
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

Podklad pro projekt a návrh rozšíření kalibrační 

základny 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:                     Ondřej Dlabaja 

Vedoucí bakalářské práce:                           Ing. Jiří Pospíšil 

Ostrava 2012 



  
 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. Jiřímu Pospíšilovi za odbornou 

pomoc, konzultace a cenné rady, které mi pomohly při zpracovávání této práce. Děkuji 

také svým rodičům, kteří mě po celou dobu studia podporovali.                                                                                              



  
 

ANOTACE 

 V této bakalářské práci je zpracován podklad pro projekt a návrh rozšíření 

kalibrační základny pro kalibraci elektrooptických dálkoměrů. Teoretická část práce 

obsahuje historii kalibrační základny a přehled použitých geodetických metod pro 

výškopisné a polohové měření. V praktické části bylo metodou tachymetrie realizováno 

zaměření polohy pilířů kalibrační základny a území pro návrh možného rozšíření. 

K zpracování naměřených hodnot byl použit program Groma ver.8. Výsledná data byla 

použita k vytvoření výkresové dokumentace pomocí programů Atlas DMT 

a AutoCAD 2011.  

  

Klíčová slova: podklad pro projekt, návrh rozšíření, kalibrační základna, tachymetrie, 

kalibrace, dálkoměry  

 

SUMMARY 

In this work the preparation of documents for the project and a proposal for 

extending the calibration base for the calibration of electrooptical range finders. The 

theoretical part contains the history of the calibration base and geodetic survey methods 

used for hypsometric and position measurements. In the practical part was realized by 

tacheometry focus position calibration pillars and the base for the design of a possible 

extension. The processing of measured values was used program Groma ver.8. The 

resulting data were used to create drawings using programs Atlas DMT and 

AutoCAD 2011. 

 

Keywords: basis for the project, expansion draft, calibration base, tacheometry, 

calibration, range finders 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální 

IGDM   Institut geodézie a důlního měřičství 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

DMT   Digitální model terénu 

km   Kilometr 

m   Metr 

cm   Centimetr 

obr.   Obrázek 

č.   číslo 

viz.   více 

atd.   a tak dále 
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1 ÚVOD 

Náplní mé bakalářské práce je podklad pro projekt a návrh rozšíření kalibrační 

základny, která se nachází v katastrálním území Krásné Pole nedaleko Hvězdárny 

a planetária Johana Palisy. Kalibrační základna byla vybudována pro kalibraci 

elektro - optických dálkoměrů při rozvoji hornické důlní činnosti v Ostravsko – Karvinské 

části. Za posledních pár desítek let rapidně vzrostl počet moderních totálních stanic. 

Většina geodetických přístrojů je zatížena nejistotami měření, pro jejichž zjišťování nám 

tedy slouží kalibrační základna.  

Práce je dělena na tyto části: 

- Teorie polohopisného a výškopisného připojení lokality 

- Podrobné mapování lokality 

- Zpracování výsledků a vyhotovení výkresové dokumentace 

- Návrh rozšíření kalibrační základny 

V teoretické části jsou popsány metody polohopisného a výškopisného měření, 

které jsem použil pro připojení dané lokality do polohopisného a výškového systému 

S-JTSK a Bpv. 

Pro zaměření dané lokality jsem si zapůjčil z Vysoké školy báňské Technické  

univerzity v Ostravě technické vybavení. Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí 

geodetických programů a využity pro výkresovou dokumentaci. Výsledkem práce je návrh 

rozšíření kalibrační základny, který obsahuje podélný profil s vyznačenými pilíři základny, 

příčné řezy a situaci. 
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2 POPIS LOKALITY  

2.1 Historie kalibrační základny 

Původní Báňská měřičská základna byla vybudována pro testování 

elektro - optických dálkoměrů pro potřeby Ostravsko – Karvinského revíru. Provoz Báňské 

měřičské základny byl zahájen na jaře roku 1986. Vlivem postupného zavírání dolů 

v ostravské části OKR však postupně přestávala plnit svou funkci. „Ke dni 1. 10. 1995 byla 

Báňská měřická základna jako samostatná složka Hornicko – geologické fakulty zrušena a 

začleněna do Institutu geodézie a důlního měřictví. Z těchto důvodů se délková základna 

po roce 1990 fyzicky ani rozměrově neudržovala.“ [1] 

2.2 Umístění a popis kalibrační základny 

Geodetická délková základna se nachází v Moravskoslezském kraji, okresu 

Ostrava, v jihozápadní části katastrálního území Krásné Pole. Báňská měřičská základna 

leží nedaleko areálu Hvězdárny a planetária Johana Palisy, směrem na západ v lesním 

porostu.  

