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Anotace 

Tato bakalářská práce porovnává výškopisné měřičské metody GNSS a geometrickou 

nivelaci. V úvodní části popisuje práce princip geometrické nivelace, konkrétně pak 

geometrické nivelace ze středu. Dále charakterizuje přesnou nivelaci, nivelační chyby 

a seznamuje s měřickými pomůckami této metody měření výšek. V další části práce 

popisuje princip metody GNSS, fázové měření, dvoufrekvenční přijímače, použitý přístroj 

a aparaturu GNSS. Dále je v práci popsán postup měření s jeho zpracováním 

a vyhodnocením výsledků obou požitých metod. V závěru práce jsou vyhodnoceny 

výsledky, porovnání obou použitých metod, jejich nevýhody a výhody. 

Klíčová slova: GNSS, nivelace 

Summary 

This baccalaureate thesis compares altitudinal measuring methods GNSS 

and diferential leveling. In the first part of work basics of diferential levelling are 

described, primarily when the leveling instrument is positioned midway. It describes 

precise leveling, errors in leveling and introduces equipement for this measuring method 

of elevation. Following part of thesis describes principles of GNSS method, phase 

measurement, dual-frequency receivers, used device and GNSS equipment. The thesis is as 

well as focused on describing of measurement process with its elaboration and outcome 

interpretation of both used methods. Last part of thesis contains evaluation of results, 

comparison of both used methods, thein advantages and disadvantages. 

Keywords: GNSS, diferential leveling 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je porovnat dvě metody měření výškopisu, a sice 

metodou GNSS a geometrickou nivelací ze středu. Zhodnotit výhody a nevýhody obou 

zmiňovaných metod a porovnat jejich přesnost. 

Abychom mohli s dostatečnou přesností určit výšky týchž bodů oběmi metodami, 

bylo zapotřebí vybrat vhodnou lokalitu a terén pro pevnou stabilizaci bodů. Podmínkou pro 

připojení bodového pole, v rámci kterého se obě metody porovnávaly, bylo napojení na 

body Výškového bodového pole. K tomu bylo zapotřebí získat místopisy s výškami bodů, 

ze kterých bylo prováděno připojovací měření. Po samotném připojení bylo možné 

přistoupit k samotnému měření výšek stabilizovaných bodů přesnou nivelací a určení 

výšek metodou GNSS. Po zpracování a vyhodnocení obou metod tato práce obsahuje 

jejich porovnání a to jak z pohledu přesnosti, tak i výhod a nevýhod obou metod. 

Výsledky a závěry této práce, k nimž jsem došel, mohou napovědět, v jakých 

případech a kde je která metoda vhodnější, rychlejší a v závislosti na tom tedy i finančně 

přijatelnější. Dále pak dokazují rychlost vývoje relativně nové metody GNSS. 
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2 Popis lokality 

Zájmové území mého měření se nachází u Frýdku – Místku v katastrální území 

Panské Nové Dvory u areálu skládky. Asfaltová komunikace, na které byly stabilizované 

body, se nachází v těsné blízkosti areálu skládky. Území bodového pole má rovinatý 

charakter. Tuto lokalitu jsem si vybral na doporučení geodetů, kteří zde určují kubatury, 

zejména proto, že komunikace, na níž byly body stabilizovány, se nachází v klidném 

prostředí neomezeném dopravou, výrobním procesem, stavebními či jinými pracemi 

a stabilizované body by tedy neměly být narušeny. Nákladní automobily s odpadem tuto 

cestu nevyužívají. 

Toto místo bylo vhodné také proto, že se v blízkosti nacházely body Podrobné 

nivelační sítě. Vlivem zateplovacího boomu domů se ovšem nakonec ukázalo, že nejbližší 

body použitelné k výškovému připojení se nacházejí asi 2,5 km směrem k Frýdku 

od lokality měření.  

Obrázek 1 – Oblast stabilizovaných bodů [1] 
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3 Nivelace 

Přestože patří tato metoda k jedné z nejstarších metod určování výšek, je i v dnešní 

době nejpřesnější a nenahraditelná. Geometrickou nivelací lze určit převýšení mezi dvěmi 

body pomoci nivelačního přístroje a nivelačních pomůcek, princip spočívá v přenášení 

výšek z jednoho bodu na druhý pomocí vodorovných záměr nivelačního stroje na lať. 

3.1 Geometrická nivelace ze středu 

Geometrická nivelace ze středu je pak nejpoužívanější metodou nivelace. Jak již 

napovídá název, nivelační přístroj v této metodě stojí uprostřed mezi dvěmi latěmi. 

Po urovnání libely na nivelačním přístroji do vodorovné polohy se zacílí na lať A, 

přečteme čtení na lati lA, které nazýváme záměrou vzad. Následně zacílíme na lať B se 

čtením lB, což je záměra vpřed. 

