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Anotace: 

V předložené práci je zpracováno zaměření a vytyčování 3D sítě, která dále sloužila 

pro zjišťování kolmosti fasády budovy. V první části práce je přiblížení způsob stabilizace 

a signalizace bodů bodových polí. Druhá část zahrnuje praktické vytyčení vztažných a 

pozorovaných bodů, jejich zaměření v místním souřadnicovém systému. V této kapitole 

jsou uvedeny i použíté metody pro výpočet (určení) polohy bodů v prostoru. Třetí část 

tvoří vyrovnání souřadnic bodů metodou MNČ. Výsledkem předložení práce je polohové 

určení bodů a zhodnocení výsledků pro určení kolmosti fasády budovy. 

Klíčová slova: Vztažné body, místný souřadnicový systém, prostorové souřadnice, 

vyrovnání MNČ. 

 

Summary: 

In the present work is developed a way of measuring and setting 3D network, 

which also served to identify plumb the facade of the building. In the first part of the thesis 

is to describe a method of stabilizing a signaling point point fields. The second part 

includes practical alignment of reference and the observed points, their focus in the local 

coordinate system. This chapter also describes the methods used to calculate the 

(destination) location of points in space. The third part is the alignment coordinates of 

points using the least squares method. The result of the present work is determining the 

position of points and evaluate the results to determine the squareness of the facade of the 

building. 

Keywords: reference points, the local coordinate system, spatial coordinates, alignment of 

SSM. 
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Úvod:  
 

Úkolem této práce bylo zaměření a vytyčení 3D sítě, čili určení prostorové polohy 

bodů. Síť vztažných bodů byla zaměřena v objektu Žilinské univerzity v Žilině, jejichž 

hlavním učelem byla možnost zaměření pozorovaných bodů, které měly sloužit pro 

zjišťování kolmosti fasady budovy. Východiskem pro vytyčování sítě vztažných bodů byly 

dva body stabilizované v přízemí budovy. Z těchto bodů se tak vytyčili všechny další 

body. V první kapitole byly přiblíženy způsoby stabilizace a signalizace bodů v 

geodetických sítích, jakož i způsob a signalizace bodů používaných při zjišťování výsledků 

v této práci. 

V další z kapitol jsou přiblíženy metody zaměření bodů a zpracování naměřených 

výsledků. Při zpracovávání výsledků byly zvoleny nejvhodnější geodetické metody, 

popsané v druhé kapitole. Třetí kapitola je věnována vyrovnání polohy bodů pomocí 

metody nejmenších čtverců (MNČ), body byly vyrovnané jak polohově tak i výškově.  

Výsledky předložené práce jsou vyrovnané souřadnice bodů 3D sítě, jejich grafické 

znázornění a výsledek zjišťování kolmosti fasády.  
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1 Stabilizace a signalizace vztažných a pozorovaných bodů 

1.1 Přehled bodových polí 
 

Geodetické výpočty jednotlivých úloh polohového charakteru a určení vzájemné 

polohy na vhodné výpočetní a zobrazovací ploše vyžadují, aby byla k dispozici soustava 

jednoznačně určených a orientovaných bodů v jednotném souřadnicovém systému. Pro 

Slovenskou Republiku (SR) je to závazný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(S-JTSK). Jednotlivé body v ní tvoří polohové bodové pole. Body jsou trvale, nebo 

dočasně stabilizované a určené se stanovenou přesností. Polohové bodové pole se dále 

rozděluje na:[1] 

 

• základní polohové bodové pole ( ZPBP ). 

• podrobné polohové bodové pole ( PPBP ). 

 

Základní polohové bodové pole (dále už jen ZPBP) tvoří body Státní astronomicko-

geodetické sítě (Obrázek č. 1) a body Státní trigonometrické sítě, níže na obrázku je 

zobrazen stav z roku 1936 (Obrázek č. 2). Vrcholy trigonometrické sítě jsou v přírodě 

trvale označeny. Jejich souřadnice byly určeny na základě přesného měření a výpočtů s 

vyrovnáním podle zásad vyrovnávacího počtu .[1] 

V současnosti při měření metodami GNSS se určují souřadnice primárně v 

ETRS89, čili jsou to geocentrické souřadnice. Ty se pak transformují přesně definovanými 

matematickými vztahy do systému JTSK03. Závaznou transformací platnou od února 2013 

se tyto souřadnice mohou přetransformovat do JTSK. Proto, je v jistém smyslu jedno v 

jakém souřadnicovém systému či v JTSK, nebo v JTSK03 určíme výsledné souřadnice 

bodů.[5] 
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Obrázek č. 1 Státní astronomicko geodetická síť 

 

 

Obrázek č. 2 Státní trigonometrická síť 1936 

 

 

Měření v ZPBP je nutno provést s takovou přesností, aby základní souřadnicová chyba mxy 

rovinných pravoúhlých souřadnic (y, x) vypočtená vyrovnáním byla menší, než je 

vyznačeno v tabulce č.1. 
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Tabulka č. 1 Základní souřadnicová chyba 

 
Rad trigon. sitě 
  
  
  

 

 
I. 

 
II. 

 
III. 

 
IV. 

 
V. 

 
mxy [m] 

 
0,040 

 
0,035 

 
0,030 

 
0,025 

 
0,015 

 

 

Polohová přesnost bodů bodového pole ( PPBP ) se posuzuje podle hodnoty empirické 

střední souřadnicové chyby mxy, vyjádřené vztahem (1.1). 

 

𝑚𝑥𝑦 = �0,5. (𝑚𝑦
2 +𝑚𝑥

2 )                (1.1) 

 

Podle účelu použití se body podrobného bodového pole určují v 5-ti třídách přesnosti. Na 

základně střední souřadnicové chyby bodů mxy , se podle tříd přesnosti stanovují  

následovně [1]: 

• 1.třída přesnosti (0,02 m) body se budují: polygonový tahy s dlouhými stranami 

měřenými pomocí elektronických dálkoměrů, úhlovým a dálkovým protínaním, 

případně rajónem, 

 

• 2.třída přesnosti (0,04 m) stejné metody jako u 1. třídy presnoti a trojúhelníkovými 

řetězci, někdy protínaním zpět, 

 
 

• 3.třída přesnosti (0,06 m) použitím metod jako při 2.tříde přesnosti a polygony s 

opticky měřenými délky, někdy pásmem, 

 

• 4.třída přesnosti (0,12 m) body se určí jako při bodech 3.třídy přesnosti a polygony 

se stranami měřenými dálkoměrem se základnou v přístroji. V praxi se tato třída 

přesnosti využívá už jen zřídka, 

 
 

• 5.třída přesnosti (0,20 m) body se určují většinou fotogrammetrickí. 
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Jednotlivé metody běžne používané při budování bodů PPBP 1. - 5. třídy přesnosti jsou 

zobrazeny v přehledné tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2 Metody budování bodů PBPP 

 

 

Metody 

určení 

Třída přesnosti 1 2 3 4 5 
Polygonové tahy / / / / - 
Směrové protínání napřed / / / / - 
Protínání z délek / / / / - 
Rajón - orientace na daném bodě / / / / - 
Rajón - orientace na určovánem bodě / / / / - 
Trojúhelníkové řetězce - / / - - 
Protínání zpět - / / / - 

Neorientovaný vetknutý tah - / / / - 
Fotogrametrické - - / / / 
Vysvětlivka č. 1 Používané "/" a nepoužívané "-" metody 

 

Rozmístnení (hustota) bodů PPBP se volí s přihlédnutím na co největší účelnost a 

hospodárnost. Body 1. třídy přesnosti se budují tam, kde hustota trigonometrické sítě 

nedostatečná [2]. 

