeň a ověření spádových 

poměrů mezi nimi a řekou Olešnou 

 

2015  11 

svislé posuny, kdeţto u bodů na svahu poklesové kotliny i pohyby vodorovné, vzniklé 

pohybem bodu ve směru k vyrubanému prostoru (pokles a posun). Pomocí hodnot poklesů 

pro jednotlivé body spádové přímky svahu poklesové kotliny lze určit křivku poklesů.  

Aby bylo moţno uvedené pohyby a deformace v poklesové kotlině nejen 

konstatovat, ale také předvídat z hlediska vzniku důlních škod, je nutné určit zákonitosti 

pohybů v poklesové kotlině. Tyto zákonitosti lze určit převáţně na podkladě měření 

pohybů v poddolovaném terénu tak, aby odpovídali co nejlépe největšímu mnoţství 

prakticky dosaţených výsledků v určité oblasti postiţené vlivy dolování. Určitost oblasti je 

podstatná skrze různorodost podloţí, nelze tak uplatnit teorii povrchu pohybu určenou na 

podkladě měření v jedné oblasti na oblasti další. Z tohoto důvodu je tedy nutné pro danou 

oblast provést co nejvíce měření pohybů povrchu. 

Při zjišťování skutečných pohybů a deformací lze určovat potřebné veličiny: 

- přímo: měřením 

- nepřímo: výpočtem z naměřených veličin. 

Přímo lze určit zejména tyto veličiny: 

- poklesy – nivelací, trigonometrickým měřením výšek, fotogrammetricky, GNSS 

technologií 

- posuny – polohopisným měřením, ordinátometrem, fotogrammetricky, GNSS 

technologií 

- naklonění – náklonoměry, olovnicemi 

- vodorovná přetvoření – délkovým měřením, dilatometry, tensometry. 

Nepřímo pak tyto: 

- naklonění – z rozdílu poklesů sousedních bodů 

- křivost  - pomocí poloměru zakřivení vypočtenému z rozdílu naklonění dvou 

sousedních úseků nebo poklesu tří bodů. 

- vodorovné přetvoření – z rozdílu posunů dvou sousedních bodů 
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3. Polohové a výškové měření 

3.1. Vytvoření podrobného polohového bodového pole 

Dle [4] bodová pole všeobecně tvoří soubor bodů základního polohového a bodů 

podrobných bodových polí. Samotné podrobné polohové bodové pole zhušťuje ZPBP pro 

účely polohopisného měření.  

Z bodů PPBP se dále určují pomocné měřické body. PPBP se určují několika 

způsoby, jak uvádí např. [1] : 

- Geodeticky 

- Fotogrammetricky 

- Pomocí GNSS 

Geodetické metody 

- Plošné sítě 

- Polygonové pořady 

Volný, uzavřený, vetknutý, oboustranně připojený a jednostranně orientovaný, 

oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad. 

- Protínání 

Můţeme rozdělit na protínání vpřed z úhlů, protínání z délek a kombinací 

protínání minimálně ze tří známých bodů. Směry se většinou měří ve dvou 

skupinách 

- Volné přechodné stanovisko 

Volné přechodné stanovisko musí být orientováno, a to buď jednou orientací 

z určovaného body a druhou ze známého nebo dvěma orientacemi ze známého 

bodu. Maximální délka volného přechodného stanoviska nesmí přesáhnout 1500 

m. Pakliţe vychází z bodu PPBP, jehoţ střední souřadnicová chyba je mezi 0,04 

a 0,06 m, nesmí jeho délka překročit 300m. 

Fotogrammetrické metody 

- Analytická aerotriangulace 

Dle [5]:“Systém provede automatickou vnitřní orientaci na základě znalosti 

přibližné polohy rámových značek, dané typem komory; užívá se metoda 
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obrazové korelace a vyhledávání známého objektu. Dále se generují 

automatickým postupem na snímku body vhodné pro aerotriangulaci (spojovací). 

Jejich počet, rozložení a kvalitu lze ovlivnit; běžně je možno na snímku najít 

několik tisíc bodů.“ 

- GNSS 

Tato metoda se dá vyuţít zejména v lokalitě, kde se určují nové body a současně 

se měří na bodech známých. Přijímače GNSS musí zaručovat poţadovanou 

přesnost určovaných bodů. Tato metoda je více rozepsána níţe v práci. 

 

3.2. Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

V České republice se dle [6] a [7] v současné době pouţívají dvě základní 

kartografická zobrazení. Systém JTSK pro civilní a WGS-84 pro vojenskou sféru.  

S-JTSK vznikal mezi lety 1920-1958. Nutnost vzešla po roce 1918, tedy po 

vzniku ČSR, kdy bylo nutné co nejdříve vytvořit samostatný geodetický základ a vymyslet 

vhodnou kartografickou projekci. V roce 1919 pak byla zaloţena Triangulační kancelář, 

jejímţ předsedou se stal Ing. Josef Křovák. Tento muţ navrhl zobrazení, které svými 

parametry odpovídalo potřebám ČSR a mělo vhodné minimální deformace. Zobrazení 

definoval Besselovým elipsoidem. Zobrazení pak dvojité konformní kuţelové v obecné 

poloze, které neslo název po svém autorovi, tedy „Křovákovo zobrazení“. 