 

Obrázek 2 – Geometrická nivelace ze středu [2]  

Výškový rozdíl neboli převýšení mezi body A a B vypočteme, jak je patrné 

z obrázku, takto: 

BA llΔH  , 

Výsledkem je ovšem relativní výška v metrech, chceme-li zjistit absolutní výšku vB 

bodu B v metrech nad mořem, musíme mít v příslušném systému určenou výšku bodu A, 

ze kterého se následně absolutní výška bodu B vypočte vzorcem: 

BAAB llvv  , 
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v rozepsané formě: 

nn BABABAAB llllllvv  ...
2211

, 

k výpočtu mezní odchylky použijeme vzorec: 

tz HH  , 

přičemž sčítáme nivelaci tam i zpět, tedy uzavřený nivelační tah. 

vA   výška počátečního bodu A 

vB   výška koncového bodu B 

ΔH   převýšení mezi body A a B 

lA   čtení vzad 

lB   čtení vpřed 

δ   mezní odchylka 

   převýšení mezi body A a B určené měřením zpět 

   převýšení mezi body A a B určené měřením tam 

Nivelační sestavou nazýváme seskupení zadní lať - nivelační přístroj – přední lať, 

jejichž délka je závislá na složitosti terénu. Jsou-li body A, B od sebe vzdáleny nebo jejich 

výškový rozdíl je takový, že bychom nevystačili s 1 sestavou, je nutné úkon několikrát 

opakovat a provést potřebný počet sestav. To znamená, že se nivelační stroj přemístí za lať 

B a po jeho horizontaci se na tuto lať cílí jako na lať A, takže cílíme vzad, poté se lať 

přemístí opět před stroj a cílíme na ni záměrou vpřed. Tento proces se opakuje, dokud 

nedojdeme k bodu B, jehož převýšení ve vztahu s bodem A chceme zjistit. Několik sestav 

za sebou mezi počátečním bodem A a koncovým bodem B nazýváme oddíl. Větší počet 

za sebou následujících nivelačních oddílů tvoří nivelační pořad. 
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3.2 Přesná nivelace 

Přesná nivelace se řídí Nivelační instrukcí pro práce v Československé jednotné 

nivelační síti (ČSJNS). Používá se při měření výšek ve výškovém bodovém poli, hlavně 

v pořadech III. a IV. řádu a v Podrobné nivelační síti (PNS) a při speciálních pracích vyšší 

přesnosti z oblasti inženýrské geodézie. Rozlišuje se přesná nivelace pro měření 

nivelačních pořadů IV. řádu a PNS spadajících do PVBP a pro měření nivelačních pořadů 

III. řádu spadajících do ZVBP. 

Nivelační soupravu tvoří nivelační přístroj s minimálně 24 násobným zvětšením, pro 

měření nivelačních pořadů III. řádu musí mít přístroj optický mikrometr, pevné stativy, 

nivelační latě se vyžadují celistvé, z jednoho kusu vybavené urovnávací libelou 

(pro měření nivelačních pořadů III. řádu musí mít latě invarovou stupnici a opěrky) a těžké 

ocelové nivelační podložky. [2] 

Každý pořad přesné nivelace se niveluje dvakrát (tam a zpět), v jinou denní dobu. 

Pokud se používají 2 latě, musí se dodržovat sudý počet soustav. Délky záměr se volí 

nejvýše 50m. Výška záměry nad terénem by měla být minimálně 50 cm. U dvou 

stupnicové latě by po odečtení konstanty 606,50 od vyšší hodnoty neměla být odchylka 

větší, než ± 2 dílky, tj. připojovací a kontrolní měření se provádí na dva nejbližší body. 

Kritériem přesnosti je mezní odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět. Ta 

se určí ze vzorce:  

R 5max , [2] 

Δmax povolená mezní odchylka 

R nivelační tah [km]  

Tuto povolenou mezní odchylku porovnáme se  směrodatnou odchylkou měření a při 

splnění podmínky max , lze s naměřenými hodnotami dále pracovat. 
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3.3 Nivelační chyby  

Stejně jako všechna ostatní měření je i geometrická nivelace ze středu zatížena 

chybami, tyto chyby mohou být hrubé, které jsou způsobeny spíše nepozorností a omyly 

měřiče, kterých je nutné se vyvarovat, tak i nevyhnutelné, které dělíme na: 

-systematické 

-nahodilé 

3.3.1 Systematické chyby nivelace 

Chyba ze sklonu záměrné přímky 

Tato chyba vzniká u libelových přístrojů nedodržením podmínky, že záměrná osa je 

rovnoběžná s osou libely. V našem případě může vzniknout chybnou funkcí 

kompenzátoru. Chybu můžeme zjistit tak, že si vyměříme na rovném povrchu 40 m 

vzdálenost mezi body A a B. Uprostřed zhorizontujeme nivelační stroj a čteme čtení latě 

na bodě A i B, poté stroj postavíme 3 m za bod A a znovu čteme čtení na bližší lati A a 

vzdálenější lati B. V případě, že rozdíly prvních čtení a druhých čtení nebudou stejné, 

hovoříme o chybě ze sklonu záměrné přímky. Tu eliminujeme tím, že přístroj stavíme 

doprostřed mezi latě nebo při větší chybě rektifikací nitkového kříže.  