Za optimální hustotu trigonometrických bodů a bodů 1. třídy přesnosti orientačně považuje 

poměr cca. 1 bod na 1 km2. 

 

PPBP se buduje s přihlédnutím na možnosti jeho zachování a využívání i v budoucnosti. 

Hustota bodů závisí na povaze území a účelu jeho využití. Přehled umístění bodů v přírodě 

je znázorněn v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3 Hustota bodů 

 Hustota rozmístění bodů 

liniové stavby 120m – 150m 

místní tratě 150m – 300m  

pole kolem 500m  
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Evidenční jednotkou pro číslování PPBP je pro body 1. třídy přesnosti nomenklaturni, čili 

triangulační list. Body se číslují průběžně s body trigonometrické sítě. 

Body PPBP 2. až 5.triedy přesnosti se číslují v rámci KÚ od 501 až do 5000, postupně bez 

ohledu na způsob stabilizace, či třídu přesnosti. Body určované polygonovými tahy jsou 

číslovány průběžně. 

 

Pro vytváření grafických i číselných (projekčních) podkladů, vytyčovací práce a pod., nám 

trigonometrické sítě hustotou nestačí a dále se doplňuje body budovanými  polygonovými 

tahy, vlícovacími body, trojúhelníkovými řetězci, které vytvářejí podrobné polohové 

bodové pole. 

Body PPBP jsou v přírodě trvale nebo dočasně stabilizované. Pevné body PPBP a dočasně 

stabilizované body PPBP nám slouží i jako stanoviska přístroje pro podrobné geodetické 

měření . Spojnice bodů polygonů a polygonové strany se mohou přímo použít jako měřické 

přímky pro potřeby podrobného měření nebo vytyčování. Za pomocí měřických přímek se 

dostaneme až k zaměření nebo vytyčení detailů. 

 

Převažná většina bodů ZPBP a PPBP měřených v Slovenké republice má take určené 

nadmořské výšky v baltském výškovém systému po vyrovnání (Bpv).  
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1.2 Stabilizace a signalizace bodů bodových polí  

Geodetické body patří mezi měřické body, které tvoří bodové pole, a to polohové, 

výškové a i  tíhové, které se dále rozdělují na základní a podrobné. Jakýkoliv geodetický 

bod může současně patřit do více bodových polí. Každý bod jednotlivých bodových polí 

umístěný na zemském povrchu třeba stabilizovat předepsanými měřickými značkami a 

body polohového bodového pole podle potřeby případně i signalizovat. [1] 

Stabilizací bodu rozumíme jeho zabezpečení trvalým, nebo dočasným znakem v přírodě. 

Signalizace bodu znamená jeho označení (trvalé, nebo dočasné vytyčení) v přírodě. 

Měřické body tak rozdělujeme na body trvalé stabilizace a trvale signalizované a body 

dočasné stabilizace a také dočasné signalizace. [1] 

 

Geodetické body se stabilizují před začátkem samostatnýho měření. Protože mají značnou 

hodnotu, je nutné aby stabilizační materiál byl v první řadě pevný a odolný proti 

povětrnostním podmínkam a jiným vlivům přírody. Pro body polohového bodového pole 

právě tyto podmínky nejlépe splňuje žulový kámen. 

 

1.2.1 Stabilizace  geodetických bodů 
 

Stabilizovat body můžeme dočasně, nebo trvale, tak se stabilizace bodů zajistí na 

poměrně dlouhou dobu. 

• Dočasná stabilizace bodů se nejčastěji provádí dřevěnými kolíky vhodné tloušťky a 

délky (0,05-0,1 m a 0,3-0,5 m). Při přesnějších pracích se poloha stabilizovaného 

bodu označuje hřebíčkem (Obrázek č. 4). Se stabilizací dřevěným kolíkem 

(Obrázek č. 3) vystačíme jen v průběhu jednoho měřických období (jaro až 

podzim), protože tepelný (slunný) a vodní režim v půdě způsobuje znehodnocování 

stabilizace po určitých obdobích (zima). Ještě vhodnějším dočasným stabilizačním 

materiálem jsou železné tyče nebo trubky přiměřené tloušťky a délky. 
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                                                    Obrázek č. 4 Hřebík 

                                      

 

 

 

• Trvale se stabilizují jen důležité body bodových polí, které je třeba zachovávat i 

pro pozdější měřické, či vytyčovací práce. Trvalé stabilizaci podléhají 

trigonometrické body, body 1. až 3. třídy přesnosti a další body technického 

významu, které zajišťují např. os tunelu a pod. 

 

Při tvorbě a budování PPBP se trvalá stabilizace bodů omezuje hlavně tam, kde hrozí její 

ohrožení a poškození (zemědělský obdělávána půda). Právě proto se stabilizace těchto 

bodů upřednostňuje na  objektech trvalého charakteru, které jsou pevné, lehce vyhledatelné 

a můžeme je použít i jako stanovisko přístroje. Jsou to například hřebíkové značky 

umístěny na betonovém základě vedení vysokého napětí, propusti,  či hraniční kameny 

obcí a pod. [1] 

 

Body S – JTSK (trigonometrické body) se stabilizují jednou povrchovou a dvěma 

podzemními stabilizačními značkami (Obrázek č. 5). 

 

Obrázek č. 3 Dreveny kolík 
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Obrázek č. 5 Stabilizace trigonometrického bodu 

 

Trigonometrický bod dokážeme v terénu vyhledat podle místopisu (topografie) , 

(Obrázek č. 6), který obsahuje číslo a název bodu, způsob stabilizace a signalizace a 

situační náčrt s délkovými mírami k okolním orientačním bodům jako jsou třeba budovy, 

mezníky, zařízení na komunikacích a pod. 