Zobrazení je dvojité. Trigonometrické body se tedy nejprve konformně zobrazí 

z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli (Základní rovnoběţka pak byla zvolena 49°30´.) 

odtud pak na kuţel v obecné poloze. Obecná poloha byla zvolena díky protáhlé poloze 

zobrazovaného území ve směru severozápad – jihovýchod. 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 bylo místo jedné 

nezkreslené kartografické rovnoběţky docíleno dvou nezkreslených rovnoběţek a délkové 

zkreslení tak dosahuje hodnot pouze v rozmezí – 10 aţ + 14 cm/1 km. 

Jako počátek rovinné pravoúhlé 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 
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republika do 1. kvadrantu a všechny souřadnice jsou kladné. Navíc pro libovolný bod na 

území bývalé ČSR platí Y < X. Maximální délkové zkreslené Křovákova zobrazení se pak 

pohybuje v rozmezí – 10 aţ +14 cm/km.  

 

Obr. 2: Bývalá ČSR v souřadnicovém systému JTSK 

3.3. Polární metoda 

Měřická metoda, jejíţ pomocí se určuje poloha nebo i výška bodů. Metoda 

spočívá v současném změření úhlu a délky. Úhel je měřen mezi orientačním směrem a 

určovaným bodem, vzdálenost pak určena mezi stanoviskem, na němţ stojí měřicí přístroj, 

a určovaným bodem. V současné době asi nejpouţívanější geodetická pozemní metoda 

měření polohy podrobných bodů. [3] 

 

Obr. 3: Schéma polární metody 
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Souřadnice se pak vypočítají dle vztahů: 

                      

                      

S … vzdálenost mezi body 

σ … směrník 

 

3.4. GNSS 

Vyuţití GNSS technologie při určování souřadnic bodů PPBP a podrobných bodů 

polohopisu se v zásadě řídí vyhláškou č. 31/1995 Sb. K popsání samotného měření je 

vhodné popsat obecně princip technologie GNSS, zejména pak rychlé statické metody 

pomocí které byly souřadnice bodů určovány.  

GNSS je souhrnný název pro obecné označení globálních druţicových systémů, 

kterými jsou NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, apod. Tato technologie umoţňuje určit 

polohu na zemském povrchu a v jeho okolí. U druţic známe jejich prostorové souřadnice 

proměnné v čase. Princip technologie GNSS je zaloţen na určení vzdálenosti mezi 

satelitem a přijímačem resp. Časovým intervalem mezi odesláním a přijetím signálu. 

Zjednodušeně lze GNSS označit za protínání z délek. Jsou-li tedy známy prostorové 

souřadnice druţic, lze různými metodami měření získat souřadnice přijímací stanice 

případně jeho okolí.  

Na základě způsobu určení vzdálenosti lze u GNSS  rozlišit měření na kódová a 

fázová. Rozdíly resp. principy obou metod jsou podrobně popsány např. v [1]. Dle způsobu 

určení polohy lze také rozlišit metody absolutní a relativní. V geodézii je více vyuţívána 

metoda relativního určení polohy, při němţ signály z druţic přijímají alespoň dva 

přijímače a je pro ně získána relativní poloha. Dalšími pouţívanými metodami jsou pak 

metoda statická, rychlá statická, stop and go, kinematická s inicializací, kinematická bez 

inicializace, diferenciální GPS (DGPS) a metoda RTK. Rychlá statická metoda bude níţe 

podrobněji popsána, neboť její vyuţití bylo pro tuto bakalářskou práci klíčové. Princip 

ostatních metod je popsán například v [1]. 
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Obr. 4: Princip technologie GNSS 

3.5. Rychlá statická metoda 

Dle [2] je rychlá statická metoda (rapid Static, Fast Static) v zásadě podobná 

klasické statické metodě, avšak výrazně se zkracuje doba měření. Zkrácení doby observace 

se dosahuje technologií rychlého určení ambiquit, coţ se dosahuje dvěma způsoby. První 

spočívá ve vyuţití technických zlepšení při měření pseudovzdáleností. Byly vyvinuty 

přijímače, které při příjmu P-kódu dosahují přesnost větší neţ 10 cm. Kombinací těchto 

přesných vzdáleností s fázovými měřeními se určí ambiquity v průběhu několika minut. 

Druhý způsob vyuţívá speciální statické postupy, které při příjmu signálu z většího počtu 

druţic vyuţívají větší počet nadbytečných měření a určí ambiquity rovněţ během několika 

minut. Úspěch metody spočívá výrazně na počtu druţic nad horizontem a jejich 

geometrické konfiguraci. 