BMZ obsahuje celkem 7 pilířů a je rozdělena na 6 nestejně dlouhých úseků.  

Betonové pilíře jsou stabilizovány do hloubky 130 cm o průměru základu pilíře 70 cm. 

Nad terénem jsou pilíře stabilizovány pažnicí o průměru 40 cm, která je vyplněna betonem. 

Na horních plochách pilířů jsou umístěny měřické značky. Tyto pilíře jsou konstruovány 

tak, aby byla možná snadná centrace přístrojů a odrazných hranolů. Pilíře jsou opatřeny 

plechovými poklopy s kladkou, které slouží pro ochranu těchto bodů před mechanickým 

poškozením, Viz. Obr. č. 1. Tento obrázek znázorňuje nejen již zmíněné rozměry pilíře. 

Z detailního řezu je patrná i jeho struktura tj. pažnice, osinko cementová roura, betonová 

výplň a ochranný kryt.  
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Obr. č.1: Stabilizace bodu dálkoměrné základny [1] 
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Obr. č.2: Hvězdárna a planetárium Johana Palisy s červeně zvýrazněnou osou 

kalibrační základny [12] 

2.3 Rekognoskace  

Důkladné seznámení se zaměřovanou lokalitou je nezbytností při plánování 

měřických prací. Základna se nachází v extravilánu ( tj. nezastavěné území ) a v lesním 

porostu. Nejdříve jsem musel zjistit potřebné informace o lokalitě, které mi následně 

napomohly k bezproblémovému zaměření. Jedná se o geodetické informace bodů, hustotu 

porostu, viditelnost okolí a sklonitost terénu.  

Nejprve bylo potřeba vyhledat výchozí body a body orientací. Zkontroloval jsem 

jejich stav, zda nejsou poškozené a jsou-li vhodné pro měření. Body jsem vyhledal pomocí 

místopisu s geodetickými údaji. Ty jsem si opatřil na internetových stránkách Českého 
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úřadu zeměměřičského a katastrálního v databázi bodových polí. Abych si zajistil dobrou 

viditelnost bodů orientace, bylo zapotřebí odstranit vzrostlejší zeleň, k čemuž mi 

posloužila mačeta. 

Po ověření výchozích bodů jsem přistoupil k rozmístění pomocných bodů měřické 

sítě. Při rozmístění jsem dbal na dobrou viditelnost předchozích a následujících bodů. Dva 

body měřické sítě byly dočasně stabilizovány kovovými hřeby do krajnice komunikace. 

V měřické síti byly použity první a poslední bod kalibrační základny, které jsou 

stabilizovány betonovým pilířem a osazenou měřickou značkou. Z těchto bodů a jednoho 

bodu rajónu bylo provedeno mapování oblasti potřebné pro návrh rozšíření kalibrační 

základny.    

3 TEORIE POLOHOVÉHO A VÝŠKOVÉHO 

PŘIPOJENÍ LOKALITY 

3.1 Polohové bodové pole 

Polohové bodové pole obsahuje: 

· základní polohové bodové pole, které tvoří 

- body referenční sítě nultého řádu 

- body Astronomicko – geodetické sítě ( závazná zkratka AGS )  

- body České státní trigonometrické sítě ( závazná zkratka ČSTS ) 

- body geodynamické sítě 

· zhušťovací body 

· podrobné polohové bodové pole [3] 
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3.2 Výškové bodové pole 

Výškové bodové pole obsahuje: 

· základní výškové bodové pole, které tvoří 

- základní nivelační body 

- body České státní nivelační sítě I. až III. řádu ( závazná 

zkratka ČSNS ) 

· podrobné výškové bodové pole, které tvoří 

- nivelační sítě IV. řádu  

- plošné nivelační sítě 

- stabilizované body technických nivelací [3] 

3.3 Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SJTS-K je určen: 

· Besselovým elipsoidem, který je charakterizován 

- délku hlavní poloosy a = 6377397,15508 m   

- délku vedlejší poloosy b = 6356078,96290 m 

· Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze 

· Souborem souřadnic bodů z vyrovnaní trigonometrických sítí  [4] 

 

Jednotná trigonometrická síť katastrální byla budována v letech 1920 – 1927. 