 

Obrázek č. 6 Místopis  
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1.2.2 Signalizace geodetických bodů 
 

Použití bodu k měření umožňuje jeho signalizace viditelnou vertikální značkou. Určitě 

trigonometrické body a body 1. třídy přesnosti jsou trvale signalizovány (střed makovice 

kostelní věže a pod.). Umělé signalizační prostředky se mohou umisťovat nad body 

dočasně, nebo trvale. Mezi dočasné signalizační prostředky patří výtyčka (Obrázek č. 6), 

cílové značky trojpodstavcovej soupravy atd.. Nejčastěji se používají 2m výtyčky. Pro 

signalizaci do větších vzdáleností se používají 3m nebo 4 m výtyčky (Obrázek č. 7). [1] 

 

 
Obrázek č. 7 Výtyčka 

 

 

 

Mezi dočasné signalizační prostředky při trigonometrických bodech a bodech 1. třídy 

přesnosti patří hlavně: tyčové signály, trojboké nebo čtyřboké pyramidy, triangulační věže 

a pod (Obrázek č. 8). 
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Obrázek č. 8 Tyčový signál  a čtyřboká pyramida 

 

 

 

1.3 Stabiliace a signalizace vztažných a pozorovaných bodů 
 

Geodetické bodové pole zahrnuje soustavu vztažných bodů uváděných na stabilním terénu 

a sítě pozorovaných bodů na vhodných místech pozorovaného objektu, v tomto případě na 

fasádě budovy, kterými se ověřuje třeba kinematika poruch. 

Měřením je třeba prokázat, jak se časově mění poloha, stejně tak  i výška pozorovaných 

bodů. Rozsah poruchy, podmiňuje zvolenou metodu geodetického měření, dispozici a 

stabilizaci vztažných i pozorovaných bodů.[1] 

 

1.3.1 Stabilizace a signalizace vztažných bodů 
 

Vztažné body (stanoviště přístrojů) se umísťují co nejblíže k pozorovaným bodům v 

takových prostorách, kde nepředpokládáme účinky sil způsobujících pohyb bodů na 

pozorovaném objektu. Mohou být uspořádány v lokální trigonometrické síti, v 
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trojúhelníkovém řetězci, nebo polygonový tahu, případně i jako samostanté body. Při 

měření se střední přesností stabilizujeme tyto body centrací přístroje umístěného na stativu 

přímo nad bodem. Pokud terénní poměry neumožňují vybudovat optimální počet bodů, je 

nezbytné k ověření jejich stability vybudovat další zajišťovací a orientační body v rámci 

sítě vztažných bodů. [7] 
 

1.3.2 Stabilizace a signalizace pozorovaných bodů 

 
Pozorované body se rozmisťují tak, aby se výstižně charakterizovala kinematika 

jednotlivých částí objektu. Jejich počet a uspořádání se přizpůsobuje i použité metodě 

měření. Podstatnou podmínkou je, aby byla na jednotlivé body dobrá viditelnost ze 

vztažných bodů. Stejně tak aby záměry na ně nebyly příliš dlouhé a strmé, směry se 

nepretínali pod nevhodnými úhly. Počet bodů je třeba omezit na maximálně potřebný stav. 

Pozorované body stabilizujeme a signalizují se v závislosti na zvolené metody měření. Při 

zjišťování kolmosti, jako v tomto případě, je osvědčenou metodou signalizace bodů 

soustava černobílých kružnic (terčíky, štítky, a pod.) zobraznených na obrázcích (Obrázek 

č. 9) , které se vhodně umístí na sledovaný objekt (fasáda).[1] 

 

 

Obrázek č. 9 terčíky, štítky 
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2 Zaměření prostorové sítě pro zjištění kolmosti fasády 
budovy 

 

2.1 Místopis 
 

Zaměření a vytyčování geodetické 3D sítě proběhlo v objektu Žilinské univerzity v 

Žilině, kde kromě samotného vytyčení byla tato síť vybudována i pro zjištění kolmosti 

jedné z fasád prostor stavební fakulty (Obrázek č. 10). 

 

 

Obrázek č. 10 Žilinská univerzita v Žilině  

 

V budově byla vybudována síť vztažných bodů č. 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 

5007, 5008, 5014 a 5015. Stabilizované byly na třech podlažích a rozmístěny tak, aby byla 

zajištěna vzájemná viditelnost z bodů (Obrázek č. 11) a stejně tak pro zaměření 

pozorovaných bodů na fasádě.  
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Na sledované fasádě byly vhodným způsobem rozmístěna síť pozorovaných bodů č. 5009, 

5010, 5013, 5016. Tyto body byly zaměřovala ze čtyř různých stanovisek kvůli co největší 

přesnosti v určování jejich polohy. 

 

 

Obrázek č. 11 Rozmístění vztažných bodů 
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2.2 Přístroj a vybavení 

2.2.1 Přístroj: 

Pro zaměření sítě vztažných a pozorovaných bodů byla použita Totální Stanice Sokkia 

SET230RK3 (Obrázek č. 12). 

 

Obrázek č. 12 Sokkia SET230RK3 

 

Technické parametry přístroje: 

• Zvětšení / Rozlišovací schopnost: 30x / 2,5 " 

• Úhlová přesnost měření: 2 "/ 0.6mg / 0.01mil 

Přesnost měření vzdálenosti: 

                                                  Reflectorless: +/- (3 + 2ppm * D)mm 

                                                  Sheet:  +/- (3 + 2ppm * D)mm 

                                                  Prism:  +/- (2 + 2ppm * D)mm 
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2.2.2 Stabilizace a signalizace bodů: 
 

Pre stabilizáciu a signalizáciu pozorovaných bodov  bola použitá značka vertikálnej 

signalizácie ( Obrázek č. 13). 

 

Obrázek č. 13 Vertikálna signalizace  

 

Body vztažné sítě byly stabilizovány na třech různých výškových úrovních . Signalizováno 

byly pomocí stativu a odrazného hranolu, umístěného na každém ze vztažných bodů 

(Obrázek č. 14). 

 

Obrázek č. 14 Stabilizace bodů 
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Pro menší dostupnost jednoho typu odrazného hranolu a větší počet bodů byly použity tři 

varianty odrazných hranolů, s různými hodnotami adičních konstant. Vedoucím práce 

proběhlo testování a zjišťování adiční konstanty těchto odrazných hranolů, které byly 

použity při samotném měření. Hodnoty adičních konstant jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

. 

Tabulka č. 4 Adiční konstanty 

 

 

2.3 Vytyčení sítě bodů a zjišťování kolmosti fasády budovy 

2.3.1 Vytyčení sítě 

 

Vytyčení sítě bodů vycházelo ze známých bodů 5001 a 5002, které byly stabilizované na 

přízemí budovy ŽU. Jejich souřadnice byly určeno v místním souřadnicovém systému Bod 

5001 zaroven představoval počátek souřadnicového systému. Po rekognoskacii terénu byly 

body vztažné sítě 5003 az 5008 stabilizované na třech podlažích tak aby zajistily 

vzájemnou viditelnost minimálně na tři body sítě. Jako první byly zaměřeny body vztažný 

sítě, pomocí trojpodstavcovej soustavy. Z každého stanoviska byly měřeny minimálně 3 

body. V další etapě byly zaměřeny pozorovány body 5009, 5010, 5013 a 5016 na fasádě 

budovy. Každý bod byl zaměřen minimálně ze dvou stanovisek. 