„Předností rychlé statické metody je, že nevyžaduje nepřerušený příjem signálu 

při přesunu mezi body, dále že stačí jedno postavení přijímače. Při optimální délce 

observačních sérií (12 – 20minut) a základnách do 20km se výsledky rychlé statické 

metody neliší od klasické statické metody o víc jak 1 – 2 cm. Podmínkou jsou 

dvojfrekvenční přijímače s P-kódem.“[2] 
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3.6. CZEPOS 

Viz. [8]. Česká síť permanentních stanic pro určování polohy, dále jen CZEPOS, 

je síť vybudovaná a spravovaná Zeměměřickým úřadem od roku 2005, kdy byla 

dokončena. Celá síť obsahuje 28 permanentních stanic, které jsou rovnoměrně rozmístěny 

na celém území České republiky. CZEPOS umoţňuje uţivatelům GPS celkové zrychlení a 

zkvalitnění prací při určování polohy. CZEPOS poskytuje datové sluţby v reálném čase a 

datové produkty pro zpracování po skončení měření tzv. postprocessing.  Korekční data, 

která umoţňují zvýšit přesnost určení pozice pomocí GNSS. Uţivatelé mohou volit mezi 

několika sluţbami a produkty CZEPOS. Volba závisí na poţadované přesnosti měření, 

pouţité metodě a přístrojovém vybavení. Sluţby CZEPOS umoţňují příjem korekčních dat 

v reálném čase. Uţivatel získává korekce během měření GNSS, je tedy schopen v reálném 

čase určovat pozici v souřadnicích. V reálném čase jsou poskytovány tyto sluţby: - DGPS 

(diferenční GPS), - RTK (Real Time Kinematics), - RTK – PRS (Pseudo Reference 

Station), RTK – FKP (Flächenkorrekturparameter). Stanice jsou umístěny na budovách 

katastrálních pracovišť. Vzdálenost sousedních stanic je pak vţdy cca. 60km. Součástí 

CZEPOS je pak také 5 tzv. externích stanic, provozovaných vědeckými či akademickými 

pracovišti v rámci Výzkumné sítě VESOG (Brno, Pecný, Plzeň, Ostrava, Polom) 

Stanice CZEPOSu provádí observace GPS nepřetrţitě 24 hodin denně, které se 

registrují v intervalu 1s. Tato data jsou pak zpracovávána průběţně v řídícím centru a 

následně poskytována uţivatelům. Všechny stanice CZEPOS pak mají jednotné technické 

vybavení antén a přijímačů. Přijímače Leica GRX 1200+ GNSS, jeţ umoţňují příjem 

signálů druţicových systémů GPS NAVSTAR i GLONASS a jsou připraveny také pro 

příjem signálů z druţic GALILEO. Zajišťují kontinuální sběr dat v intervalu 1s a jejich 

zálohování na externí disk, také pak distribuci dat na centrální servery CZEPOS 

prostřednictvím zabudovaného ethernet portu.  
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Obr. 5: Přijímač Leica GRX 1200+ GNSS 

Osazenými anténami jsou pak Leica AR 25 (opět všechny stanice). Antény 

umoţňují příjem signálů druţicových systémů Navstar GPS, GLONASS i GALILEO. 

Antény jsou připevněny k pevným částem budov a umístěny tak aby umoţnily stálý 

kvalitní příjem druţicového signálu GPS. Jejich konstrukce pak také potlačuje tzv. 

multipath efekt.  

 

Obr. 6: Síť permanentních stanic CZEPOS 
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3.7. Post processing 

Post-processing se uţívá v DGPS k získání přesných poloh neznámých bodů 

jejich vztáhnutím k bodům o známých souřadnicích jako jsou permanentní stanice, např. 

CZEPOS. 

Dle [9] GPS měření jsou obvykle uloţeny v paměti GPS přijímače a po měření 

přesunuty do počítače s nainstalovaným software na post-processing. Na základě času 

měření lze od příslušných institucí vyţádat soubor s daty o poloze permanentní stanice, 

které pak celé měření zpřesní.  

Software vypočítá „baselines“ současně s pouţitím dat z dvou nebo více GPS 

přijímačů. Tyto baselines představují trojrozměrnou linii promítnutou mezi dvěma body, 

resp. Mezi dvěma GPS anténami. Post-process měření umoţňují přesnější měření, protoţe 

většina chyb se na kaţdém přijímači projevuje stejně, čímţ se vzájemně vyloučí. 

DGPS měření lze také zpracovávat v okamţiku měření. Je ale nutné přijímat 

korekční signál za pouţití rádiových vln, nebo přes mobilní internet.  

3.8. Transformace souřadnic 

„V systému WGS84 obdržíme geocentrické prostorové souřadnice X, Y, Z nebo 

zeměpisné souřadnice (φ, λ) a elipsoidickou výšku H. Pro transformaci těchto souřadnic do 

systému JTSK je třeba vyhledat nejméně tři body, na nichž známe souřadnice v obou 

systémech. Metoda určení transformačního klíče je obvykle součástí dodávaného 

software.“[2] dále uvádí. K práci v dané oblasti je doporučeno určit transformační klíč a 

tento pak pouţít po celé období pozorování a měření bodů či stanic. Nejčastěji se tento klíč 

určuje z bodů, které se nachází pravidelně kolem sledovaného území 2 – 4 km od 

půdorysné hranice (např. moţných výrubů).  