S-JTSK byl zaveden v roce 1927. Česká republika se nachází v prvním kvadrantu a má 

tudíž všechny souřadnice y i x kladné. Zeměpisné souřadnice trigonometrické sítě ČÚZK 

z Besselova elipsoidu do roviny pláště kužele se převedli pomocí Gaussovy koule. [5] 
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3.4 Výškový systém baltský po vyrovnání 

Bpv je určen: 

· výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštadtu 

· souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí [4] 

Sjednocení geodetických systémů mělo za následek vznik nového výškového 

systému, který se nazýval baltský po vyrovnání. Vznikal od roku 1952 a plně funkčním se 

stal v roce 1957. Naše nivelační sít se připojila k síti bývalého Sovětského svazu. Výšky 

v baltském systému jsou menší zhruba o 38 – 42 cm než výšky v systému jaderském, který 

byl u nás platný do roku 1942. [5] 

3.5 Polygonometrické metody  

„Polygonometrické metody lze považovat za nejjednodušší metody pro vytvoření 

PPBP. V praxi se velmi často používají, protože se dají dobře přizpůsobit přírodním 

podmínkám měření, mají však nevýhodu, že struktura polygonálních pořadů umožňuje 

nepříznivější hromadění chyb než trigonometrických metodách nebo u kombinovaných 

metod. Základním měřičským a výpočetním celkem při polygonometrickém  určování 

bodů je polygonový pořad.“ [2] 

3.5.1 Polygonové pořady 

Polygonové pořady spojují nové a dané body přímými spojnicemi ( stranami ) 

do souvislého celku. [2] 

Můžeme je rozdělit podle různých hledisek. „Nejčastějším způsobem dělení je 

podle geometrického tvaru a podle způsobu připojení ke stávajícím bodům a podle délek 

stran.  
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Rozdělení: 

a) Podle tvaru a způsobu připojení na známé body 

· Otevřené  

- Oboustranně připojený a orientovaný ( vetknutý ) pořad.  

- Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad.  

- Oboustranně připojený ( vsunutý ) pořad 

- Jednostranně připojený a orientovaný ( volný ) pořad.  

· Uzavřené 

- Orientovaný pořad 

- Neorientovaný pořad 

b) Podle délky stran 

- S dlouhými stranami ( 300 – 1500 m ) délky měřené elektronickými 

dálkoměry 

- S krátkými stranami ( 60 – 300 m ) délky měřeny i optickými 

dálkoměry a výjimečně i pásmem 

c) Podle typu připojovacích bodů  

- Hlavní – body ZPBP, PPBP vyšší třídy přesnosti 

- Vedlejší – body hlavních polygonových pořadů“ [2] 

3.5.2 Uzavřený orientovaný polygonový pořad 

„V principu se jedná o postupný výpočet na sebe navazujících rajonů. Z poučky 

o součtu vnitřních ( respektive vnějších ) úhlů v uzavřeném obrazci získáme úhlovou 

kontrolu a lze provést úhlové vyrovnání. Protože bod P je totožný s bodem K, Viz. Obr. 

č. 3, lze provést i souřadnicové vyrovnání. V případě, že je z bodu P možná orientace na 

dva známé body A a B, je lépe ji využít. Výpočet úhlového vyrovnání bude potom totožný 

s úhlovým vyrovnáním polygonového pořadu oboustranně připojeného a orientovaného. 



Ondřej Dlabaja: Podklad pro projekt a návrh rozšíření kalibrační základny 

2012  9 

Lze tím zamezit možné chybě v měření úhlu φP a možného pootočení celého polygonového 

pořadu.“ [6] 

 

Obr. č.3: Uzavřený polygonový pořad [6] 

Dáno: A, P (y, x) 

Měřeno: s1, s2, s3, s4, s5 

ωP, ω1, ω2, ω3, ω4, ϕP 

Určit: 1, 2, 3, 4 (y, x) 

 

Dále provedeme úhlové vyrovnání rovnoměrně na všechny vrcholové úhly. 