 

 

 

  Typ hranola Adiční konstanta – c (mm) 

Bílý hranol -29 

Oranžový hranol -32 

Červený hranol -35 
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2.3.2 Zpracování výsledků měření 
 

Všechny polohové výpočty geodetických úloh řešíme v pravoúhlém souřadnicovém 

systému. Pro Slovenskou republiku je to systém S-JTSK, kde osa + Y je orientována 

směrem na západ a osa + X směrem na jih. 

Geodetické výpočty místního významu mohou realizovat i v místním souřadnicovém 

systému, který byl využit i při tomto měření, vzhledem k umístění sítě bodů, které nebylo 

možné připojit na síť bodů S-JTSK. V současném období se používají programovatelné 

kalkulačky a počítače. Nejnovější elektronické teodolity jsou již vybaveny modulem 

k přímemu programovaní a výsledkem práce v terénu mohou být souřadnice odměřených 

bodů. [1] 

 

Základním účelovým prvkem výpočtů bylo používání výpočetních Zápisník, do 

kterých se zaznamenávaly měřené veličiny. V zápisník se zpřehlední zápis výsledků 

jednotlivých výpočetních kroků. Pro zápis výsledků byl použit zápisník měřených úhlů 

a vzdálenosti ( Obrázek č. 15). který byl po ukončení měření zpracovaný aby na základě 

naměřených údajů z něj bylo možné dalšími výpočty určit polohu bodů v místním 

souřadnicovém systému. [1] 

 

 

Obrázek č. 15 Vzor zápisníků 
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2.3.2.1 Výpočet pravoúhlých souřadnic (y, x) bodů protínaním napřed z úhlů 
 

Pro výpočet pravoúhlých souřadnic bodů byla použita metoda protínaní napřed z 

úhlů. Protínaní napřed je jednou z nejvýhodnějších trigonometrických metod k určení 

souřadnic nového bodu. [1] 

Výpočet se realizuje z bodů P1 (y1, x1) a P2 (y2, x2), jejichž souřadnice jsou známy a z 

nichž měříme úhly ω1 a ω2, pomocí kterých určíme polohu nového bodu P (y, x). 

 

 

 

Obrázek č. 16 Protínaní napřed z uhlu 

 

Podle vztahů (1.2) a (1.3) vypočítáme směrník σ12 se stranu s12, kterou sečteme jako 

kontrolní výpočet, protože byla přímo měřena. [1] 

 

𝑡𝑔𝜎12 =  𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1

=  ∆𝑦12
Δ𝑥12

        (1.2) 

𝑠12 = �∆𝑦2 + ∆𝑥2         (1.3) 

 

2013  19 



Matej Pončák ; Zaměření a vyrovnání 3D sítě 

Následně vypočítáme směrník na určován bod P jak je uveden na obrázku podle vztahů 

(1.4) 

𝜎13 = 𝜎12 +𝜔1 − 400𝑔        (1.4) 
 
𝜎23 = 𝜎21 + 𝜔2  
 
 
 
Na základě sinusový věty vypočteme délky stran s23 a s13, ze vztahu (1.5) a pro vzorový 

příklad tedy platí: 

 

𝑠13 = 𝑠12
𝑠𝑖𝑛𝜔2

sin  {(400𝑔−𝜔1)+𝜔2}
        (1.5) 

 

𝑠13 = 𝑠12
𝑠𝑖𝑛(400𝑔−𝜔1)

sin  {(400𝑔−𝜔1)+𝜔2}
  

 

Souřadnice nově určovaného bodu P (y, x) tedy vypočteme ze vztahu (1.6): 

 

𝑦𝑃 = 𝑦𝑃1 + 𝑠13. 𝑠𝑖𝑛𝜎13                        𝑦𝑃 = 𝑦𝑃2 + 𝑠23 . 𝑠𝑖𝑛𝜎23    (1.6) 

 

𝑥𝑃 = 𝑥𝑃1 + 𝑠13 . 𝑠𝑖𝑛𝜎13                        𝑥𝑃 = 𝑥𝑃2 + 𝑠23. 𝑠𝑖𝑛𝜎23  

 

Dvojí výpočet souřadnic neposkytuje dokonalou kontrolu určení souřadnic bodu P. Taková 

kontrola se získá až minimálně ze dvou nezávislých kombinací protínaní napřed. Z 

vypočtených souřadnic se vyčísluje empirická střední chyba souřadnic [1]. 

 

Jelikož při měření byla používána totální stanice která nám délky na určované body přímo 

odměřené, tyto byly dále použity při výpočtu souřadnic jednotlivých bodů, jako kontrolní 

výpočet pro kontrolu délek je možné použít výpočet sinusový větou ze vztahu (1.5) 
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2.3.2.2 Kontrolní výpočet souřadnic bodů protínaním  z délek 
 

Jako kontrolní výpočet při určování souřadnic bodů v místním souřadnicovém systému se 

poloha bodů dodatečně přepočítávat i přes protínání z délek. 

Známé jsou souřadnice bodů P1 (y1, x1) a P2 (y2, x2). Měří se  délky s13 a s23 (Obrázek č. 

17). Ze souřadnic bodů P1 a P2 vypočítáme délku s12, následně hodnoty úhlů α, β, γ 

můžeme vypočítat dvěma způsoby a to např. Heronovým vzorcem (1.7). 

 

 

Obrázek č. 17 Protínaní z délek 

 

 

𝑡𝑔 ∝
2

= �
(𝑠−𝑏).(𝑠−𝑐)
𝑠.(𝑠−𝑎)

,    𝑡𝑔𝛽
2

= �
(𝑠−𝑎).(𝑠−𝑐)
𝑠.(𝑠−𝑏)

,    𝑡𝑔 𝛾
2

= �
(𝑠−𝑎).(𝑠−𝑏 )
𝑠.(𝑠−𝑐 )

   (1.7) 

 

, kde hodnota s je rovna: 𝑠 = 𝑎+𝑏+𝑐
2

      (1.8) 

Úhly α, β, γ můžeme také vypočítat z cosinovitý věty (1.9): 

∝= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑐
2+𝑏2−𝑎2

2𝑏𝑐
,𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑐

2+𝑎2−𝑏2

2𝑎𝑐
 , 𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑎

2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
  (1.9) 
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Souřadnice novourčovaného pak P (y, x) pak dopočítáme stejným postupem jako při 
protínaní napřed z úhlů (1.6). [1] 
 

2.3.2.3 Výpočet výšek bodů vztažné sítě 
 

Při výpočtu výšek bodů vztažné sítě jsme vycházeli z bodu 5001 jehož výše byla známa   

H 5001 = 200,000 m. 