Uţitím stejného transformačního klíče se vyloučí chyba z transformace. Pakliţe 

bychom pouţili pokaţdé nový místní transformační klíč na stejných bodech, mohlo by 

dojít vlivem jejich posunu ke zkreslení výsledných hodnot měření. „Pohyb bodů ve 

vzdálenosti 2 a více kilometrů od okraje poklesové kotliny je velmi pomalý. Největší pohyb 

za 8 let byl zjištěn okolo 10 cm, což odpovídá asi 12,5mm/rok. Přesto při velmi přesných 

měřeních se i tento malý pohyb musí vzít v úvahu.“[2]  
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3.9. Výškový systém Baltský po vyrovnání 

Výškový systém Baltský po vyrovnání je dle [10] označován výškový systém 

pouţívaný v České republice, tak i dalších zemích. Výchozím bodem je nula vodočtu 

Krondštat, města nedaleko Petrohradu v Rusku. Dále je systém definován souborem 

normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. V ČR je výškové bodové 

pole tvořeno Českou státní nivelační sítí a uţívá normální výšku Moloděnského. 

Počátečním bodem české státní nivelační sítě je Lišov. Dnes je Bpv jediným závazným 

výškovým systémem v Česku.  

 

Obr. 7: Mořský vodočet Krondštat. Základní bod Bpv. 

3.10. Metody měření 

Výška, stejně jako poloha bodu se získá při podrobném měření. Vychází se z bodů 

výškového bodového pole, z nichţ se určují výšky stanovisek podrobného měření 

výškopisu. Stanoviska podrobného měření výškopisu se volí především na bodech 

polohového bodového pole a na podrobných bodech polohopisu.  Měření výšek lze dělit: 

- Výšky absolutní - jsou výšky vztaţené k nulové hladinové ploše. Jedná se tedy o 

výšky nadmořské, v České republice uţíváme výškový systém Baltský po 

vyrovnání (Bpv) 
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- Výšky relativní - jsou výšky vztaţené k zvolené hladině (bodu). Proto někdy 

mluvíme o tzv. místním výškovém systému. Toto však lze pouţít pouze u staveb 

menšího rozsahu (garáţ, rodinný dům, …) 

Dle metod na: 

- Geometrická nivelace ze středu – nejpouţívanější metoda měření výškových 

rozdílů. Dělená do několika kategorií přesnosti na technickou nivelaci, přesnou 

nivelaci, velmi přesnou nivelaci. Uţití především u budování geodetických základů, 

sledování deformací stavebních objektů ve svislé rovině, běţná výšková měření a 

vytyčování. 

- Trigonometrické měření výšek – namísto nivelačního přístroje je zde pouţita 

totální stanice nebo teodolit. Vyuţití především u výšek v trigonometrických sítích, 

polární metody (vytyčování a měření) a u určení výšek nepřístupných cílů. 

- Měření výšek pomocí GPS – uţití u mapových podkladů pro projekt, vytyčování 

výšek s niţším poţadavkem na přesnost, řízení zemních strojů. Rychlá metoda. 

- Hydrostatická nivelace – Metoda zaloţena na principu spojených nádob. Můţe 

dosahovat velmi velké přesnosti (v tomto případě uţití u jaderných elektráren) 

obyčejně však slouţí k přenášení roviny na stavbách. 

- Barometrické měření výšek (topografie, VHT, horolezectví, …). 

- Stereofotogrammetrie (výškopisná sloţka topografických map).[3] 

3.11. Tachymetrie 

Uţití tachymetrie převáţně při současném měření výškopisu a polohopisu. Poloha 

podrobných bodů se určuje polárními souřadnicemi (vodorovný úhel a délka). Výška se 

pak určuje trigonometricky – ze změřeného svislého úhlu a délky. 

K měření se uţívá tzv. tachymetrů. Tachymetr lze označit kaţdý teodolit 

vybavený svislým kruhem a dálkoměrnými ryskami – nitkový tachymetr, lze také pouţít 

elektronické teodolity.  
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Elektronický tachymetr (teodolit) a odrazný hranol jsou základem kaţdé 

elektronické tachymetrie. Její předností je vysoká přesnost délkového měření a velkým 

dosahem. Postup je obdobný jako u nitkové tachymetrie. Stanoviska tvoří polygonový 

pořad. Je nutná vzájemná viditelnost mezi sousedními stanovisky. [3] 

 

Obr. 8: Tachymetrie princip  
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4. Přípravné práce 

4.1. Základní údaje o daném území 

Zájmovým územím je oblast kolem 4 nebeských rybníků a části řeky Olešné 

v k.ú. Ţabeň v okrese Frýdek – Místek. Kraj Moravskoslezský. Součástí zájmového území 

je také dráţní vlečka. Celé zájmové území se nachází v důlní oblasti uhelného dolu Staříč. 

Tento důl mimo jiné zasahuje také do k.ú. Frýdek, Brušperk aj.  

Obr. 9: Orientační určení zájmového území 

 

Obr. 10: Detail zájmového území 
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4.2. Zajištění podkladů 

Základním podkladem pro měření byl náčrt zájmového území s určenými 

stabilizovanými body, které měly být (z důvodu poddolování) přeměřeny. Z geoportálu 

ČÚZK byly zjištěny informace o bodu podrobného polohového bodového pole 636 a bodu 

základního výškového bodového pole Gde- 15.1.1, které jsou také součástí poţadavku na 

zaměření. Také byl zajištěn orientační plán zájmové oblasti. 