Chyba ze zakřivení Země 

Vzniká vytyčováním zdánlivého horizontu, který není totožný s kulovou plochou, 

s délkou záměry chyba roste, eliminovat ji lze stejnou délkou záměr. 

Chyba z refrakce 

Vzniká ohybem paprsků procházejících vrstvami atmosféry o rozdílné hustotě. 

Jednotlivé vrstvy kopíruji povrch Země a k největším rozdílům dochází především 

v přízemní vrstvě vzduchu o tloušťce asi 0,5 m. Chybu vyloučíme záměrami alespoň 0,5 m 

nad terénem ve svažitém terénu, stejně dlouhými záměrami a měřením za vhodného 

počasí. 

Chyba z nesprávné délky latě 

Chybu může způsobit např. nerovnoměrné dělení stupnice, délkové změny stupnice 

způsobené vlivem teploty, vlhkosti, ohybem latě, neztotožnění nuly s vodorovnou rovinou 

procházející patkou latě. [2] V případě invarových latí kontrolujeme délku latě komparací, 
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posunutí počátku stupnice se při měřeních s jednou latí neprojeví a při měřeních se dvěmi 

latěmi to řešíme sudým počtem sestav. 

Chyba z nesvislé polohy latě 

Chyba vzniká z nesvislého držení latě, v případě přesné nivelace ji odstraníme 

svislým držením latě podle krabicové libely. Pro zamezení výkyvů latě od svislé polohy 

použijeme podpěry. 

Chyba z odečítání laťového úseku 

Tato chyba je závislá na více faktorech, a sice na délce záměry, rozlišovací 

schopnosti dalekohledu, chvění vzduchu, kvalitě optického mikrometru, stavu laťové 

stupnice a nitkového kříže, schopnostech a zkušenostech měřiče. Tyto faktory chyb nelze 

odstranit žádným technickým postupem, lze pouze zmenšit jejich podíl na měření měřením 

ve vhodných podmínkách, přesnějšími přístroji aj.  

3.3.2 Nahodilé chyby 

Chyba z nepřesného urovnání libely 

I když použijeme koincidenční způsob urovnání nivelační libely, lze ji urovnat 

maximálně s přesností odpovídající 1/10 její citlivosti. Použijeme-li kompenzátorový 

přístroj, chyba nedosahuje ani takovýchto hodnot. [2] 

Chyba ze změny výšky přístroje a latě 

Chyba vzniká propadáním nebo vytlačováním nohy stativu a nivelační podložky 

v terénu. Eliminovat ji lze řádným zašlápnutím noh stativu či podložky a urychlením 

měřického postupu na zpět-vpřed-vpřed-zpět. 

Chyba ze čtení laťové stupnice 

Chyba závisí na délce záměry, zvětšení dalekohledu, velikosti a tvaru laťového dílku, 

paralaxe nitkového kříže, parametrech optického mikrometru v případě jeho použití, 

vibraci atd. [2] Chybu lze zmírnit snížením délky záměry, zaostřením, zvětšením 

dalekohledu. 

Chyba z nestejnoměrného dělení laťové stupnice a nekolmosti 

Chyba má obdobný charakter jako chyba ze čtení laťové stupnice. [2] 
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Chyba z přeostření dalekohledu 

Chyba se vyskytuje při nepřesném rozměření sestav a při záměrách v blízkosti terénu 

v nevhodných observačních podmínkách. [2] 

3.4 Používané nivelační přístroje a pomůcky 

Zeiss KoNi 007 je kompenzátorový nivelační přístroj určen pro přesnou a velmi přesnou 

nivelaci. Okulár je umístěn níž než objektiv, jeho periskopické uspořádání snižuje vliv refrakce, 

zvětšení z = 34,5 x, obraz je vzpřímený. Má optický mikrometr, který lze zaaretovat (zastavit) 

a vodorovný dělený kruh.  