Souřadnicové vyrovnání provádíme buď úměrně absolutním hodnotám souřadnicových 

rozdílů ( při měření stran pásmem či optickým dálkoměrem ), nebo rovnoměrně na 

všechny souřadnicové rozdíly ( při měření stran elektronickým dálkoměrem ). [6] 

3.5.3 Rajón 

Jedná se o metodu, kterou se počítají souřadnice podrobných bodů zaměřených 

polárně. Umožňuje nám převést souřadnice polární na pravoúhlé. Určujeme-li polohu 

nového bodu, je nutné provést orientaci aspoň na dva známé body. Je-li délka rajónu větší 

než 800 m, musíme změřit směry ve dvou skupinách. [5] 
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Dáno: souřadnice bodů ( ) ( )222111 ,,, yxPyxP  

Zaměřeno: úhel w , délka strany 13s  

Určujeme: souřadnice bodu 3P  

 

Obr. č.4: Výpočet rajónu určeného polární metodou [7] 

 

Postup řešení: 

12

12

12
xx

yy
arctg

-

-
=s  

wss += 1213  

131313 sin. ssyy +=  

131313 cos. ssxx +=  [7] 
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3.6 Polární metoda 

„Tato metoda měření polohopisu je v současnosti základní a nejrozšířenější 

metodou určování podrobných bodů polohopisu. Podstatou této metody je určování 

lokálních polárních souřadnic (vodorovný úhel, vodorovná délka) od měřického bodu 

k podrobnému bodu. Vodorovný úhel musí mít jedno rameno ve směru na jiný měřický 

bod. Měřické body musí mít mezi sebou jednotný vztah, stejně jako u metody ortogonální. 

Bývají určeny buď ve státním pravoúhlém systému S-JTSK, nebo výjimečně v jednotném 

místním systému. Lokální polární souřadnice podrobných bodů na jednotlivých měřických 

bodech tak lze převést do jednotné matematické soustavy.“ [6] 

3.7 Výškové měření 

3.7.1 Pořadová nivelace 

 „V současnosti nejrozšířenějším postupem je nivelace ze středu s vodorovnou 

záměrou. Převýšení mezi výškovými body obvykle nezměříme jednou sestavou, neboť 

vzdálenost mezi body bývá větší než 100 až 120 metrů. Proto spojíme nivelační body 

tzv. oddílem, který se skládá z několika sestav. Hledané převýšení bodu A, B se skládá ze 

součtu převýšení v jednotlivých sestavách.“ [2]  
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Obr. č.5: Měření nivelačního oddílu [2] 

 

Oddíl je spojené seskupení sestav mezi dvěma nivelačními body. Více úseků pak 

tvoří nivelační pořady, které se dělí na: 

· Vložený nivelační pořad – počáteční a koncový bod jsou známé, určujeme 

výšky ostatních bodů. 

· Volný nivelační pořad - začíná na známém bodě a končí na bodě 

určovaném, musíme ho změřit dvakrát nezávisle na sobě.  

· Nivelační polygon - začíná a končí na stejném známém bodě.  

 

Nivelační práce dělíme podle požadavků na přesnost: 

- Stavební nivelace – používá se při stavebních pracích, její přesnost je velmi hrubá.  

- Technická nivelace – provádí se technickými nivelačními přístroji a latěmi 

s centimetrovým dělením. Každý oddíl měříme dvakrát ( nivelace tam a zpět ). 

Délka záměr se určuje obvykle krokováním. 

- Přesná nivelace  
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- Velmi přesná nivelace – realizuje se při budování základního výškového bodového 

pole. [2] 

3.7.2 Trigonometrické určení výšky 

Nadmořská výška daného bodu se určuje trigonometricky. Nad bodem o známé 

nadmořské výšce zcentrujeme a ustavíme do vodorovné polohy totální stanici. Změříme 

zenitový úhel a elektronicky požadovanou šikmou vzdálenost. Zenitový úhel se neměří 

přímo k danému bodu, ale k signálu ( odrazný terč či hranol ), který umístíme svisle nad 

bod. Nesmíme zapomenout změřit, s přesností na milimetry, výšku přístroje (od bodu ke 

klopné ose dalekohledu) a výšku signálu nad cílovým bodem ( od bodu ke středu hranolu ). 