 

Obr. 11: Geodetické údaje o nivelačním bodě Gde – 15.1.1 

 

Obr. 12: Geodetické údaje o bodu PPBP 636 
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4.3. Rekogneskace terénu 

Před samotným měřením byla provedena rekogneskace terénu. Byly nalezeny 

stabilizované body v tělese komunikace (1001 aţ 1003), ze kterých se určuje případný 

posun náspu dráţní vlečky. Také bylo rozhodnuto o pouţitých metodách měření, které 

musely být uzpůsobeny nepřehlednosti terénu a bujné vegetaci v celém zájmovém území. 

Obr. 13: Příklad terénu v území zájmové oblasti 
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5. Měřické práce 

5.1. Přístrojové vybavení 

Na začátku práce bylo nutné zvolit odpovídající měřické vybavení. Na základě 

rekogneskace terénu a urychlení měření byla zvolena metoda měření GNSS, konkrétně 

přístroj Leica System 1200. Podrobné body a samotné svahové poměry byly zaměřeny 

totální stanicí Leica TS30. K elektronickému tachymetru bylo pouţito odpovídajícího 

příslušného vybavení, zejména odrazný hranol, trojnoţka a stativ. 

Totální stanice Leica TS30 

Totální stanice Leica TS30 je vybavena moderními technologiemi. K přenosu dat lze 

pouţít např. technologii Bluetooth. Více informací lze najít např. zde [11]. 

 

Obr 14: Totální stanice Leica TS30 

Tab. 1: Technické údaje Leica TS 30 

Dalekohled 

zvětšení 30x 

Přesnost délkového měření 

bezhranolový mód ±2 mm + 2 ppm 

hranolový mód ±0,6 mm + 1 ppm 

Přesnot úhlového měření 

Přesnost směru 0,15 mgon 
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GNSS aparatura: Leica System 1200 

Leica GPS 1200 je třetí generací SmartTrack zařízení umoţňující pouţití různých 

metod měření (statická, rychlá statická, RTK atd.) za pomoci všech u nás uţívaných 

satelitních signálu, stejně jako těch plánovaných tzn.: GPS, GLONASS, Galileo. Díky 

pouţitým technologiím je tato aparatura vhodná do nepřehledných území, kde je schopna 

zamezit tzv. multi-path efektu.Leica GPS 1200 zpracovává L1 a L2 signály, díky čemuţ 

eliminuje určitá měření a umoţňuje tak naměřit přesnější výsledky. Více o této aparatuře 

lze nalézt např.[12]. Ovládacím prvkem je tu kontroler. Navrţen pro práci v extrémních 

teplotách (-40 aţ 65 stupňů), samozřejmostí pak odolnost vůči nárazu stejně tak jako 

voděodolnost a prachuvzdornost (do určitých mezí). Kontroler je pak ovládán pomocí 

klávesnice či barevného dotykového displeje. S přijímačem pak spojen pomocí bezdrátové 

technologie Bluetooth. 

 

Obr. 15: Leica Systém 1200 

  



Petr Sedlář: Zaměření nebeských rybníků v k. ú. Ţabeň a ověření spádových 

poměrů mezi nimi a řekou Olešnou 

 

2015  28 

 

5.2. Postup měření 

Měření bylo započato na bodě 1003. Po centraci a horizontaci přístroje na bod byla 

zapnuta anténa GNSS. Rychlou statickou metodou při cca 9 minutové observaci byl bod 

1003 zaměřen s poţadovanou přesností. Z bodu 1003 se polární metodou cílilo na bod Gde 

15.1.1 a na sousední stanovisko 1002.  

Obr. 16: Leica TS 30 + Leica systém 1200 na bodě 1003 

Na bodě 1002 byl stroj opět ustaven a za pomoci krátké observace změřeny 

souřadnice bodu. Dále bylo z bodu cíleno kontrolně na body 1003 a 1001. Poté byl stroj 

přesunut na stanovisko 1001. Na tomto stanovisku byla provedena opět observace 

k zaměření polohy bodu, z bodu byly dále měřeny body 4001, 636 a bod 100 (hladina řeky 

Olešné) a kontrolně na 1002. Body 1001 – 1003 jsou periodicky (s periodicitou 1/rok) 

měřeny, kvůli moţnému pohybu/sesuvu náspu dráţní vlečky v bezprostřední blízkosti 
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komunikace. Bod 4001 byl jiţ v minulosti zvolen a to tak, aby z něj bylo moţné zaměřit 

hladiny, pokud moţno, všech rybníků. Díky bujné vegetaci bylo moţno z bodu 4001 

zaměřit pouze hladiny prvních dvou rybníků. Z tohoto důvodu byl zvolen ještě bod 4002 

(jako přechodné volné stanovisko), který byl zvolen na koruně hráze mezi třetím a čtvrtým 

rybníkem a byl zaměřen opět rychlou statickou metodou. Poté z něj byly zaměřeny zbylé 

hladiny rybníků (body 103 a 104) s důrazem na přesné určení nadmořské výšky. 