Z programového vztahu (2.0) pro výpočet výše bodů na krátké vzdálenosti jsme vypočítali 

tyto hodnoty pro body 5002 až 5008. Na bodech pozorovací sítě se tyto výpočty 

neuvažovali protože nebyly potřebné pro splnění zadání práce. 

Pokud je známa výška bodu A, tak výšku bodu B určíme tak, že nad bodem A scentrujeme 

a zhorizontujeme přístroj, odměříme výšku přístroje hp a abychom vyloučili vliv účinku 

indexové chyby, výškový úhel měříme ve dvou polohách dalekohledu. Na bodu B si 

odměříme výšku cíle hc. [1] 

 

 

Obrázek č. 18 Výpočet výšek 

 

Výšku na bodu B tak vypočítáme: 

𝐻𝐵 = 𝐻𝐴 + ℎ𝑝 + ℎ − ℎ𝑐        (2.0) 

 

Hodnotu převýšení h vypočteme ze vztahu (2.1) 

ℎ = 𝑠. 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑧 = 𝑠. 𝑡𝑔 𝛽        (2.1) 
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Znaménko hodnoty převýšení se liší podle hodnoty zenitového z, nebo výškového úhlu β 

[1]. Výsledky výpočtů souřadnic a výšek bodů vztažné sítě 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 

5006, 5007, 5008 a souřadnic pozorovaných bodů 5009, 5010, 5013 a 5016 jsou 

znázorněny v přehledné tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5 Přibližné souřadnice  

Přibližně souřadnice bodů 3D sítě  
Bod č. výpočet metodou Y (m) X (m)  Z (m) popis 

5001 
známe 1000,0083 2999,9987 

200,0000 vzt. bod 
protínání z délek 1000,0082 2999,9986 

5002 
známe 1000,0408 3020,2088 

200,0165 vzt.bod 
protínání z délek 1000,0419 3020,2089 

5003 
protínání z úhlů 994,4192 2998,5143 

203,6747 vzt.bod 
protínání z délek 994,4190 2998,5142 

5004 
protínání z úhlů 993,7142 3008,0002 

203,6771 vzt.bod 
protínání z délek 993,7153 3008,0023 

5005 
protínání z úhlů 1001,5768 2998,5061 

207,1837 vzt.bod 
protínání z délek 1001,5769 2998,5061 

5006 protínání z úhlů 1001,6802 3007,2137 207,1736 vzt.bod 
protínání z délek 1001,6813 3007,2128 

5007 
protínání z úhlů 994,8088 2998,4120 

210,6512 vzt.bod 
protínání z délek 994,8089 2998,4121 

5008 
protínání z úhlů 994,0783 3009,0695 

210,6552 vzt.bod 
protínání z délek 994,0783 3009,0696 

5009 
protínání z úhlů 1002,5370 3024,2900 

  poz.bod 
protínání z délek 1002,5361 3024,2891 

5010 
protínání z úhlů 999,3070 3024,2790 

  poz.bod 
protínání z délek 999,3051 3024,2771 

5013 
protínání z úhlů 1002,5260 3024,2790 

  poz.bod 
protínání z délek 1002,5271 3024,2781 

5014 
protínání z úhlů 1001,2163 3000,1815 

214,0715 vzt.bod 
protínání z délek 1001,2174 3000,1836 

5015 
protínání z úhlů 1001,1194 3008,6649 

214,0732 vzt.bod 
protínání z délek 1001,1195 3008,6649 

5016 
protínání z úhlů 999,3370 3024,2899 

  poz.bod 
protínání z délek 999,3391 3024,2920 
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3 Zpracování naměřených hodnot MNČ 
 

Vyrovnání je proces zpracování většího počtu veličin než je potřeba pro určení 

výsledku. 

V geodézii je proto třeba kontroly, které ověřují a zajistit spolehlivost výsledků. Měřené 

hodnoty jsou zatěžovány malými chybami, a proto nevyhovují dostatečně matematickým 

vztahům, které musí mezi nimi platit. Proto se přistupuje k jejich vyrovnání, jehož hlavní 

úlohou je k výsledným měřeným hodnotám připojit právě takové opravy, aby všechny 

vyrovnané hodnoty přesně splňovaly uvedené podmínky. Pro vyrovnávání měřených 

hodnot lze využít několik metod, na jejichž základě se pro zeměměřičství stala univerzální 

právě metoda nejmenších čtverců (MNČ). V ní platí základní podmínka, že vyrovnaná 

hodnota se nejvíce přibližuje skutečné hodnotě, pokud je součet čtverců oprav minimální 

[4]. 

Existuje několik důvodů užívání nadbytečných měření. Prvním důvodem je kontrola 

měření. Tím druhým je zvýšení přesnosti výsledků. Opakovaně měřené veličiny mají 

obvykle větší přesnost a hodnoty z nich určovány, mají po vyrovnání také vyšší přesnost, 

než hodnoty určené jen z jednoho měření [4]. 

Vyrovnání sítě proběhlo ve dvou etapách v programu Groma V8.0. Šlo o polohové a 

výškové vyrovnání volne sítě. Z předcházejících výpočtů byly známy přibližne souřadnice 

bodů. 
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3.1 Polohové vyrovnání sítě MNČ 
 

Prvním krokem před vlastním vyrovnáním bylo zadat vstupní parametry sítě v menu 

Síť → Parametry sítě, do zobrazeného okna byly zadány požadované parametry sítě a 

parametry přístroje ( Obrázek č. 19) [6]. 

 

 

Obrázek č. 19 Parametry sítě  

 

Druhym krokem ve výpočtu vyrovnání sítě je načíst datový soubor z paměťového media 

přístroje, pokud je k dispozici, nebo ručně zadat seznam přibližných souřadnic, které jsme 

před tím vypočítali vhodnou metodou Při zadávání souřadnic bodů je potřeba zadat 

charakter bodu. Síť se vyrovnávala jako vázána, a tak byl na základě charakteristiky bodu 

volen charakter pevný, nebo volný pro jednotlivé body bod [6]. Síť bodů 5001, 5002, 

5003, 5004, 5004, 5006, 5007, 5008, 5014 a 5015 byla připojena jako volná, souřadnicové 

známými body této sítě byli body 5001 a 5002, souřadnice ostatních bodů byly vypočteny 

z protínaní z uhlů, tak i souřadnice bodů 5009 , 5010, 5013 a 5016 (Obrázek č. 20 ). 
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Obrázek č. 20 Vstupní parametry a) 

 

Třetím krokem při výpočtu vyrovnání je zadání spávných hodnot měřených vodorovných 

úhlů a délek (Obrázek č. 21), které jsme si vypočetli redukcí úhlů v zápisníky měřených 

úhlů a délek. Program Groma neakceptuje dvojite měření délek mezi dvěma stanovisky, 

proto je potřeba zadat zprůměrovánú hodnotu, která je upravená  o adiční  konstantu. 