Nivelační lať je 3 m dlouhá, dřevěná s invarovým páskem uprostřed, ten má zamezit 

smršťováním a natahováním stupnic vlivem rozdílných teplot. Latě pro přesnou nivelaci 

jsou celistvé a mají dvě stupnice posunuté o konstantu 606,50. Přečtením obou hodnot a 

odečtením od sebe má vyjít již zmiňovaná konstanta 606,50, což potvrzuje správnost 

prvního i druhého čtení. Na lati je připevněna také krabicová libela určená pro svislé držení 

latě a dvě rukojeti. 

Podložka má tvar trojúhelníku, její váha je 4-6 kg, ze spodní části ji vyčnívají tři 

hroty a na horní části dva výstupky, na které se pokládá nivelační lať. 

Stativ je trojnohý kovo-dřevěný podstavec s nastavitelnou výškou, na konci každé 

nohy je kovový bodec s ploškou na zašlápnutí, stroj se upevňuje pomocí upevňovacího 

šroubu na hlavu stativu. 
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4 GNSS (Global Navigation Satellite Systeme) 

Je služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy 

s celosvětovým pokrytím. Uživatelé této služby používají malé elektronické radiové 

přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují vypočítat jejich polohu 

s přesností na desítky až jednotky metrů. [3] 

GNSS určuje polohy bodu v souřadnicovém systému WGS-84. Tento satelitní 

systém má zajistit okamžité a velmi přesné určení polohy statických a rychle se 

pohybujících objektů kdekoliv na Zemi, nad Zemí i na vodě. [4] Družice vysílají signály, 

na základě kterých jsou přijímače schopny určit za pomocí elektromagnetických vln 

vzdálenost mezi přijímačem a družicemi. Souřadnice bodu, na kterém je přijímač postaven 

pak lze určit z poloh a vzdáleností mezi družicemi a přijímačem. 

K určení polohy bodů ve třech dimenzích potřebujeme zachytit signál nejméně ze 

čtyř družic a protínáním nejméně čtyř délek pak určujeme polohu bodu. [5] Signály ze čtyř 

družic charakterizují čtyři neznámé ve výpočtu souřadnic - zeměpisné souřadnice 

x, y, z a korekce času t. 

4.1 Rozčlenění na segmenty 

 Systém GPS-NAVSTAR, který je u nás převážně užíván, pracuje v geodetickém 

souřadnicovém systému WGS-84 a je tvořen třemi hlavními segmenty: 

a) řídící 

b) kosmický 

c) uživatelský 

Ačkoliv pro správnou funkci systému GNSS jsou potřebné všechny tři segmenty, lze 

je do jisté míry považovat za nezávislé části, které jsou dohromady svázané jen přesným 

časem. [5] 
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4.1.1 Řídící segment 

Tento segment se skládá z několika částí: 

velitelství - Navstar Headquarters na letecké základně Los Angeles v Californii v USA. 

řídicí středisko (MSC, Master Control Station), na letecké základně Schriever USAF 

v Colorado Springs, 2nd Space Operations Sq. Záložní řídící středisko (BMCS, Backup 

Master Control Station) umístěné v Gaithersburg (Meryland, USA) přebírá cvičně 

4× do roka řízení systému, v nouzi je připravena do 24hodin. 

tři povelové stanice (Ground Antenna), které jsou umístěny na základnách USAF: 

Kwajalein, Diego Garcia, Ascension Island případně i Cape Canaveral. 

osmnáct monitorovacích stanic (Monitor Stations), které jsou umístěny na základnách 

USAF: Havaj, Colorado Springs, Cape Canaveral, Ascension Island, Diego Garcia, 

Kwajalein a dále stanice spravující NGA: Fairbanks (Aljaška), Papeete (Tahiti), 

Washington DC (USA), Quitto (Ekvádor), Buenos Aires (Argentina), Hermitage (Anglie), 

Pretoria (Jižní Afrika), Manama (Bahrain), Osan (Jižní Korea), Adelaide (Austrálie) a 

Wellington (Nový Zéland). [6] 

Úlohou řídícího segmentu je monitorování kosmického segmentu, řízení družic a 

údržba atomových hodin. 

4.1.2 Kosmický segment 

Kosmický segment je tvořen soustavou družic rozmístěných systematicky na stálých 

oběžných drahách a vysílajících navigační signály. Základní konstelace kosmického 

segmentu tohoto systému tvoří 32 družic, které obíhají Zemi ve výšce 20 200 km nad jejím 

povrchem v 6 kruhových drahách se sklonem 55°. Na každé dráze tedy obíhá planetu 

6 družic, které vysílají na několika kmitočtech záměrně zvolených tak, aby byly minimálně 

ovlivněny meteorologickými vlivy. [7] 

4.1.3 Uživatelský segment 

Tento segment tvoří přijímací aparatury s anténami, prostřednictvím kterých 

uživatelé přijímají data, na jejichž základě a pomoci předem definovaných parametrů, 

přijímač vypočítá polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesný datum a čas. 
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Uživatele tohoto segmentu lze rozdělit do dvou skupin: 

autorizovaní uživatelé (vojenský sektor USA a vybrané spojenecké armády) 

Tito uživatelé mají zaručenou vyšší přesnost systému. Uplatňují se především v aplikacích:  

-   podpora velení a vojáků v poli  

-   doprava  

-   navádění zbraňových systémů  

-   vojenská geodézie a mapování  

-   přesný čas (<10-7 s) 

ostatní uživatelé (především civilní sektor) 

Typickými profesemi a odvětvími civilních uživatelů jsou:  

-   doprava (pozemní doprava, letectví, námořnictvo, kosmické lety)  

-   geologie a geofyzika  

-   geodézie a geografické informační systémy  

-   archeologie  

-   lesnictví a zemědělství  

-   turistika a zábava  

-   přesný čas (<10-7 s) [6] 

4.2 RTK (Real Time Kinematic) 

 Jedná se o metodu, kdy jsou jedním přijímačem v terénu zpracovávány RTCM 

diferenciální korekce permanentních referenčních stanic získané z geostacionární družice, 

rádia nebo internetu a to jako: 

- plošné korekce 

- korekce blízké virtuální referenční stanice vypočtené ze síťového řešení 

- měřená data referenční stanice (výpočet korekcí proveden u příjemce) [3] 
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4.3 Používaná přijímací stanice a její části 

Dvoufrekvenční GPS GNSS rover STONEX S9-

RTK je určen pro pernamentní stanice sítí 

CZEPOS, TopNET a VRS NOW. 

Skládá se z těchto částí: 

GNSS přijímač s integrovanou anténou – 

rozměry: 186 mm x 60 mm x 186 mm, 

hmotnost: 1,2 kg, komunikuje s kontrolérem bez 

použití kabelů pomocí Bluetooth. Modem GPRS 

je interní. Přesnost výsledků v reálném čase je 

od 1 cm. Inicializuje do 30 sekund. SIM karta je 

umístěna uvnitř talíře, stejně jako interní Li-Ion 

baterie. 220 kanálový přijímač se základní 

deskou Trimble Maxwell je schopen sledovat 

satelity: 

Obrázek 3 - Stonex S9 [8] 

GPS: L1 C / A, L2e L2C, L5 

GLONASS: L1 C / A, L1 P, L2 C / A (pouze GLONASS M), L2 P 

SBAS: L1 C / A, L5.  

GIOVE-A: L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 

GIOVE-B: L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 

COMPASS: (rezervní): B1 (QPSK), B1-MBOC (6, 1, 1 / 11), B1-2 

Univerzální záznamník (kontroler) Archem - Odolný proti pádu z výšky do 1 m a proti 

100% vlhkosti, lze napojit na jakékoliv jiné GPS nebo totální stanici od jiných značek 

výtyčka - karbonová ultralehká tyč s nastavitelnou výškou a zabudovanou krabicovou 

libelou a kompasem 

držák pro kontrolér 

SW SurvCE - umožňuje zaměřovat i vytyčovat přímo v S-JTSK 

SW pro obousměrnou lokální transformaci souřadnic [8] 
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5 Bodové pole 

Výškové bodové pole tvoří: 

Základní výškové bodové pole 

 Základní nivelační body 

 Body České státní nivelační sítě I. až III. Řádu (ČSNS) 

Podrobné výškové bodové pole 

 Nivelační sítě IV. řádu 

 Plošné nivelační sítě 

 Stabilizované body technických nivelací 

5.1 Výškový systém 

Body podrobné nivelační sítě, ze kterých jsem vycházel v připojovacím měření, jsou 

určeny ve výškovém systému Baltském po vyrovnání. Jelikož je tento systém hlavním 

výškovým systémem na našem území, byla data naměřená metodou GNSS taktéž 

přepočítána do tohoto systému. Celé měření tedy bylo provedeno ve Výškovém systému 

Baltském po vyrovnání. 

5.2 Volba pomocných (sledovaných) bodů 

Před započetím měření bylo zapotřebí stabilizovat několik bodů, jejichž výšky 

určeny oběma metodami máme porovnávat. Body musely být stabilizovány důkladně, 

aby jejich výšky určeny jak přesnou nivelací ze středu, tak metodou GNSS, nebyly 

ovlivněny jejich pohybem. 

5.3 Stabilizace bodů 

Celkem bylo porovnáváno 10 bodů, přičemž 1 bod byl zhušťovací, 1 trigonometrický 

– žulové kameny a 8 bodů byly nastřelovací hřebíky. Nastřelovací hřeby byly stabilizované 

v asfaltové komunikaci. Oba body, tzn. bod zhušťovací sítě číslo 3607-250 a bod České 

státní trigonometrické sítě číslo 3607-40, které byly použity, jsou blíže specifikovány 

v geodetických údajích (příloha č. 5) 
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Tabulka 1 - Stabilizace bodů 

název, 

číslo bodu 
druh stabilizace podloží 

Zhb žulový kámen 12x12x60 půda 

1 nastřelovací hřebík asfalt 

2 nastřelovací hřebík asfalt 

3 nastřelovací hřebík asfalt 

4 nastřelovací hřebík asfalt 

5 nastřelovací hřebík asfalt 

6 nastřelovací hřebík asfalt 

7 nastřelovací hřebík asfalt 

Tb žulový kámen 12x12x60 půda 

11 nastřelovací hřebík asfalt 
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6 Měřické práce 

6.1 Zaměření sledovaných bodů nivelací 

Nejprve bylo zapotřebí provést připojovací a kontrolní měření k bodu (Zhušťovací 

bod), který jsem si vybral jako výchozí pro porovnání dvou metod měření výšek. Jak bylo 

výše zmíněno, nejbližší výškové body se nacházely cca 2,5 km (viz příloha č. 1) 

od Zhušťovacího bodu, tato vzdálenost je pro měření takovéto přesnosti značně velká, bylo 

tedy nutné měření provádět s velkou pečlivostí a všechny možné chyby eliminovat. K tomu 

bylo zapotřebí mít spolehlivý nivelační přístroj, proto jsem ještě před připojovacím 

Obrázek 4 – Měření nivelačním přístrojem   Obrázek 5 - Držení nivelační latě 

měřením provedl kontrolu sklonu záměrné přímky přístroje. Po ujištění, že nivelační 

přístroj neměří chybně, jsem přistoupil k samotnému připojení. Délky záměr jsem se snažil 

volit přiměřeně tomu, aby čtení bylo dobře čitelné, dbal jsem na důkladné zašlápnutí 

přístroje a následnou horizontaci, laťovou konstantu jsem přepočítával hned po zaměření, 

abych v případě nevyhovujícího výsledku mohl záměru opakovat, ve svahu jsem četl čtení 

ve výšce minimálně 0,5 m nad terénem. 2,5 kilometrovou trasu jsem rozdělil na 3 oddíly, 

které byly dány nastřelovacími hřeby, abych v případě nějaké chyby mohl navázat 
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na začátek oddílu, nikoliv na začátek celého nivelačního pořadu. Stejně tak jsem si pojistil 

výchozí bod (Zhušťovací bod) pro měření nastřelovacím hřebem. Samotné připojení bodů, 

ze kterých jsem pak vycházel při budování bodového pole, trvalo tři dny. Zápisníky 

připojovacího měření jsou obsahem přílohy č. 2 a č. 3. 

Čtvrtý den měření jsem spojil 

nivelačním pořadem zhušťovací 

bod s trigonometrickým, který je 

od prvně zmiňovaného cca 1 km. V 

průběhu tohoto připojení jsem 

zaměřil zbylých 7 sledovaných 

bodů měřením tam a zpět. 

Zápisníky těchto nivelačních 

pořadů jsou obsahem přílohy č. 6 

a č. 7. 

Obrázek 6 – držení latě na zhušťovacím bodě  

6.2 Vyhodnocení výsledků měření 

Povolená mezní odchylka z měření tam a zpět je: 

  06,86,255max mmR  , 

Pro naše měření vychází odchylka: 

mmm
tzz hh  4 003,0362,37366,37  , 

Z výpočtu je patrné, že: 

max , 

Rozdíl převýšení mezi připojovacími měřeními tam a zpět splnilo tedy podmínku 

maximální povolené mezní odchylky, výšku zhušťovacího bodu lze tedy považovat za 

přesně určenou. 

Nivelační zápisníky připojovacího měření byly vypočteny v tabulkovém editoru 

Excel (viz příloha č. 4) 
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Zhušťovací bod byl použit jako výchozí pro určení výšek bodů, které byly 

předmětem porovnání obou metod. Po zaměření těchto bodů taktéž přesnou geometrickou 

nivelací ze středu bylo zapotřebí opět vypočíst a porovnat mezní odchylku měření 

s povolenou mezní odchylkou: 

  5155max mmR   

mmm
tzz hh  2 002,0521,4523,4  , 

Z toho opět vyplývá, že: 

 

Podmínka maximální povolené odchylky byla splněna, body mají určenou svou 

výšku a je možné ji porovnat s určením výšek metodou GNSS. 

Výšky jednotlivých bodů byly vypočteny v tabulkovém editoru Excel (viz příloha 

č. 8), výsledné výšky znázorňuje přehledová tabulka: 

Tabulka 2 - Výšky bodů naměřeny geometrickou nivelací 

číslo bodu měření tam měření zpět 
rozdíly měření 

tam a zpět 
průměr 

1 352,138 352,139 1 352,138 

Zhb 351,611 351,613 2 351,612 

2 350,148 350,151 2 350,150 

3 348,574 348,576 2 358,575 

4 348,661 348,662 1 348,662 

5 349,226 349,227 1 349,226 

6 350,219 350,220 1 350,220 

7 348,258 348,258 0 348,258 

Tb 347,090   347,090 

11 351,954   351,954 

max
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6.3 Postup měření GNSS 

Stabilizované body byly měřeny 2x v jinou denní dobu tzn., že bylo i jiné postavení a 

počet družic v kosmickém segmentu.  

První měření bylo provedeno mezi 14 a 15 hod. Po sestavení měřícího aparátu, který 

tvořila výtyčka, přijímač a zároveň anténa a kontrolér připevněný držákem na výtyčku, 

byly nastaveny vstupní hodnoty (název zakázky, výška antény – 2 m, referenční síť, skrz 

kterou bylo měření prováděno - CZEPOS, počet odečtů – 30). K určení výšek bodů byly 

použity pouze družice systému GPS, na jejichž počtu závisí přesnost určení. Jakmile bylo 

provedeno úvodní nastavení, bylo možné přikročit k samotnému měření. Výtyčka se 

postavila na určený bod, nastavilo se číslo bodu a po fixaci aparátu, na který upozorňoval 

nápis na displeji „Fixováno“, se zaměřili souřadnice bodu v souřadnicovém 

systému  WGS-84, potažmo v systému ETRS-89.  

 

Obrázek 7 – měření metodou GNSS 

Stejným způsobem byly určeny souřadnice zbývajících bodů a druhé měření 

provedeno jiný den a v jinou denní dobu taktéž. 
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6.4 Zpracování a vyhodnocení výsledků měření GNSS 

Po stažení příslušných souborů z kontroléru do PC byly provedeny potřebné operace 

k výpočtu souřadnic x, y a výšek z. Kdykoliv chceme určovat polohu, resp. čas, musíme si 

nejprve definovat příslušné referenční systémy. V případě určování polohy je tímto 

referenčním systémem obvykle souřadnicový systém, v případě určování času pak časová 

škála. Pro systém GNSS jsou standardně definovány oba referenční systémy a veškeré 

výpočty a určování polohy a času se primárně provádí právě v nich. Protože nemám 

nadefinovaný transformační klíč, pomocí kterého bych naměřil hodnoty v souřadnicovém 

systému S-JTSK přímo v terénu, bylo nutné provést tuto transformaci až při zpracovávání 

(postprocessing). Souřadnice byly tedy přepočítávány v programu Transform, který je 

kompatibilní se softwarem kontroléru a umožňuje z něj tak stahovat data v potřebném 

formátu. 

 

Obrázek 8 – Transformace bodů v programu Transform 
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V tomto programu bylo zapotřebí nejprve vybrat nejbližší identické body a nejbližší 

základnu permanentní stanice sítě CZEPOS, ze kterých budou vypočteny souřadnice námi 

určených bodů. Nejbližší permanentní stanice se nachází ve Frýdku – Místku (CFRM0). 

 Poté byla provedena 3D transformace, pomocí které byly naměřené data převedeny 

do lokálních souřadnic Křovákových. Zpracované výšky naměřené metodou GNSS 

znázorňuje tabulka 3. 

Tabulka 3 - Výšky bodů naměřeny metodou GNSS 

číslo bodu 1. měření 2. měření 
rozdíl 1. a 

2. měření 
průměr 

1 352,167 352,165 2 352,166 

Zhb 351,643 351,633 10 351,638 

2 350,167 350,186 19 350,177 

3 348,598 348,601 3 348,600 

4 348,682 348,695 13 348,689 

5 349,247 349,266 19 349,257 

6 350,239 350,246 7 350,243 

7 348,275 348,280 5 348,278 

Tb 347,110 347,106 4 347,108 

11 351,980 351,986 6 351,983 

Z průběhu prvního i druhého měření a jejich výsledků transformace jsem vytvořil 

technické zprávy (přílohy č. 9, 10). Stejně tak jsem vytvořil technickou zprávu z výsledků 

obou měření (příloha č. 11). O technických parametrech aparatury GNSS pojednává 

příloha č. 12. 
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7 Porovnání metod 

Není pochyb, že přesnost určení výšek nivelačním metodou, tím spíše přesnou 

nivelací, je vyšší, než určení výšek metodou GNSS. Cílem této práce však je zjistit, do jaké 

míry jsou tyto výsledky dvou různých typů měření odlišné a posoudit, zda je vůbec možné 

počítat a to ať u nyní nebo do budoucna s měřením výšek metodou GNSS. 

Tabulka 4 - Porovnání metod 

číslo bodu nivelace GNSS Rozdíly 

1 352,138 352,166 0,028 

Zhb 351,612 351,638 0,026 

2 350,150 350,177 0,027 

3 348,575 348,600 0,025 

4 348,662 348,689 0,027 

5 349,226 349,257 0,031 

6 350,220 350,243 0,023 

7 348,258 348,278 0,020 

Tb 347,090 347,108 0,018 

11 351,954 351,983 0,029 

Jak je patrné z tabulky, hodnoty výšek měřené metodou GNSS jsou vyšší v rozmezí 

od 18 do 31 mm. Průměrná hodnota určení výšek jednotlivých bodů oběmi výše 

zmiňovanými metodami je 25 mm. 

Rozdíly v měřeních
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Obrázek 9 – Rozdíly naměřených hodnot obou metod 
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Přesnost metody GNSS se může v reálném čase často měnit v závislosti na 

zvolených technologiích. Některé metody nejsou vhodné pro určité typy prací a 

požadované přesnosti např. ve výškách. U RTK je důležité zvolit vhodné kontrolní 

mechanismy pro ověřování výsledků.  

Obdobná pravidla platí i pro postprocessing – je třeba zvolit správné metody 

výpočtů, vyrovnání a transformací a převodů, v závislosti na prováděném druhu prací. [9] 
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7.1 Výhody a nevýhody jednotlivých metod 

Přesnější metodou je tedy bezpochyby nivelace. V určitých měřeních už ale lze taky 

metodu GNSS považovat za relativně přesnou. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody určování 

výšek nivelací a metodou GNSS a za jakých podmínek je vhodnější jakou metodu použít? 

7.1.1 GNSS 

výhody: 

- není potřebné bodové pole, nemusíme se na nic připojovat 

- metoda GNSS je rychlejší a tedy i ekonomicky výhodnější 

- kromě výšky poskytuje i souřadnice x, y s milimetrovou přesností 

- možnost měření za každého počasí ve kteroukoliv dobu 

- aparatura má malou hmotnost je jednoduše přenosná 

- k obsluze je potřebný pouze 1 měřič 

nevýhody: 

- největší nevýhodou je stále přesnost, která byla experimentálně zjištěna v rámci 

bodového pole, 25 mm 

- měření v terénu zastíněném překážkami (budovy stromy, kopce) a v podzemí není 

možné provést 

- stejně tak není možné měřit pod vysokým či nízkým elektrickým vedením 
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7.1.2 Nivelace 

výhody: 

- určování výšek s přesností na milimetry (záleží na druhu nivelace – technická, 

přesná, velmi přesná) 

- měření je uskutečnitelné i v hustém intravilánu s mnohými překážkami a v 

podzemí, přizpůsobí se tomu počet sestav 

- nízké a vysoké elektrické vedení nemají vliv na výsledky měření 

- hodnoty měřených výšek lze vypočítat i vyrovnat přímo v terénu 

nevýhody 

- nutné bodové pole, na které se měření připojí 

- nivelační metoda je pomalejší ve srovnání s metodou GNSS 

- nivelace určuje pouze výšky bodů 

- závislost měření na dobré viditelnosti 

- k měření jsou potřeba dva lidé (měřič a figurant) 

- rozsáhlejší měření zabere více času při vyrovnání než zpracování měření metodou 

GNSS 
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8 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat výškopisné měřické metody GNSS 

a přesnou nivelaci. Výsledky měření jak nivelace, tak metody GNSS ukázaly, že prvně 

zmiňovaná metoda je stále nejpřesnější, ale že je třeba v budoucnu počítat i s metodou 

GNSS, jejíž hodnoty naměřených výšek se v rámci bodového pole lišily v průměru pouze 

o 25 mm, přesněji řečeno výšky bodů naměřeny metodou GNSS byly v průměru o 25mm 

vyšší, než výšky naměřeny nivelací, což je sice pro přesnost většiny typů měření 

v oblasti geodézie stále hodně, ale pro některé měření je tato přesnost dostačující. Navíc je 

třeba dodat, že metoda GNSS dosahuje v měření výšek stále přesnějších a přesnějších 

výsledků a zůstává jen otázkou, nakolik se tato přesnost bude zlepšovat a do jaké přesnosti 

až bude schopna dojít. Už nyní nám metoda GNSS naskýtá mnoho možností v oblasti 

výškopisu, od mapování a měření profilů v extravilánů v nezalesněných oblastech 

bez elektrických vedení po měření kubatur (např. skládky). 

Nivelace je díky své přesnosti stále nenahraditelná, zvláště pro obnovu výškových 

bodových polí či pro různé inženýrské stavby. Metoda GNSS takovéto přesnosti 

nedosahuje. 
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