Obr. 17: Měření na bodu 4001 
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6. Matematické zpracování naměřených a historických hodnot 

6.1. Transformace souřadnic 

Jak je uvedeno v bodu 3.8 bakalářské práce, souřadnice získané z GPS aparatury 

nejsou určeny v systému JTSK, ale WGS - 84. K obdrţení souřadnic v S - JTSK je nutné 

provést transformaci. Transformace byla provedena na základě lokálního klíče soustavně 

pouţívaného od r. 2009, kdy proběhlo první měření. Transformace souřadnic viz.: Příloha 

č. 1: Protokol transformace. 

6.2. Vyhodnocení souřadnic bodů měřených GNSS 

Transformací souřadnic (viz.: Příloha č. 2: Transformace souřadnic)byly určeny 

souřadnice Y, X v systému JTSK pro body 1001-1003 a bod 4002 viz.: Tabulka č. 2: 

Transformované souřadnice bodů v S-JTSK. 

Tab. 2: Transformované souřadnice bodů v S – JTSK a Bpv 

Bod Y(m) X(m) H(m) 

1001 470 319,89 1 116 470,06 266,59 

1002 470 172,32 1 116 444,73 267,67 

1003 470 014,57 1 116 343,19 267,85 

4002 470 258,47 1 116 647,88 267,38 

 

6.3. Groma v8 

K vyhotovení výpočetní části byl zvolen program Groma ve verzi 8. Jedná se o 

geodetický software, vhodný právě pro zpracovávání elektronický ch zápisníků a výpočty 

pro všechny různé typy měření. Seznam moţných vypočitatelných úloh dokládá obr.18 

Seznam výpočtových úloh Groma v. 8. Lze zde naleznout např.: Polární metodu dávkou, 

polygonové pořady, ortogonální metody a jiné. 
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Obr. 18: Seznam výpočtových úloh programu Groma v.8 

Součásti programu jsou i seznamy souřadnic, které slouţí jako výstupní 

dokument. Bez problémů lze seznam souřadnic exportovat do jiných formátů ať uţ .txt, tak 

do MS excel apod. 

6.4. Výpočet souřadnic bodů 

Z totální stanice byl zkopírován soubor s naměřenými údaji.  TS Leica zpracovává 

měření do výstupů ve formátu .gsi. K otevření je nutné v nastavení programu Groma 

přepnout na poţadovaný typ zápisníku, zde tedy Leica a pak pomocí roletového tlačítka 

„Otevřít“ v podnabídce typ souboru zvolit .gsi Leica zápisník měření. Dále byl otevřen 

soubor s transformovanými souřadnicemi. Zápisník s měřenými daty byl po otevření 

zkontrolován a vyrovnán 



Petr Sedlář: Zaměření nebeských rybníků v k. ú. Ţabeň a ověření spádových 

poměrů mezi nimi a řekou Olešnou 

 

2015  32 

 

Obr. 19: Nastavení programu Groma pro otevření Leica měření 

Protokol o vyrovnání viz.: Příloha č. 3: Vyrovnání zápisníku. Vyrovnání Groma 

opět umí automaticky po vybrání z roletové nabídky Výpočty. Po vyrovnání byly nahrány 

souřadnice transformovaných bodů (1001-1003 a 4002). V roletovém menu byl zvolen 

výpočet polární metody dávkou. Všechny procesní úkony jsou automaticky ukládány do 

protokolu, který lze uţít jako protokol o výpočtu, neboť jeho součásti je vyrovnání MNČ a 

porovnáním s mezními hodnotami. Výsledné souřadnice byly uloţeny a protokol o výpočtu 

je součásti bakalářské práce jako příloha č. 4: Výpočet souřadnic. 

 

6.5. Porovnání jednotlivých let 

V tabulkách níţe jsou uvedeny souřadnice Y, X měřených bodů za období let 

2009-2014. Dále tabulka předkládá naměřené nadmořské výšky a rozdíly u výšek 

v jednotlivých etapách (letech) měření. 
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Tab. 3: Porovnání souřadnic a nadmořské výšky bod Gde – 15.1.1 

Výškový bod 1511 

  

Porovnání etap 

Datum Etapa 

Souřadnice 

Etapa 

Rozdíly souřadnic 

Y [m] X [m] Z [m] Dy [m] Dx [m] Dz [m] 

30.10.2009 I.  469 962,67 1 116 282,64 269,25 I.- II. 0,00 0,00 0,00 

30.7.2010 II.  469 962,67 1 116 282,64 269,25 I.- III. -0,01 0,04 -0,03 

25.5.2011 III. 469 962,66 1 116 282,68 269,22 I.- IV. -0,01 0,04 -0,04 

9.12.2011 IV.  469 962,66 1 116 282,68 269,21 I.-V. -0,01 0,03 -0,04 

16.7.2012 V. 469 962,66 1 116 282,67 269,21 I.-VI. -0,01 0,01 -0,13 

31.7.2013 VI. 469 962,66 1 116 282,65 269,12   I.-VII. -0,03 0,06 -0,21 

24.10.2014 VII. 469 962,64 1 116 282,70 269,04   VI.-VII. -0,02 0,05 -0,08 

 