 

Obrázek č. 21 Vstupní parametry b) 
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Důležitou podmínkou je také zadání dostatečného počtu jak měřených úhlů tak i délek pro 

každy z bodů, aby bylo možné sít vyrovnat. Čím větší počet veličin tím přesnější bude 

samotný výsledek vyrovnání [6]. 

 

3.2 Výškové vyrovnání sítě MNČ 
 

Výškové vyrovnání sítě proběhlo samostatně, protože bylo nutné určit výšky bodů 

5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008 vztažné sítě. Toto vyrovnání proběhlo podobně 

jako při polohovém v programu Groma V8.0. 

Podobně jako při vyrovnání z kapitoly 3.1 je jako první třeba zadat parametry sítě. I v 

tomto vyrovnání je třeba zadat polohu bodů, čili jejich přibližne souřadnice, ale v tomto 

případě doplněno i přibližnými výškami vypočtenými ze vztahu (2.0) .Jako výchozí 

výškově známí bod byl stanoven bod 5001, jehož výše byla dána jako pevná [6]. 

 

 

Obrázek č. 22 Perametry sítě c) 
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Aby bylo možné vypočítat výškové vyrovnání sítě, bylo nutné vypočítat i převýšení mezi 

body ze vztahu (2.1) a zadat do programu i vodorovné délky, které byly přímo měřeny při 

vytyčování sítě. 

Výsledné vyrovnané souřadnice a výšky bodů sítě jsou uvedeny v přehledné tabulce č. 6 . 

 

 

Tabulka č. 6 Vyrovnané souřadnice  

Vyrovnané souřadnice 3D sítě  
Bod č. Y (m) my (mm) X (m)  mx (mm) Z (m) mz (mm) popis 
5001 1000,0078 2,06 2999,9968 2,43 200,0000 0,00 vzt. bod 
5002 1000,0380 3,11 3020,2047 4,78 200,0173 7,45 vzt.bod 
5003 994,4207 2,22 2998,5164 2,12 203,6696 5,41 vzt.bod 
5004 993,7152 1,90 3007,9967 2,30 203,6703 7,88 vzt.bod 
5005 1001,5737 2,31 2998,5090 2,51 207,1764 11,66 vzt.bod 
5006 1001,6783 1,51 3007,2106 2,83 207,1796 13,07 vzt.bod 
5007 994,8110 2,26 2998,4140 2,15 210,6477 12,89 vzt.bod 
5008 994,0780 2,88 3009,0669 4,09 210,6506 15,16 vzt.bod 
5009 1002,5368 3,11 3024,3013 9,52   poz.bod 
5010 999,3058 3,11 3024,2874 6,79 poz.bod 
5013 1002,5259 3,33 3024,2781 6,89 poz.bod 
5014 1001,2177 6,88 3000,1788 6,32 214,0666 17,27 vzt.bod 
5015 1001,1194 8,80 3008,6631 5,23 214,0683 18,68 vzt.bod 
5016 999,3420 9,63 3024,2889 5,71   poz.bod 
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V tabulce č. 7 jsou pro srovnání uvedeny přibližné souřadnice bodů, vypočítané metodami 

z kapitoly 2.3 a výsledně souřadnice, které jsme obdrželi po vyrovnání  metodou 

nejmenších čtverců (MNČ). 

Tabulka č. 7 Srovnání souřadníc 

Srovnání přibližných a vyrovnaných souřadnic 
Bod č.   Y (m) dy(mm) X (m)  dx(mm) Z (m) dz(mm) popis 

5001 
přibližné 1000,0083 

-0,5 
2999,9987 

-1,9 
200,0000 

0,00 vzt. bod 
vyrovnané 1000,0078 2999,9968 200,0000 

5002 
přibližné 1000,0408 

-2,8 
3020,2088 

-4,1 
200,0165 

0,80 vzt.bod 
vyrovnané 1000,0380 3020,2047 200,0173 

5003 
přibližné 994,4192 

1,5 
2998,5143 

2,1 
203,6747 

-5,10 vzt.bod 
vyrovnané 994,4207 2998,5164 203,6696 

5004 
přibližné 993,7142 

1,0 
3008,0002 

-3,5 
203,6771 

-6,80 vzt.bod 
vyrovnané 993,7152 3007,9967 203,6703 

5005 
přibližné 1001,5768 

-3,1 
2998,5061 

2,9 
207,1837 

-7,30 vzt.bod 
vyrovnané 1001,5737 2998,5090 207,1764 

5006 
přibližné 1001,6802 

-1,9 
3007,2137 

-3,1 
207,1736 

6,00 vzt.bod 
vyrovnané 1001,6783 3007,2106 207,1796 

5007 
přibližné 994,8088 

2,2 
2998,4120 

2,0 
210,6512 

-3,50 vzt.bod 
vyrovnané 994,8110 2998,4140 210,6477 

5008 
přibližné 994,0783 

-0,3 
3009,0695 

-2,6 
210,6552 

-4,60 vzt.bod 
vyrovnané 994,0780 3009,0669 210,6506 

5009 
přibližné 1002,5370 

-0,2 
3024,2900 

11,3 

  

poz.bod 
vyrovnané 1002,5368 3024,3013 

5010 
přibližné 999,3070 

-1,2 
3024,2790 

8,4 poz.bod 
vyrovnané 999,3058 3024,2874 

5013 
přibližné 1002,5260 

-0,1 
3024,2790 

-0,9 poz.bod 
vyrovnané 1002,5259 3024,2781 

5014 
přibližné 1001,2163 

1,4 
3000,1815 

-2,7 
214,0715 

-4,90 vzt.bod 
vyrovnané 1001,2177 3000,1788 214,0666 

5015 
přibližné 1001,1194 

0,0 
3008,6649 

-1,8 
214,0732 

-4,90 vzt.bod 
vyrovnané 1001,1194 3008,6631 214,0683 

5016 
přibližné 999,3370 

5,0 
3024,2899 

-1,0   poz.bod 
vyrovnané 999,3420 3024,2889 

 

Celé znění výpočetních protokolů pro polohové a výškové vyrovnání je k práci připojeny 

v příloze 3. 
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3.3 Zjišťování kolmosti fasády 

3.3.1 Testování hypotézy o rovnosti středních hodnot dvou základních souborů 

 

 

Budem testovat hypotézu, že dva výběry n1 a n2 s výběrovými průměry x1 a x2 a 

výběrovými středními chybami σ1 a σ2 jsou výběry ze dvou základních souborů, pro které 

platí rovnost jejich středních hodnot. Testovací kritérium volíme podle toho, zda variance 

základních souborů jsou nebo nejsou stejné. Musíme nejdříve udělat test rozdílu mezi 

dvěma výběrovými rozptyly [3]: 

• Z tabulky F – rozdelení v příloze si určíme  hladinu významsti  Fα=0,05 s hodnotama 

n1´= n1 – 1  a n2´= n2 - 1 stupni volnosti. 