Pro výpočet výšky používáme tyto vzorce: [6] 

 

 

 

  [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.6: Princip určení převýšení [6] 
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3.8 Tachymetrie 

Máme-li vystihnout tuto metodu od její podstaty, je nejprve potřeba porozumět 

vůbec jejímu názvu.  Slovo tachymetrie pochází z řeckého jazyka a je složeno ze dvou 

slov. Tacheo znamená rychlost a metrein zase měřit. Tachymetrii proto můžeme v českém 

jazyce považovat za „rychloměřičství“. [6] 

Tachymetrie je metodou měření, díky které zaměřujeme polohové a výškové 

souřadnice bodů zároveň. 

Přesná neboli elektronická tachymetrie je metoda, která k určení vzdálenosti 

využívá elektronický dálkoměr, díky čemuž je tento postup rychlejší a přesnější. 

Předpokládá využití totální stanice a součástí měřičské skupiny je vedoucí, který vede 

polní náčrt.  Dále měřič, jež obsluhuje totální stanici a figurant, který obchází orientační 

a podrobné body s odrazným hranolem na teleskopické tyči.  

Postup odpovídá polárnímu měření, s tím že se navíc ještě zaměří výška přístroje 

s přesností na centimetry. Délka je měřená od nejvyššího místa stabilizovaného stanoviska 

( hlava kolíku, vrchol trubky apod. ) až po točnou dalekohledu měřícího přístroje. Kromě 

toho musíme znát i výšku středu odrazného hranolu nad terénem. K tomu využijeme 

půlcentimetrovou stupnici na teleskopické tyči, jejichž rozsah je zpravidla od 1,30 m do 

2,11 m. [6] 

4 PODROBNÉ MAPOVÁNÍ LOKALITY 

4.1 Použité měřické přístroje a pomůcky 

Zaměření lokality se provedlo dvěma přístroji. Při polohovém a výškovém 

zaměření polygonového pořadu a podrobných bodů byla použita totální stanice 

Topcon GPT-7001. Při výškovém zaměření bodů polygonového pořadu byl použit digitální 

nivelační přístroj Leica Sprinter 100M. Oba tyto přístroje byly zapůjčeny ze skladu 

měřičských přístrojů IGDM.  
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4.1.1 Totální stanice TOPCON GPT-7001 

Totální stanice je zeměměřičský přístroj pro měření a zpracování dat. Jedná se 

o hodnoty vodorovných, výškových úhlů a vzdáleností. Ty lze následně importovat pomocí 

kabelu nebo např. Bluetooth přímo do počítače.  

Přístroj je vybaven velkým barevným dotykovým displejem z obou stran přístroje, 

což umožňuje rychlejší a přehlednější zaměření bodů. Obsahuje aplikační program 

TopSURV, ve kterém je měření zaznamenáváno. Umožňuje prohlížení dat v prostoru.   

Pro polohové a výškové zaměření podrobných bodů a bodů polygonového pořadu 

s přístrojem Topcon GPT–7001 jsem použil následující vybavení: 

- 3 x stativ Leica 

- 2 x odrazný hranol Topcon 

- 1 x teleskopická výtyčka ( 2m ) 

- digitální tlakoměr 

- digitální teploměr 

 

 

Obr. č.7   Totální stanice Topcon GPT-7001 [8] 
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Tab. č. 1  Technické parametry Totální stanice Topcon GPT-7001 [8] 

Dalekohled 

Zvětšení 30 x  

Zorné pole  1° 30´ 

Rozlišovací schopnost 2.8´´ 

Minimální délka zaostření 1,3 m 

Délková měření 

Rozsah v bezhranolovém módu 1,5 až 250 m 

Přesnost měření ± 5 mm 

Rozsah v hranolovém módu 3000 m 

Přesnost měření Do 25 m: ± 3 mm + 2 ppm 

Nad 25 m: ± 2 mm + 2 ppm 

Úhlové měření 

Minimální čtení 0.5´´/1´´ ( 0,1 mgon / 0,5 mgon ) 

Přesnost 1´´ ( 0,3 mgon ) 

Průměr kruhu 71 mm 

4.1.2 Nivelační přístroj Leica Sprinter 100M 

Digitální nivelační přístroj Leica Sprinter 100M má i funkce dálkoměru. Čtení mezi 

jednotlivými záměry probíhá na latích s čárovým kódem, což nám napomáhá k eliminaci 

chyb. Přístroj kontroluje horizontální urovnání a upozorní nás při vychýlení z vodorovné 

roviny. Konstrukce přístroje je odolná proti prachu a vodě. 