Tab 4.: Porovnání souřadnic a nadmořské výšky bod 636 

Výškový bod 636 

  

Porovnání etap 

Datum Etapa 

Souřadnice 

Etapa 

Rozdíly souřadnic 

Y [m] X [m] Z [m] Dy [m] Dx [m] Dz [m] 

30.10.2009 I.  470 476,01 1 116 443,80 267,32 I.- II. 0,00 0,00 0,00 

30.7.2010 II.  470 476,01 1 116 443,80 267,32 I.- III. 0,02 0,16 -0,04 

25.5.2011 III. 470 476,03 1 116 443,96 267,28 I.- IV. -0,03 0,09 -0,04 

9.12.2011 IV.  470 475,98 1 116 443,89 267,28 I.-V. -0,02 0,09 -0,03 

16.7.2012 V. 470 475,99 1 116 443,89 267,29 I.-VI. 0,01 0,08 -0,11 

31.7.2013 VI. 470 476,02 1 116 443,88 267,21 I.-VII. 0,01 0,10 -0,26 

24.10.2014 VII. 470 476,02  1 116 443,90 267,06    V.-VI 0,00 0,02 -0,15 

 

Tab. 5: Porovnání souřadnic a nadmořské výšky bod 1001 

Bod 1001 

  

Porovnání etap 

Datum Etapa 

Souřadnice 

Etapa 

Rozdíly souřadnic 

Y [m] X [m] Z [m] Dy [m] Dx [m] Dz [m] 

30.10.2009 I.  470 319,87 1 116 470,01 266,83 I.- II. 0,00 0,06 -0,02 

30.7.2010 II.  470 319,87 1 116 470,07 266,81 I.- III. 0,00 0,06 -0,03 

25.5.2011 III. 470 319,87 1 116 470,07 266,80 I.- IV. 0,00 0,06 -0,04 

16.7.2012 IV.  470 319,87 1 116 470,07 266,79 I.-V. 0,00 0,04 -0,20 

31.7.2013 V. 470 319,87 1 116 470,05 266,63   I.-VI. 0,02 0,05 -0,24 

24.10.2014 VI. 470 319,89 1 116 470,06 266,59   V.-VI. 0,02 0,01 -0,04 
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Tab. 6: Porovnání souřadnic a nadmořské výšky bod 1002 

Bod 1002 

  

Porovnání etap 

Datum Etapa 

Souřadnice 

Etapa 

Rozdíly souřadnic 

Y [m] X [m] Z [m] Dy [m] Dx [m] Dz [m] 

30.10.2009 I.  470 172,31 1 116 444,72 267,89 I.- II. -0,01 0,01 0,00 

30.7.2010 II.  470 172,30 1 116 444,73 267,89 I.- III. -0,01 0,02 -0,01 

25.5.2011 III. 470 172,30 1 116 444,74 267,88 I.- IV. -0,01 0,02 -0,04 

16.7.2012 IV.  470 172,30 1 116 444,74 267,85 I.-V. 0,01 0,02 -0,19 

31.7.2013 V. 470 172,32 1 116 444,74 267,70   I.-VI. 0,01 0,01 -0,22 

24.10.2014 VI. 470 172,32 1 116 444,73 267,67   V.-VI. 0,00 -0,01 -0,03 

 

Tab. 7: Porovnání souřadnic a nadmořské výšky bod 1003 

Bod 1003 

  

Porovnání etap 

Datum Etapa 

Souřadnice 

Etapa 

Rozdíly souřadnic 

Y [m] X [m] Z [m] Dy [m] Dx [m] Dz [m] 

30.10.2009 I.  470 014,58 1 116 343,18 268,02 I.- II. -0,02 0,00 0,00 

30.7.2010 II.  470 014,56 1 116 343,18 268,02 I.- III. -0,02 0,02 -0,04 

25.5.2011 III. 470 014,56 1 116 343,20 267,98 I.- IV. -0,02 0,02 -0,05 

16.7.2012 IV.  470 014,56 1 116 343,20 267,97 I.-V. -0,01 0,00 -0,17 

31.7.2013 V. 470 014,57 1 116 343,18 267,85   I.-VI. -0,01 0,01 -0,21 

24.10.2014 VI. 470 014,57 1 116 343,19 267,81   V.-VI. 0,00 0,01 -0,04 

 

Tab. 8: Porovnání souřadnic a nadmořské výšky bod 4001 

4001 

  

Porovnání etap 

Datum Etapa 

Souřadnice 

Etapa 

Rozdíly souřadnic 

Y [m] X [m] Z [m] Dy [m] Dx [m] Dz [m] 

30.10.2009 I.  470 301,20 1 116 530,02 266,56 I.- II. 0,02 0,01 -0,02 

30.7.2010 II.  470 301,22 1 116 530,03 266,54 I.- III. -0,02 0,02 -0,04 

25.5.2011 III. 470 301,18 1 116 530,04 266,52 I.- IV. -0,04 0,03 -0,05 

16.7.2012 IV.  470 301,16 1 116 530,05 266,51 I.-V. -0,03 0,04 -0,06 

31.7.2013 V. 470 301,17 1 116 530,06 266,50   I.-VI. -0,06 0,06 -0,08 

24.10.2014 VI. 470 301,14 1 116 530,08 266,48   V.-VI. -0,03 0,02 -0,02 

 

Porovnání hladin rybníků a řeky Olešné jiţ není tak jednoznačné, neboť výšku 

hladiny ovlivňuje mnoho náhodných faktorů (hladina podzemní vody, objem sráţek 

v období měření apod.).  OKD a.s. poţadovala přesnost určení hladin na cm. Vyšší přesnos 

by vzhledem k faktorům ovlivňující výšku vodního sloupce neměla smysl.. Tabulka 9 a 10 
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ukazuje vývoj hladiny z hlediska nadmořské výšky, druhá pak vývoj rozdílu hladin oproti 

1. měření v roce 2009. 