 

• Testovacím kritériem bude veličina F určená ze vztahu: 

 

𝐹 =  𝜎1
2

𝜎22
         (2.2) 

Nulovou hypotézu budeme zamítat jestli F > Fα.   

• Pokud se obě variance významně neliší, pak využijeme testovací kritérium: 

𝑡 =
|𝑥1−𝑥2 |

�(𝑛1−1).𝜎12+( 𝑛2−1).𝜎22
 .�𝑛1 + 𝑛2 − 2 .�

𝑛1 .𝑛2
𝑛1+𝑛2

    (2.3) 

 

Z tabulek Studentova rozdělení najdeme pro zvolenou hladinu významnosti α  hodnotu tα, 

kde tα má Studentova rozdělení s (n1 + n2 - 2) stupních volnosti. Nulovou hypotézu 

budeme zamítát při t >  tα [3]. 
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Příklad 1: Budem testovat kolmost fasády budovy na níž byly stabilizované body, Z 

dvojice bodů 5010, 5016. Testom hypotéz určíme kolmost.Posoudíme významnost rozdílu 

mezi dvěma výběrovými průměry na hladině významnosti α = 0,05 a 0,10. Pro první výběr 

o rozsahu n1 = 2 má průměr x1 = 4,95 a střední chybu σ1 = mxy = 5,28. Druhý výběr je v 

rozsahu n2 = 2 má průměr x2 = 7,67 a střední chybou σ2 = mxy = 7,92. 

 

Ze vztahu (2.2) určíme hodnotu testovacího kritéria F a z tabulky F-rozdělení si zjistíme 

hodnoty pro hladiny významosti  Fα=0,05 a Fα=0,10 , pro n1´= 1 a n2´= 1. 

𝑭 = �5,28
7,92

�
2

= 𝟎,𝟒𝟒𝟒  

Fα=0,05 = 161 

Fα=0,10 = 39,9 

 

Pokud F < Fα = 5% a F < Fα = 10%  nemůžeme zamítat nulovou hypotézu. Nezamítame 

tedy předpoklad rovnosti variancii obou základních souborů.  

Rozdíl mezi oběma výběrovými variance považujeme za statisticky nevýznamný, bude 

hodnota testovacího kritéria provedeno podle vztahu (2.3). 

𝒕 =
|4,95− 7,67|

�(2− 1).5,282 + ( 2− 1). 7,922
 .√2 + 2 − 2 .�

2.2
2 + 2

= 𝟎,𝟒𝟎𝟒𝟏 

 

V tabulkách Studentova rozdělení najdeme pro (n1 + n2 - 2) = 2 stupňu kritickou hladinu 

významnosti α= 0,05 a α= 0,10 kritické hodnoty t: 

tα=0,05 = 2,92 

tα=0,10 = 1,886 

Z výsledků vidíme že t < tα, tedy nemůžeme zamítnout hypotézu o rovnosti středních 

hodnot. 
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Výsledky všech vyšetření jsou zobrazeny v přehledné tabulce č. 8. 

 

 

Tabulka č. 8 Výsledky testování hypotéz 

Testování hypotézy pro hladinu významnosti 0,05% pro body 5010,5016 
σ1 5,28 výběrové průměry 

  

σ2 7,92 x1 4,95 
n1 2 x2 7,67 
n2 2 

  
n1´ 1 
n2´ 1 
F 0,444 

  
Fα=0,05  161 

  
F < Fα=0,05  

t 0,404 tα=0,05  2,92 t < tα=0,05  
nemůžeme zamítnout hypotézu o rovnosti středních hodnot. 

       Testování hypotézy pro hladinu významnosti 0,10% pro body 5010,5016 
σ1 5,28 výběrové průměry 

  

σ2 7,92 x1 4,95 
n1 2 x2 7,67 
n2 2 

  
n1´ 1 
n2´ 1 

F 0,444 

  
Fα=0,10 39,9 

  

F < Fα=0,10  

t 0,404 tα=0,10 1,886 t < tα=0,10 
nemůžeme zamítnout hypotézu o rovnosti středních hodnot. 

       Testování hypotézy pro hladinu významnosti 0,05% pro body 5009,5013 
σ1 7,08 výběrové průměry 

  

σ2 5,41 x1 6,32 
n1 2 x2 5,11 
n2 2 

  
n1´ 1 
n2´ 1 

F 1,713 

  

Fα=0,05  161 

  

F < Fα=0,05  

t 0,191 tα=0,05  2,92 t < tα=0,05  
nemůžeme zamítnout hypotézu o rovnosti středních hodnot. 
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Testování hypotézy pro hladinu významnosti 0,10% pro body 5009,5013 
σ1 7,08 výběrové průměry 

  

σ2 5,41 x1 6,32 
n1 2 x2 5,11 
n2 2 

  
n1´ 1 
n2´ 1 

F 1,713 

  

Fα=0,10 39,9 

  

F < Fα=0,10 

t 0,191 tα=0,10  1,886 t < tα=0,10 
nemůžeme zamítnout hypotézu o rovnosti středních hodnot. 
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4 Graficky znázorněny výsledky 
 

Grafické znázornění výsledků vyrovnávání sítě bodů proběhlo pomocí programu 

Groma V8.0. V příloze č.. 5 jsou výsledky zobrazeny ve vhodně zvoleném měřítku. 
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Závěr 
 

Zadání této práce je zaměřené na vytyčení a zaměření geodetických bodů, které 

mají sloužit jako síť vybudovaná pro sledování a následně stanovení kolmosti fasády v 

objektu Žilinské univerzity v Žilině. 

Prvním velmi důležitým cílem bylo vybudování bodového pole v prostorách univerzity, a 

to tak aby byly splňovala požadavky pro další využtím. Síť byla budována v místním 

souřadnicovém systému, protože nebylo možné tyto body připojit na síť bodů v systému S-

JTSK v okolí univerzity. Body byly vytyčené polygonovým tahem. Výchozí body byly 

stabilizovány v přízemí budovy a byl v nich stanoven i počátek souřadnicového systému. 

Body se stabilizovaly na třech patrech budovy a na každém z nich proběhla centrace a 

horizontácia (vzájemná centrace). Tyto body tvořily síť vztažných bodů, z kter Z každého 

stanoviska byl zaměřen co možná největší počet bodů, aby se zajistila co největší přesnost 

při pozdějším určování polohy. Všechny měřené veličiny byly zapisovány v zápisník pro 

měřené úhly a délky, který byl po ukončení měření zpracovaný. Na základě výsledkem z 

něj bolla vypočítána přibližná poloha každého bodu. 

Hlavním cílem bylo takto vytyčené sít vyrovnat metodou nejmenších čtverců. Po úspěšném 

vyrovnání sítě, na základě vypočtených středních chyb mx, my, mxy bylo možné vypočítat 

elipsy středních chyb. Výsledky měření jsou znázorněny i graficky. Na základě těchto 

hodnot, které splňovaly požadavky stanovené pro síť, mohlo proběhnout zjišťování 

kolmosti fasády, na základě testování hypotéz středních hodnot na sledovaných bodech 

5009,5010,5013 a 5016. 