Pro zaměření bodů nivelačního pořadu jsem použil následující vybavení: 

- 1 x stativ Leica 

- 1 x teleskopickou nivelační lať ( 5m ) 

- 1 x nivelační podložka 
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Obr. č.8  Digitální nivelační přístroj Leica Sprinter 100M [9] 

Obr. č.9  Digitální nivelační přístroj Leica Sprinter 100M [9] 

 

 

Tab. č. 2  Technické parametry Digitálního nivelačního přístroje Leica Sprinter 100M [9] 

 chyba na 1 km 2.0 mm  

 přesnost pro délku < 10 m 10 mm 

 přesnost pro délku > 10 m délka (m) x 0.001 

 dosah měření (digitální) 2 až 80 m 

 dosah měření (optický) 0.5 až 80 m 

 způsoby měření jedno měření, tracking 

 doba jednoho měření < 3 vteřiny 

 pracovní rozsah kompenzátoru + 10" 

 přesnost urovnání +/- 0.8" 

 měřící programy: měření, měření s ukládáním dat, 

 vnitřní paměť 500 měření 
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4.2 Polygonový pořad 

Pro zaměření lokality jsem zvolil uzavřený, orientovaný polygonový pořad. Na 

stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsem si opatřil geodetické údaje 

výchozích bodů, které jsou součástí přílohy č. 1. U zhušťovacích bodů č. 210 a č. 253 jsem 

se přesvědčil, zda-li nejsou poškozeny a jsou tudíž vhodné pro měření.  

Polygonový pořad začínal na zhušťovacím bodě č. 210, který se nazývá Klečkovce. 

Bod se nachází asi 200 m východně od benzinové pumpy na silnici Krásné Pole – Poruba, 

u odbočky k hvězdárně Johana Palisy a je stabilizován žulovým hranolem s vytesaným 

křížkem. Orientace z tohoto bodu jsem provedl na dva známé body:  

První orientace na trigonometrický bod č. 89 s názvem VŠ báňská, koleje. Bod se 

nachází na výtahové šachtě budovy B čp. 1770 kolejí VŠB – TUO a je signalizován 

červenobílou kovovou tyčí. 

Druhá orientace byla na zhušťovací bod č. 253 s názvem Mešnice. Ten je 

stabilizován žulovým hranolem s vytesaným křížkem a leží na jižní straně silnice z Ostravy 

do Velké Polomi, 1 km od křižovatky na Plesnou, u křížku. 

Z počátečního bodu byla provedena záměra na první pilíř kalibrační základny ( bod 

č. 510 ), na který byla umístěna trojnožka s odrazným hranolem. Na každém polygonovém 

bodu byly měřeny šikmé délky, zenitové a horizontální úhly v jedné skupině. Z posledního 

pilíře kalibrační základny ( bod č. 520 ) byl proveden bod metodou rajónu č. 4001, protože 

oblast pro návrh rozšíření byla značně zalesněná. Polygonový pořad obsahuje celkem 5 

bodů a jeho délka je 1585,51 metrů. 
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Obr. č.10: Zaměřený polygonový pořad s výslednými souřadnicemi bodů 

  

Obr. č.11  Totální stanice Topcon GPT-7001 na pilíři kalibrační základny 

Obr. č.12  Odrazný hranol Topcon na pilíři kalibrační základny 
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4.3 Nivelační pořad 

Nivelační polygon byl zaměřen pořadovou nivelací ze středu a rozdělen do třech 

oddílů. Každý oddíl se zaměřil dvakrát nivelací tam a zpět. Zpracovaný nivelační zápisník 

s délkami oddílů a odchylkami pro technickou nivelaci je uveden v příloze č. 4.  

Jako výchozí bod prvního oddílu jsem zvolil bod č. 510 ( první pilíř BMZ ), u 

kterého jsem si zvolil výchozí výšku. Dále jsem pokračoval na zhušťovací bod č. 210, 

u kterého jsem znal výšku z geodetických údajů. Výšku bodu č. 510 jsem poté přepočítal 

do výškového systému Bpv.  

Druhý oddíl byl veden osou BMZ, začínal a končil na prvním pilíři. Nivelační 

přístroj se zcentroval vždy uprostřed mezi pilíři jednotlivých úseků. Nivelační lať se stavila 

na železnou konstrukci pro centraci přístrojů a odrazných hranolů nad měřické body 

jednotlivých pilířů.  

Třetí oddíl byl veden z bodu č. 520 ( poslední pilíř BMZ ), přes body polygonového 

pořadu č. 530 a č. 540, na zhušťovací bod č. 210.  

4.4 Polohopisné a výškopisné zaměření podrobných bodů 

Zaměření podrobných bodů bylo provedeno ze stanovišť: 

- z prvního bodu základny ( bod č. 510 )   

- z posledního bodu základny ( bod č. 520 )  

- a z bodu č. 4001, který byl určen metodou rajónu 

 

Pro účely rozšíření kalibrační základny byly zaměřovány body v podélném a 

příčném směru k ose základny, dle členitosti a zalesněnosti terénu. Body byly měřeny 

metodou tachymetrie ( viz. kapitola 3.8 ) pomocí přístroje Topcon GPT-7001. Polohové 

souřadnice bodů se určily pomocí polární metody ( viz. kapitola 3.6 ) a výsledné výšky 

bodů trigonometrickou metodou ( viz. kapitola 3.7.2 ). Signalizace bodů byla provedena 

teleskopickou výtyčkou s odrazným hranolem Topcon. Před zaměřením bodů jsem musel 
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nastavit v přístroji jeho výšku a výšku cíle. U každého bodu byly měřeny hodnoty 

vodorovného a zenitového úhlu, a šikmá délka, které se ukládaly do paměti přístroje. 

5 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, VYHOTOVENÍ 

VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE A NÁVRH 

ROZŠÍŘENÍ 

5.1 Zpracování naměřených dat 

Po zaměření všech potřebných hodnot se data importovala z totální stanice 

Topcon GPT-7001 do počítače, které byly uloženy ve formátu *.asc. Výpočetní práce 

naměřených hodnot jsem provedl v geodetickém programu Groma ver.8. 

5.1.1 Postup zpracování  

Jako první jsem zpracoval zápisník naměřených hodnot polygonového pořadu, 

ve kterém se zpracovaly a opravily měřené úhly v obou polohách dalekohledu, 

obousměrné měřené délky a redukovaly se směry. Ten je obsahem přílohy č. 2. Do 

výpočtu jsem zadal souřadnice počátečního, tudíž i koncového bodu č. 210 a souřadnice 

bodů orientací č. 253 a č. 89 s měřenými směry. Poté jsem pořad načetl se zápisníku a 

provedl jsem výpočet. Výpočet a výsledné souřadnice bodů polygonového pořadu jsou 

uvedeny v příloze č. 3. 

Naměřené hodnoty z nivelačního přístroje Leica Sprinter 150M byly importovány 

do počítače v textovém souboru a následně zpracovány v programu Microsoft Office Excel 

2010. Byla spočtena dovolená odchylka pro technickou nivelaci a pořad byl vyrovnán. 

Zápisník volného nivelačního pořadu je v příloze č. 4. 

Hromadný výpočet souřadnic podrobných bodů byl spočten pomocí polární metody 

dávkou v programu Groma ver.8. Do programu jsem načetl zápisník měřených hodnot 
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a program z něho spočítal polohové a výškové souřadnice. Výsledný protokol je uveden 

v příloze č. 5. 

5.1.2 Program Groma verze 8 

Všechny základní geodetické úlohy lze řešit v programu Groma ver.8. Obsahuje 

jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Hlavním úkolem programu je 

schopnost vedení rozsáhlých seznamů souřadnic o kapacitě řádově stovek tisíc bodů. 

Měření lze přímo importovat z formátů všech běžných záznamníků. Všechny naměřené 

hodnoty stačí přetahovat myší do výpočetních dialogových oken, čímž se také odstraní 

významný zdroj chyb. [10] 

5.2 Vyhotovení výkresové dokumentace 

Výsledné polohové souřadnice bodů v S-JTSK a výškové souřadnice v Bpv se 

převedli do textového souboru. A pomocí programu Atlas DMT jsem vygeneroval model 

terénu a vrstevnice. Načež jsem poupravoval povinné a obalové hrany půdorysu. Výsledné 

vypočtené vrstevnice jsem vygeneroval s pomocných, pracovních vrstevnic. Pro podélný 

řez jsem si v programu zvolil polygon, který procházel osou kalibrační základny a byl 

protažen na obě strany možného rozšíření. Na polygon jsem vložil pomocí průvodce 

soustavu příčných řezů dávkou, které byly od sebe vzdáleny 20 metrů.  
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Obr. č.13 Půdorys modelu terénu  

 

V programu pro modelování digitálního modelu jsem poté zadal barevnou 

hypsonometrii, která znázorňuje lépe členitost terénu. Do modelu jsem červeně vyznačil 

pilíře kalibrační základny. Výslednou digitální modelaci terénu jsem pootočil, aby co 

nejlépe znázorňovala dané území.  ( Viz. obr. č. 13 ).  

 

Obr. č.14 Digitální model terénu  
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5.2.1 Program Atlas DMT 

Ke zpracování digitálního modelu terénu slouží software Atlas. Prostorová poloha 

je dána třemi souřadnicemi. Výstupem je ve většině případů digitální model části území 

např. terénu, kde hodnotami jsou poloha a nadmořská výška. Lze však zpracovávat pomocí 

tohoto programu i jiné typy dat.  

DMT je základem programu Atlas a pomáhá zpracovávat výškopisná data textové 

soubory z geodetických zápisníků. „DMT je prostorová plocha, která kopíruje 

skutečný zaměřený nebo projektovaný terén. Využívá k tomu zadaných 3D bodů, čar 

a ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, aby se 

blížila skutečnosti. Výpočet mezi zadanými body není založen na lineární interpolaci, ale 

modeluje hladký (oblý) terén. Tam kde je to na závadu, lze doplnit terénní hrany.“ [11] 

5.3 Návrh rozšíření kalibrační základny 

Po konzultaci s vedoucím mé bakalářské práce jsme stanovili největší výšku 

navrhovaného pilíře kalibrační základny 3 m. Okolo pilířů bude potřeba navrhnout 

ocelovou konstrukci, která by měla obsahovat schůdky a plošinu pro snadný přístup 

k měřickému bodu. Výkres z programu Atlas DMT, který obsahoval podélný profil 

a příčné řezy jsem exportoval do souboru *.dxf. Tento soubor jsem poté mohl dále 

upravovat v programu AutoCAD 2011 a výsledný výkres je přílohou č. 6. V podélném 

profilu je naznačeno maximální možné rozšíření kalibrační základny s navrženou výškou 

pilířů 3 m. Rozšíření v ose směrem od prvního bodu je 183,45 m, směrem od posledního 

bodu je to 60,14 m. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem celé bakalářské práce je podklad pro projekt, který obsahuje návrh rozšíření 

kalibrační základny. 

Měřické práce byly provedeny v měsíci březnu 2012. Obsahem je polohopisné 

a výškopisné zaměření lokality do platných souřadnicových systémů S-JTSK a Bpv. Díky 

použitému přístrojovému vybavení probíhaly práce v terénu bez větších komplikací. Což 

poté napomohlo i k přesnému zpracování dat v geodetickém programu Groma ver.8. 

Z výsledných hodnot měření jsem vytvořil výkresovou dokumentaci pomocí popsaných 

programů. Pomocí příčných řezů a podélného profilu obsažených v přiloženém výkresu 

jsem zjistil možnou délku rozšíření kalibrační základny. 

Výsledkem mé práce je podklad pro projekt navrhovaného rozšíření kalibrační 

základny. Na základně by se mohla provádět kalibrace moderních elektrooptických 

dálkoměrů, u kterých jsou kladené stále vyšší nároky na přesnost měřených délek. 

Bakalářská práce mě obohatila o cenné poznatky a náležitosti zpracovávání 

dokumentace pro daný podklad pro projekt. Získané znalosti mohu v budoucnu využít 

v geodetické praxi. 
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