 

Tab. 9: Nadmořská výška hladin rybníků a řeky Olešné v jednotlivých letech 

Výška hladiny řeka Olešná rybník 1 rybník 2 rybník 3 rybník 4 

Datum Etapa 

100 101 102 103 104 

Z [m] Z [m] Z [m] Z [m] Z [m] 

30.10.2009 I.  263,93 265,94 265,94 266,46 266,92 

30.7.2010 II.  264,16 266,28 266,29 266,87 267,47 

25.5.2011 III. 263,94 265,95 265,87 266,51 267,09 

16.7.2012 IV.  263,88 265,95 265,94 266,70 267,24 

31.7.2013 V. 263,79 265,79 265,78 266,53 266,90 

24.10.2014 VI. 263,80 265,80 265,80 266,75 267,27 

 

Tab. 10: Rozdíl hladin v průběhu let vztažené k I. etapě. 

Etapa 

Výškové rozdíly hladin od I. etapy 

100 101 102 103 104 

I.-II. 0,23 0,34 0,35 0,41 0,55 

I.- III. 0,01 0,01 -0,07 0,05 0,17 

I.- IV. -0,06 0,01 0,00 0,24 0,32 

I.-V. -0,14 -0,15 -0,16 0,07 -0,02 

I.-VI. -0,13 -0,14 -0,14 0,29 0,35 

VI.-V. 0,01 0,01 0,02 0,22 0,37 
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7. Grafické zpracování 

7.1. MicroStation v.8 

Grafický program hojně vyuţívaný v geodetické praxi. Vyvíjen firmou Bentley. 

Prostředí MicroStation umí pouze 2 rozměry (3D pouze s nástavbou), nicméně pro potřeby 

této Bc. práce je vyhovující.  

V geodézii lze jeho rozhraní pouţít pro konstrukce výškopisných a polohopisných 

map, grafické části geometrického plánu nebo jiných map a plánů. V případu této Bc. 

práce byl pouţit pro výkresy viz.: Příloha č. 5: Přehledka bodů měřické sítě a Příloha č. 6: 

Podélný profil.  

7.2. Tvorba výkresů 

Z prostředí Groma lze poměrně snadno získat souřadnice zaměřených bodů. Tyto 

souřadnice lze uloţit ve formátu .dgn, které je pak moţné otevřít v prostředí programu 

MicroStation. Body se zobrazí s popisem, a to číslo bodu a nadmořská výška. Po 

exportování bodů mohlo být přistoupeno k samotné tvorbě výkresu.  

 

Obr. 20: Prostředí programu MicroStation 
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Za pomocí různých funkcí (přímka, kruţnice, apod.) byly vytvořeny oba výkresy. 

Po zpracování výkresu je nutné ho uvést do správného měřítka. Program MicroStation 

rýsuje pouze v měřítku 1:1 a tak se vhodné měřítko stanovuje aţ při tisku. Z tohoto důvodu 

je vhodné tisknout nejprve do souboru, kde je moţnost vidět rozloţení na zvolený formát 

papíru ve vztahu k pouţitým měřítkům. 
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8. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala zaměřením rybniční soustavy a řeky Olešné a 

spádovými poměry mezi nimi a řekou. Výsledky měření prokazují na neustálý svislý posun 

všech měřených bodů zapříčiněný vlivem poklesové kotliny, díky které rybníky také 

vznikly. Účinky poddolování však nejsou na všech bodech stejné. K největšímu poklesu za 

dobu trvání měření došlo na bodě 1001 a obecně na všech bodech nacházejících se podél 

dráţní vlečky(1001 aţ 1003). Hodnota poklesu na bodě 1001 byla za období 2009-2014 24 

cm. Naopak k nejmenší změně došlo na bodu 4001 a to 8 cm.  

V případě hladin rybníků je situace nejednoznačná. Ačkoliv lze dle výsledků 

pozorovat určitou tendenci poklesu, nelze s jistotou říci, čím je způsobena. Např. v roce 

2010 byla hladina průměrně o 50 cm výše, neţ v letech ostatních. Důvodů pro tak 

výraznou změnu můţe být několik. Jednak výrazně sráţkově bohatší léto, tak např. změna 

v hospodaření s podzemní vodou.  

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, ţe v zájmovém území poklesová 

kotlina neustále pracuje a zapříčiňuje tak značné změny zemského povrchu a proto je 

vhodné pokračovat v pravidelném pozorování jednotlivých bodů. 
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