 

Závěrem lze prohlásit že v kapitole 3.3 bylo testováním naměřených hodnot s kritickými 

hodnotami dokázána kolmost fasády, čili její pohyb nenabyl kritické hodnoty. 

 

 

 

2013  35 



Matej Pončák ; Zaměření a vyrovnání 3D sítě 

 

Seznam použité literatúry: 
 

 
[1] BITTERER, L.: Geodézia 3., vyd. ALFA Bratislava 1990. 357strán. 

[2] BITTERER, L.: Lokálne siete - Geodetické bodové polia, 2. Vydání, Skripta 

KGD ŽU 2005. 110strán. 

[3] BITTERER, L.: Vyrovnávací počet 2. , Skripta KGD ŽU 2003. 97strán. 

[4] BÖHM, J. a kol.: Vyrovnávací počet. Kartografie, ČVUT Praha 1978. 

[5] PRACHÁR J.,: K problematike JTSK,JTSK03, Komora geodetov 

a kartografov, Bratislava 2013. 

<http://www.kgk.sk/uploads/media/Pripomienky_JTSK03_Ing._Prach%C3%A

1r.pdf> 

[6] SLEZÁKOVÁ, G.: Tvorba účelové mapy v systému microstation, Vysoké Učení 

Technické v Brne, Bakalárska práca, vyd. 2012, 24 – 26 st. 

[7] ŠÜTI, J.: Geodézia, vyd. Alfa-SNTL Bratislava 1987. 189st. 

 

 

 

 

  

2013  36 

http://www.kgk.sk/uploads/media/Pripomienky_JTSK03_Ing._Prach%C3%A1r.pdf
http://www.kgk.sk/uploads/media/Pripomienky_JTSK03_Ing._Prach%C3%A1r.pdf


Matej Pončák ; Zaměření a vyrovnání 3D sítě 

Seznam obrázků: 
 

Obrázek č. 1 Státní astronomicko geodetická síť .................................................................. 3 

Obrázek č. 2 Státní trigonometrická síť ................................................................................. 3 

Obrázek č. 3 Dreveny kolík ................................................................................................... 8 

Obrázek č. 4 Hřebík ............................................................................................................... 8 

Obrázek č. 5 Stabilizace trigonometrického bodu ................................................................. 9 

Obrázek č. 6 Místopis ............................................................................................................ 9 

Obrázek č. 7 Výtyčka........................................................................................................... 10 

Obrázek č. 8 Tyčový signál  a čtyřboká pyramida............................................................... 11 

Obrázek č. 9 terčíky, štítky .................................................................................................. 12 

Obrázek č. 10 Žilinská univerzita v Žilině........................................................................... 13 

Obrázek č. 11 Rozmístění vztažných bodů .......................................................................... 14 

Obrázek č. 12 Sokkia SET230RK3 ..................................................................................... 15 

Obrázek č. 13 Vertikálna signalizace................................................................................... 16 

Obrázek č. 14 Stabilizace bodů............................................................................................ 16 

Obrázek č. 15 Vzor zápisníků .............................................................................................. 18 

Obrázek č. 16 Protínaní napřed z uhlu ................................................................................. 19 

Obrázek č. 17 Protínaní z délek ........................................................................................... 21 

Obrázek č. 18 Výpočet výšek .............................................................................................. 22 

Obrázek č. 19 Parametry sítě ............................................................................................... 25 

Obrázek č. 20 Vstupní parametry a) .................................................................................... 26 

Obrázek č. 21 Vstupní parametry b) .................................................................................... 26 

Obrázek č. 22 Perametry sítě c) ........................................................................................... 27 

 

 

  

2013  37 



Matej Pončák ; Zaměření a vyrovnání 3D sítě 

Seznam tabulek: 
 

Tabulka č. 1 Základní souřadnicová chyba............................................................................ 4 

Tabulka č. 2 Metody budování bodů PBPP ........................................................................... 5 

Tabulka č. 3 hustota bodů ...................................................................................................... 5 

Tabulka č. 4 Adiční konstanty ............................................................................................. 17 

Tabulka č. 5 Přibližné souřadnice ........................................................................................ 23 

Tabulka č. 6 Vyrovnané souřadnice..................................................................................... 28 

Tabulka č. 7 Srovnání souřadníc.......................................................................................... 29 

Tabulka č. 8 Výsledky testování hypotéz ............................................................................ 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013  38 



Matej Pončák ; Zaměření a vyrovnání 3D sítě 

Seznam příloh: 
 

Příloha č.1: Tabulka kritických hodnot Studentova t Rozdělení 

Příloha č.2: Tabulka kritických hodnot ( Fisherovo) F- Rozdělení 

Příloha č.3: Zápisník měřených úhlů a délek 

Příloha č.4: Výpočetní protokol MNČ 

Příloha č.5: Grafické znázornění výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013  39 


	Úvod:
	1 Stabilizace a signalizace vztažných a pozorovaných bodů
	1.1 Přehled bodových polí
	1.2 Stabilizace a signalizace bodů bodových polí
	1.2.1 Stabilizace  geodetických bodů
	1.2.2 Signalizace geodetických bodů

	1.3 Stabiliace a signalizace vztažných a pozorovaných bodů
	1.3.1 Stabilizace a signalizace vztažných bodů
	1.3.2 Stabilizace a signalizace pozorovaných bodů


	2 Zaměření prostorové sítě pro zjištění kolmosti fasády budovy
	2.1 Místopis
	2.2 Přístroj a vybavení
	2.2.1 Přístroj:
	2.2.2 Stabilizace a signalizace bodů:

	2.3 Vytyčení sítě bodů a zjišťování kolmosti fasády budovy
	2.3.1 Vytyčení sítě
	2.3.2 Zpracování výsledků měření
	2.3.2.1 Výpočet pravoúhlých souřadnic (y, x) bodů protínaním napřed z úhlů
	2.3.2.2 Kontrolní výpočet souřadnic bodů protínaním  z délek
	Souřadnice novourčovaného pak P (y, x) pak dopočítáme stejným postupem jako při protínaní napřed z úhlů (1.6). [1]
	2.3.2.3 Výpočet výšek bodů vztažné sítě



	3 Zpracování naměřených hodnot MNČ
	3.1 Polohové vyrovnání sítě MNČ
	3.2 Výškové vyrovnání sítě MNČ
	3.3 Zjišťování kolmosti fasády
	3.3.1 Testování hypotézy o rovnosti středních hodnot dvou základních souborů


	4 Graficky znázorněny výsledky
	Závěr
	Seznam použité literatúry:
	Seznam obrázků:
	Seznam tabulek:
	Seznam příloh:

