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Anotace 

Tématem mé diplomové práce je zam��ení a znázorn�ní �ásti zp�ístupn�né 

jeskyn� – Jeskyn� mrtvých netopýr�. M��ické postupy, které byly použité jsou 

technologie GNSS, metoda protínání zp�t a polygonový po�ad. M��ení se 

vykonalo v prostorech jeskyn� a také na povrchu v blízkosti jeskyn�. Body 

podzemního bodového pole byly stabilizované do podlahy chodníku Jeskyn� 

mrtvých netopýr�. 

Klí�ová slova: stabilizace, technologie GNSS, protínání zp�t, polygonový 

po�ad, polohopis, výškopis. 

 

 

Annotation 

The topic of my thesis is the focus of a representation of the accessible caves – 

Dead Bat�s Cave Accessible Parts. Measuring methods that have been used are 

of GNSS technology, method resection and traverse. The measurement is done in 

the areas of the cave and on the surface near the cave. Points underground point 

field were stabilized in the floor pavement Dead Bat�s Cave Accessible Parts. 

Keywords: stability, GNSS technology, resection, traverse, planimetry, altimetry. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Bpv – Výškový systém Balt po vyrovnání 

DVMR – Digitální výškový referen�ní model 

ETRS 89 – European Terrestrial Reference Systém 1989 

EUPOS  - European Position Determination Systém 

EVRS – Evropsky vertikální referen�ní systém  

GKÚ – Geodetický a kartografický ústav v Bratislav� 

GLONASS – Globanaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema 

GNSS – Global Navigation Satellite System 

GPS – Global Positioning System 

JTSK 03 – Národní referen�ní rovinný sou�adnicový systém SR 

NAVSTAR – Navigation System using And Ranging 

NSC – Národní servisní centrum 

PDA - Personal Digital Assistant 

PDOP – Positional Dilution of Precision 

PN – P�esná nivelace  

RTK – Real Time Kinematic 

S-Gr – Gravimetrický systém 

S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 

SKPOS – Slovenská priestorová observa�ná služba 

ÚGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VPN – Velmi p�esná nivelace 

VRS – Virtuální referen�ní stanice 
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1 ÚVOD 

Geodezie je v�dní obor, který není definován jen pro jednu �innost, skládá se 

z mnoha obor�, které mají uplatn�ní všude ve sv�t�. Její hlavní využití je v ur�ení 

polohy objekt� na Zemi. Geodezie se neuplat�uje jenom na povrchu Zem�, ale 

také nad ní a pod ní. Moderní p�ístroje a technologie umož�ují zm��ení prostor� 

pod povrchem, bez využití speciálních p�ístroj�, �i pom�cek ur�ených pro banské 

m��ictví, nebo jesky�á�ství.  

V diplomové práci se zam��ím na kombinaci m��ení na povrchu a pod povrchem. 

M��ení pod zemským povrchem probíhalo ve zp�ístupn�né Jeskyni mrtvých 

netopýr�, která se nachází pod nejvyšším vrchem Nízkých Tater (�umbier) na 

st�edním Slovensku. M��ení bylo provád�no univerzální m��ickým p�ístrojem, co 

bylo umožn�no z d�vodu velkých prostor� jeskyn�. Znázorn�ní polohy jeskyn� 

v Nízkých Tatrách je zobrazen na Obr. 1.  

M��ení na zemském povrchu bylo vykonáno v blízkosti jeskyn� pomocí 

technologie GNSS. Výsledkem této kombinace m��ení je polohové a výškové 

zobrazení �ásti chodníku zp�ístupn�né Jeskyn� mrtvých netopýr�. 

 

 

Obr. 1. Poloha Jeskyn� mrtvých netopýr� [10] 
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2 JESKYN� 

Jeskyn� jsou nevšedními p�írodními fenomény, které svými pozoruhodnostmi 

oslovují širokou ve�ejnost i odborníky r�zného zam��ení, v neposlední �ade i 

geodety. Práce geodet� v jeskyních je pot�ebná pro zam��ení jejich poloh a výšek, 

které se pak shromaždují v geografickém informa�ním systému jeskyní, který je 

popsán v [10]. 

Geografický informa�ní systém jeskyní se skládá z mnoha oblastí, p�edevším 

obsahuje znázorn�ní podzemních prostor�. Ukázka digitální mapy Jeskyn� 

mrtvých netopýr� je na Obr. 2. Podklady jsou zejména v papírové form�, které se 

skenováním p�evedou do digitální formy (následn� se podle pot�eby 

georeferencují a vektorizují). Výsledkem této prom�ny je vektorová mapa 

podzemních prostor� jeskyní, více viz [14]. 

 

 

Obr. 2. Digitální mapa v�tev Jeskyn� mrtvých netopýr� [10] 
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2.1 Jeskyn� mrtvých netopýr� 

Jeskyn� se nachází v centrální �ásti Nízkých Tater v �umbierském 

vysokohorském krase. �umbier je nejvyšší vrchol Nízkých Tater (2043 m), který 

se nachází na st�edním Slovensku. Na Obr. 3. je zobrazený vchodový objekt 

nacházející se ve vysokohorském terénu v chrán�ném území NAPANT-u (Národní 

park Nízké Tatry) ve výšce 1502 m n. m. Svojí délkou 19 km a p�evýšením 320 m 

se Jeskyn� mrtvých netopýr� �adí k nejv�tším jeskyním na Slovensku, viz [14]. 

Jak uvádí [10], ve vápencovém masivu Kozích Chrbtov (�umbiersky vysokohorský 

kras) bylo doposud objevených množství chodeb v 14 poschodích a 2 paralelních 

v�tvích.  

 

Obr. 3. Vchod do jeskyn� Mrtvých netopýr�, objekt postavený v roce 1995 

 

Mezi zajímavosti jeskyn� [10] pat�í výskyt vulkanických hornin k�ídového v�ku    

(jsou typické rudohn�dou, nebo zelenou barvou). Velkým množstvím nalezených 

netopý�í kosti�ek dostala i své pojmenování, ukázka na Obr. 4. Nejv�tší prostor 

jeskyni – Bystrický dóm je zobrazen na Obr. 5. (v speleologii se název dóm 

využívá pro objekt podobající se katedrále) se nachází v hloubce 180 m a jeho 

objem dosahuje 52 500 m3. 
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Obr. 4. Kosti netopýr�, fotografie z [10] 

 

 

Obr. 5. Bystrický dóm, fotografie z [10] 
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3 STABILIZACE A SIGNALIZACE BOD	 

Stabilizace a signalizace bod� p�i polohovém a výškovém m��ení závisí na jejich 

d�ležitosti a nárok� dále na jejich zachovaní a také od polohy m��ení na povrchu 

nebo v dole, viz [2]. 

 

3.1 Stabilizace na povrchu 

V zájmu zachování geodetických bod� pro jejich mnohanásobn� využití se provádí 

stabilizace bod�, jak uvádí [1] a [2]: 

� do�asná stabilizace bod� se zajistí d�ev�nými k�ly, železnými trubkami, 

nebo h�ebíky v betonovém podkladu, 

� trvalá stabilizace bod� trigonometrických sítí se vykonává žulovými hranoly 

se zajišt�ním podzemní zna�kou. 

P�i m��ení v Jeskyni mrtvých netopýr� byla použitá do�asná stabilizace. P�i 

m��ení technologii GNSS byly použitý p�lmetrové kovové roury zatlu�ené do 

zem�, pro lepší viditelnost byly vyzna�ený d�ev�nými kolíky, jak je vid�t na Obr. 6.  

 

 

Obr. 6. Do�asná stabilizace bodu 7002 na povrchu 
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3.2 Stabilizace pod povrchem 

Rozdíl od povrchového m��ení je v tom, že tyto body stabilizujeme, podle [2] bu� 

ve stropu, nebo na bo�ních st�nách d�lních chodeb, nebo� stabilizace v po�v� trpí 

(po�va - spodní �ást chodby, nebo banského díla). 

D�ležité body (hlavního polygonu) stabilizujeme, jak uvádí [2], pokud možno 

v hornin�, nebo v betonové výztuži a v místech bez p�sobení horského tlaku. 

Ostatní body zajiš�ujeme skobkami r�zných tvar� viz Obr. 7. opat�enými vývrty na 

provázek olovnice, které zatlu�eme do stropnic d�evené výztuže.  

 

 

Obr. 7. Stabilizace bod� v dole: 1- skobka vrtaná, 2 – skobka plochá, 3 – skobka 
ohnutá [2] 

 

Výjimku tvo�í stabilizace bod� v jeskyních, které jsou zp�ístupn�né ve�ejnosti a 

chodníky jsou z trvalého (pevného) materiálu. V tomto p�ípad� se m�že využít 

stabilizace jako na povrchu – h�eby, železné roury v podlaze. 

 

3.3 Signalizace bod�  

Pro vyty�ení (signalizaci) používáme r�zné signály, které musí mít dostate�nou 

velikost, dobrou viditelnost a vhodný tvar vzhledem k podmínkám, ve kterých 

m��ení provádíme. 

Na zlepšení kontrastu p�i cílení v jeskyni byla použitá bílá podložka, která byla 

umíst�ná za trasírkou s mini-hranolem. P�esnost zacílení na st�ed odrazného 

hranolu byla závislá na kvalitním nasvícením pomocí �elových svítilen viz Obr. 8. 
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Obr. 8. Stabilizace bodu pomocí h�ebu na schodu v jeskyni a signalizace mini-
hranolem 
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4 METODY UR
OVÁNÍ POLOHY 

Pro m��ení polohy známe n�kolik druh� metod, viz [1]. Použití vhodné metody 

závisí na r�zných aspektech jako velikost a tvar plochy, kterou chceme zam��it, 

p�ístupnost stabilizovaných bod�, pot�ebná p�esnost nebo p�ístrojové vybavení. 

Zobrazením výsledk� m��ení vzniká zmenšený obraz území v rovin� mapy. 

V sou�asné dob� se jen z�ídka provádí samostatné m��ení polohopisu, jde o 

kombinaci polohopisných a výškopisných postup� m��ení. 

 

Metody ur�ování polohy: 

- technologie GNSS,  

- trigonometrické metody ur�ování polohy bod� (protínaní zp�t, protínaní 

vp�ed z úhl� a délek, trojúhelníkové �et�zce), 

- metody polygonových po�ad�, 

- fotogrammetrie,  

- metody konstruk�ních om��ných mír, 

- tachymetrie. 

 

4.1 Technologie GNSS  

Jak uvádí [14] technologie GNSS (Global Navigation Satellite System) umož�ují 

p�esné ur�ení polohy v reálném �ase v národních referen�ních systémech. 

Doposud se používala technologie amerického vojenského naviga�ního systému 

NAVSTAR (Navigation System using And Ranging) s využitím satelit� Globálního 

polohového systému GPS (Global Positioning System), aneb po zahájení užívaní 

ruského systému GLONASS (Globanaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema) 

se za�ala používat zkratka GNSS, která mluví o technologii globálních 

naviga�ních satelitních systém�, podrobn�ji je popsána v [3] a [15]. 



Bc. Renáta Ujváryová: Polohové a výškové zam��ení �ásti zp�ístupn�né jeskyn� Mrtvých netopýr� 
 

10 

 

4.1.1 Slovenská prostorová observa�ní služba SKPOS 

SKPOS je dle [8] permanentní lokaliza�ní služba, která využívá globální naviga�ní 

družicové systémy a je to také sí� kooperujících stanic, která zpracovává a 

v reálním �ase poskytuje geocentrické sou�adnice na p�esnou lokalizaci objekt� a 

jev�.  

Strukturu SKPOS, jak uvádí  [8] a [15] tvo�í: 

� legislativa, 

� schopnost 36 referen�ních stanic (Obr. 9) p�ijímat signály na 72 kanálech 

z družic amerického systému GPS a ruského systému GLONASS, 

� z�ízení �ídícího centra (NSC – národní servisní centrum) u správce 

geodetických základ�, tj. v GKÚ (Geodetický a kartografický ustav 

v Bratislav�), na zabezpe�ení provozu a poskytování údaj� o p�esném 

ur�ování prostorové polohy v závazných geodetický referen�ních 

systémech v reálním �ase  a s volitelnou mírou p�esnosti, 

� existence virtuální privátní sít� rezortu ÚGKK SR (Ú�ad geodezie, 

kartografie a katastru Slovenské republiky) na správu a p�enos prvotních 

observa�ních údaj� z referen�ních stanic do NSC a na komunikaci 

s uživateli pomocí internetu. 

 

 

Obr. 9. Mapa referen�ních stanic SKPOS [8] 
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„Slovenská priestorová observa�ná služba“ zabezpe�uje služby, které jsou 

realizovány softwarovým vybavením. V sou�asnosti poskytuje 2 základní služby: 

1. pro reálný �as (RTK): 

� SKPOS �  dm, 

� SKPOS �  cm, 

2. na dodate�né zpracování údaj� (postprocessing): 

� SKPOS �  mm VS (údaje z virtuální referen�ní stanice), 

� SKPOS �  mm RS (údaje z vybrané referen�ní stanice). 

Služba SKPOS � cm �eší poskytování korekcí k fázovým m��ením a je dána 

sí�ovím �ešením virtuální referen�ní stanici (VRS) v sou�adnicovém systému 

ETRS89 (European Terrestrial Reference Systém 1989). 

 

Transformace mezi ETRS89 a S-JTSK: 

Korekce z SKPOS ve formátu RTCM 3.1 (mountpoint SKPOS_CM_31) jsou dle [8] 

rozší�ené o vysílanou zprávu 1021, která obsahuje 7 transforma�ních parametr� 

pro Helmertovu transformaci zabezpe�ujících jednozna�ný p�evod údaj� 

z ETRS89 do JTSK03 (národní referen�ní rovinný sou�adnicový systém SR).  

Totéž jsou rozší�ené o zprávu 1023, která obsahuje výškový grid (grid je podle [4] 

pravidelná rastrová struktura, kdy je povrch rozd�len do matice bun�k, které mají 

tva� �tverce a každá bu�ka je nositelem nadmo�ské výšky vztahující se ke st�edu 

�tverce) zabezpe�ující p�evod z elipsoidických výšek (h - ETRS89) na nadmo�ské 

výšky  (H – Bpv) k místu m��ení. Je nutné mít nastavené správn� parametry 

Besselovho elipsoidu: 

� délka hlavní poloosy a = 6 377 397,155 m, 

� zplošt�ní f = 1: 299,152 812 8. 

V p�ípad� nevyužití zpráv 1021 a 1023 ze služby SKPOS_CM_31 je pot�ebné na 

transformaci používat globální transforma�ní parametry: 

� 3 translace: dX = - 485,021 m, dY = -169,465 m, dZ = - 483,839 m, 

� 3 rotace: �X = 7,786342 ”, �Y = 4,397554 ”, �Z = 4,102655 ”, 
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� m��ítko: ds = 0,000000 ppm. (0,008099). 

Pro p�evod prostorových údaj� (ETRS89) do S-JTSK je pot�ebné použít také 

platný DVRM (digitální výškový referen�ní model, nap�. kvazigeoid). 

 

4.1.2 Vlastní m��ení - technologie GNSS 

Technologie GNSS byla použitá dne 10.11 2011 v blízkosti Jeskyn� mrtvých 

netopýr�  na 6 bodech, které byly stabilizovány kovovými rourami. Na m��ení byl 

použit p�ístroj Topcon GRS-1 (Obr. 10.), kde pomocí fázového m��ení v reálném 

�ase (RTK) byly ur�eny prostorové sou�adnice bod� 7000 – 7005. Body jsou 

znázorn�ny na Obr. 11. 

Topcon GRS-1 (Obr. 10.), podle [13] je pln� integrovaný ru�ní kontrolér a p�ijíma� 

GPS + GLONASS L1. Do jednotky je integrovaný 72 kanálový dvoufrekven�ní 

p�ijíma� GPS a GLONASS, elektronický kompas, digitální fotoaparát a voliteln� i 

mobilní modem pro p�ipojení k internetu.  

 

Obr. 10. Topcon GPS GRS-1 

 

Každý z kanál� p�ijíma�e, je možné použít pro sledování kteréhokoliv ze signál� 

GPS nebo GLONASS. Po�et dostupných kanál� umož�uje, aby p�ijíma� sledoval 

všechny viditelné družice GPS a GLONASS v jakémkoliv �ase a na jakémkoliv 

míst�. Korekce k fázovým m��ením poskytla služba SKPOS pomocí sí�ového 

�ešení VRS.  
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Obr. 11. Zobrazení bod� m��ených technologii GNSS 

 

Tabulka 1 - Parametry prvního m��ení p�ístrojem Topcon GRS-1 


íslo 
bodu Za�átek m��eni 

Doba P�esnost [ m ] Satelity [ ks ] 
 m��ení horizontální vertikální GPS  GLONASS 

7003 10.11.2012 10:14 0:01:59 0,001 0,002 6 7 
7004 10.11.2012 10:25 0:01:59 0,002 0,002 8 6 
7000 10.11.2012 10:28 0:01:59 0,002 0,002 8 6 
7001 10.11.2012 10:31 0:01:59 0,001 0,002 8 6 
7002 10.11.2012 10:36 0:01:59 0,001 0,002 8 3 
7005 10.11.2012 11:07 0:01:59 0,003 0,003 8 7 

PDOP Epochy Typ �ešení Metoda Poznámka 

2,277 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo  RURKA 
1,878 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo  VRTULA 
1,881 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo  RURKA 
1,878 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo  RURKA 
2,450 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo  RURKA 
1,725 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo  NA_HREBENI 

 

Pro toto m��ení bylo použito fixové �ešení a tím byla dosažená požadovaná 

p�esnost 0,004 m ve výšce a 0,002 m v poloze jak uvádí výrobce a služba 

SKPOS. Více informací v Tabulce 1 a v protokolu ur�ení sou�adnic bod� metodou 

GNSS v S-JTSK (P�íloha �. 2).  
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M��ení technologii GNSS bylo provedené také dne 22.11 2012 z d�vodu ov��ení 

zm��ených dát ze dne 10.11 2011. Hodnoty uvedené v Tabulce 1 a Tabulce 2 jsou 

výsledkem softwaru Topcon Link. Technická zpráva z m��ení je v P�íloze �. 1. 

 

Tabulka 2 - Parametry druhého m��ení p�ístroje Topcon GRS 


íslo 
bodu Za�átek m��eni 

Doba P�esnost [ m ] Satelity [ ks ] 
 m��ení horizontální vertikální GPS  GLONASS 

7003B2 22.11.2012 7:42 0:01:59 0,002 0,002 5 4 
7003B3 22.11.2012 7:51 0:01:59 0,001 0,002 5 5 
7000B1 22.11.2012 8:01 0:01:59 0,002 0,002 6 6 
7000B2 22.11.2012 8:03 0:01:59 0,002 0,002 6 5 
7001B1 22.11.2012 8:09 0:01:59 0,001 0,002 6 4 
7001B2 22.11.2012 8:11 0:01:59 0,001 0,002 6 5 
7002B1 22.11.2012 8:18 0:01:59 0,001 0,002 6 5 

PDOP Epochy Typ �ešení Metoda Poznámka 

2,253 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo   RURKA 

1,999 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo   RURKA 

1,905 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo   RURKA 

2,112 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo   RURKA 

1,997 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo   RURKA 

1,934 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo   RURKA 

2,272 120 Fixovano,Phase Diff RTK Topo   RURKA 
 

Tabulka 3 - Sou�adnice 1. a 2. m��ení technologii GNSS 


íslo 
bodu  

První m��ení Druhé m��ení 
Y [ m ]  X [ m ]  H [ m ]  Y [ m ]  X [ m ]  H [ m ]  

7000 380193,729 1210088,032 1507,712 380193,769 1210087,99 1507,715 
7001 380170,083 1210079,439 1504,048 380170,049 1210079,41 1504,051 
7002 380162,983 1210031,814 1503,895 380162,889 1210031,76 1503,875 
7003 380240,920 1210012,166 1471,701 380240,882 1210012,12 1471,715 
7004 380211,989 1210083,714 1505,627 380211,971 1210083,68 1505,625 
7005 380153,354 1209922,459 1540,107 380153,414 1209922,42 1540,115 

íslo 
bodu  

Sou�adnicové rozdíly 
�Y [ m ] �X [ m ] �H [ m ] 

7000 -0,040 0,041 -0,003 
7001 0,034 0,025 -0,003 
7002 0,094 0,051 0,020 
7003 0,038 0,045 -0,014 
7004 0,018 0,035 0,002 
7005 -0,060 0,044 -0,008 
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4.2 Protínání zp�t 

Protínání zp�t je trigonometrická úloha, p�i které stojíme s p�ístrojem na 

ur�ovaném bod� a m��íme vodorovné úhly na t�i body, které známe. Úloha 

protínání zp�t m�že být �ešená n�kolika variantami – pomocným úhlem, Cassiniho 

�ešením, nebo pomocným bodem (Collinsovým bodem) 

4.2.1 Vlastní m��ení – ur�ení polohy bodu 5001 metodou  
protínaní zp�t 

Metoda protínání zp�t byla zvolená z d�vodu nep�ístupnosti bodu 5001, který se 

nachází t�sn� u vstupu do jeskyn�. Bod 5001 je rovn�ž první bod polygonového 

po�adu, který znázor�uje trasu zp�ístupn�ného chodníku v Jeskyni mrtvých 

netopýr�. M��ení bylo provedené dne 22.11 2011. Z d�vod� omezující možností 

pro postavení stativu s p�ístrojem (viz Obr. 12.) nebylo možné m��it na všechny 

body, které byly ur�ené technologii GNSS. Pro m��ení byly vhodné jen body         

�. 7000, 7002 a 7003. 

M��ení univerzálním m��ickým p�ístrojem Zeiss Trimble 3305 DR (Obr. 12) se 

skládalo z m��ení vodorovných sm�r�, zenitových uhl� a šikmých délek, m��ilo se 

v 2 polohách dalekohledu. Sou�adnice X a Y bodu 5001 byly získány výpo�tem 

protínání zp�t z uhl� v programu Kokeš, výpo�etní protokol je na Obr. 13. 

 

 

Obr. 12. M��ení protínání zp�t – nep�íznivé podmínky 
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protínaní zp�t – stanoviska  

   �íslo bodu                           Y                 X                   Z       

         7000                        380193.73   1210088.03    1507.71      

         7002                        380162.98   1210031.81    1503.90      

         7003                        380240.92   1210012.17    1471.70      

 

   vypo�tené body 

                                         sm�r1        sm�r2      sm�r3 

   �íslo bodu                              Y                   X                Z       

---------------------------------------------------------------------------- 

                                            0.0000g       161.8655g       87.9846g 

    5001                     380165.74      1210055.72       1502.38          

      

Obr. 13. Výpo�etní protokol protínání zp�t z programu Kokeš 

 

4.2.2 Rozbor p�esnosti metody protínání zp�t 

Rozbor p�esnosti metody protínání zp�t byl proveden pomocí maticového výpo�tu 

pro vyty�ení polohy bodu protínáním zp�t z úhlu. Do výpo�tu byly za�azené 

m��ené délky a uhly (viz Tabulka 4). 

Tabulka 4 – M��ené hodnoty 

s A (5001-7000) = 42,74 m �A = 45,4536 g 

s B (5001-7003) = 86,89 m �B = 133,4341 g 
s C (5001-7002) = 24,07 m �C = 207,3066 g 
1 (� B – � A ) = 1,3820 g m 1 = 0,0005 ” 
2  (� c – � B ) = 1,1604 g m 2 = 0,0005 ” 

 

Výpo�etní vzorce: 

��� � ��	
 ��� � �	
��� � �� � ���� ��� � ��� ��� � �� � �	
 ��� ��� � ��� ��� ����
� �	
 ��� ��� � ��� ��� ��� 
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��� � ��	
 ��� � �	
 ��� � �� � ���� ��� � ��� ��� � �� � �	
 ��� ��� � ��� ��� ����
� �	
 ��� ��� � ��� ��� ��� 

 

� � ��
� �	
��� �� �	
 ���� �� ������ �� ��� ����� �	
��� �� �	
 ���� �� ��� ��� �� ��� ���� �� 

 

� � ��
�	
 ��� � ��� ��� � �	
 ���� � �	
 ���

����
��� ��� � �
� ��� ��� � �	
 ��� ��� ��� �� 

 

Vplyv m��ených veli�in   �� � � ! 
�� � "#$%����

� ������ �� �	
 ���� ������� �� ��� ����� �	
��� �� ��� ���� � �	
 ��� �� �	
 ���� �� 
&�' � "(' �)*'��' +�!' � ,'��' +�''�- 
&�' � "(' �).'��' +�!' � /'��' +�''�- 
&��' � "(' �)*�.��' +�!' � ,�/��' +�''�- 
&�0�' � "1(' �)2*' � .'3��' +�!' � 2,' � /'3��' +�''�- 
 

St�ední chyba v ose x mx = 0,0003 m, st�ední chyba v ose y my = 0,0001 m, 

st�ední sou�adnicová chyba mxy
2 = 0,00000001 m2 a st�ední kovarian�ní chyba              

m2
x,y = 0,00000005 m2.  
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4.3 Polygonový po�ad 

Polygony tvo�í podle [1] geometrickou sí�, na kterou p�ipojujeme podrobné m��ení, 

nebo z které vyty�ujeme. Polygony se vkládají mezi body se známými 

sou�adnicemi a jsou charakterizovány nadbyte�nými prvky, pomocí kterých se 

ov��uje správnost m��ení a vyrovnání m��i�ských chyb.  

Polygonometrické ur�ování polohy bod� má nejv�tší uplatn�ní v d�lním m��ictví, 

nebo p�i m��ení jesky�, protože v dlouhých chodbách je to prakticky jediné možné 

�ešení. 

Body uspo�ádané v ur�itém sledu vytvá�ejí polygonový po�ad, ve kterém je nutno 

zm��it všechny vrcholové úhly �i a všechny délky polygonových stran. Pro 

výpo�et polygonového po�adu se používají zásadn� levostranné vodorovné úhly � 

(ve sm�ru m��ení) a vodorovné délky s. Podrobnosti v [2]. 

 

D�lení polygonových po�ad� jak uvádí [1] a [2] z hlediska : 

� geometrického tvaru mohou být otev�ené a uzav�ené, 

� sou�adnicového systému se �lení na volné (ve zvoleném sou�adnicovém 

systému) a vázané (v daném sou�adnicovém systému), 

� délek stran mohou být polygony s dlouhými stranami (300 – 1500 m)  

a polygony s krátkými stranami (60 – 300 m), 

� druh� p�ipojení se d�lí na hlavní nebo vedlejší. 

 

Oboustrann� p�ipojený a orientovaný polygonový po�ad - za�íná a kon�í na 

polohov� ur�eném bod�, ze kterých m��íme p�ipojovací úhly na body, u kterých 

známe sou�adnice, nebo p�ipojovací sm�rníky. 

Jednostrann� p�ipojený a orientovaný polygonový po�ad – polygonový po�ad, který 

je p�ipojený a orientovaný jenom na po�áte�ním bod�. 
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Obr. 14. Druhy polygonových po�ad� [1] 

 

4.3.1 Vlastní m��ení – polygonový po�ad 

Zp�ístupn�ná �ást jeskyn� byla zm��ena dvakrát. Prví m��ení bylo provedeno dne 

22.11 2012 jako oboustrann� p�ipojený (respektive uzav�ený) polygonový po�ad. 

Druhým m��ením dne 2.3 2013 se p�ipojovalo na první polygonový po�ad 

jednostrann� p�ipojeným polygonovým po�adem na konci volným. 

M��ení vodorovných sm�r�, zenitových uhl� a šikmých délek bylo realizováno 

p�ístrojem Zeiss Trimble 3305 DR. Zápisník m��ených hodnot z polygonového 

po�adu �íslo 1 se nachází v P�íloze �. 3. Body polygonového po�adu byly 

stabilizované šrouby do pevné podlahy, nebo kamene. Svislost trasírky s mini-

hranolem zajiš�oval trojnohý stojánek jak je vid�t na Obr. 15. Trojnohé stojánky 

byly zvolené namísto trojpodstavcových souprav, kv�li jejich leh�í hmotnosti 

z d�vodu ztížené cesty k jeskyni. 
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Obr. 15. Stabilizace a signalizace bod� 5003 a 5011 polygonového po�adu  
 

Strmé schody a �lenitý terén zp�soboval velké problémy s postavením stativu a 

následním m��ením, což se projevilo v polohové a uhlové odchylce, jako je vid�t 

ve výpo�etním protokolu v P�íloze �. 4. Polygonový po�ad �íslo 1 byl vypo�ten jako 

oboustrann� p�ipojený (respektive uzav�ený) z d�vodu odstran�ní hromad�ní 

chyb, které vzniká p�i jednostrann� orientovaném polygonovém po�adu. 

Polygonový po�ad �íslo 1 má jenom 15 bod�, i když bilo m��eno na 30 

stanoviscích. M��ení tam a zp�t se provád�lo na stejných bodech, z d�vodu 

p�ehlednosti byly body tam zna�ené �íslem 5000 a body zp�t jako �ísla 6000. Bod 

5015 byl posledním stanoviskem pro m��ení tam a rovn�ž byl prvním stanoviskem 

pro m��ení zp�t (ale s ozna�ením 6015). Zápisník m��ených hodnot a výpo�etní 

protokol jsou v P�ílohách �. 3 a 4. Bod 5016 byl vypo�tený pomocí polárních prvk� 

jako rajon.  

 

Obr. 16. Polygonový po�ad �íslo 1 
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Tabulka 5 - Porovnání sou�adnic polygonu �íslo 1 
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Tabulka 6 - Výsledné sou�adnice polygonu �íslo 1 

�íslo bodu Y [ m ]  X [ m ]  H [ m ]  
5001 380165,74 1210055,73 1502,38 
5002 380162,10 1210055,97 1502,73 
5003 380160,78 1210057,49 1502,44 
5004 380154,04 1210059,64 1499,12 
5005 380149,88 1210060,12 1495,96 
5006 380135,34 1210055,90 1485,95 
5007 380130,45 1210055,68 1487,45 
5008 380117,25 1210067,89 1495,94 
5009 380108,94 1210064,30 1495,48 
5010 380088,26 1210064,93 1505,07 
5011 380088,68 1210071,64 1504,47 
5012 380078,39 1210075,53 1505,77 
5013 380070,47 1210074,28 1505,50 
5014 380075,79 1210070,43 1504,55 
5015 380077,58 1210048,75 1495,62 
5016 380067,92 1210054,08 1503,43 

 

Polygon �íslo 2 byl vypo�ten jako jednostrann� p�ipojený polygonový po�ad. P�i 

tomhle typu polygonového po�adu jsou dovolené po�ítat maximáln� 3 body, ale 

z d�vodu m��ení v jeskyni, kde není požadovaná vysoká p�esnost, jako v jiných 

m��eních bylo v polygonu �íslo 2 vypo�tených 7 bod�. Zápisník m��ených hodnot 

z polygonu �íslo 2 a výpo�etní protokol jsou v P�ílohách 5 a 6. Zobrazení obou 

polygon� v m��ítku je v P�íloze 7. 

 

 

Obr. 17. Polygonový po�ad �íslo 2 
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Tabulka 7 - Výsledné sou�adnice polygonu �íslo 2 

�íslo bodu Y [ m ]  X [ m ]  H [ m ]  
5017 380057,44 1210057,44 1505,73 
5018 380045,22 1210060,64 1505,84 
5019 380030,95 1210056,52 1505,59 
5020 380004,02 1210064,83 1506,09 
5021 379978,72 1210061,98 1501,17 
5022 379938,39 1210060,61 1505,53 
5023 379927,88 1210063,23 1510,30 
8010 379923,96 1210061,25 1514,04 

 

Celková délka zm��ené �ásti zp�ístupn�ného chodníku je 293,1 m, z toho délka 

polygonového po�adu �íslo 1 je 149,79 m a délka polygonového po�adu �íslo 2 je 

143,31 m. Nejdelší strana polygonového po�adu je strana s 21-22 m��í 40,35 m a 

nejkratší strana s 2-3 m��í jen 2,01 m. Oprava z nadmo�ské výšky byla zavedená, 

ale projevila je jenom o 1 cm na nejdelší stran�. Úhlová odchylka dosáhla hodnotu 

± 0,0428 g, polohová odchylka 0,045 m a výškový uzáv�r 0,04 m.  

Krom� bod� polygonového po�adu, byly zm��eny také body na zdech (ozna�ené 

�ísly 8000) pro bá�ský kompas, které využívají jesky�á�i pro m��ení kompasových 

po�ad�. 
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5 METODY M��ENÍ VÝŠKY 

Metody m��ení výšky: 

- technologie GNSS,  

- trigonometrická metoda, 

- geometrická nivelace (VPN, PN), 

- fotogrammetrie. 

 

5.1 Technologie GNSS 

Technologie GNSS pro ur�ování polohy a výšek zabezpe�uje služba SKPOS, jak 

bylo uvedeno v kapitole 3.1.1. SKPOS je budována jako sou�ást  projektu EUPOS        

(European Position Determination Systém). EUPOS je mezinárodní iniciativa, 

která má za cíl vybudovat infrastrukturu na ur�ování p�esné polohy pomocí 

globálních naviga�ních systém� v státech st�ední a východní Evropy. Oficiální 

stránka EUPOS je http://www.eupos.org/.  

 

Závazné geodetické referen�ní systémy podle § 2 vyhlášky �. 300/2009 Z.z  

Ú�adu geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky jsou: 

- ETRS89, 

- S-JTSK, 

- Bpv, 

- EVRS (Evropsky vertikální referen�ní systém), 

- S-Gr (Gravimetrický systém). 

Baltský výškový systém po vyrovnání (Bpv) - je kinematický výškový referen�ní 

systém vztažný na st�ední hladinu Baltského mo�e prost�ednictvím referen�ního 

bodu, kterým je nula mo�ského vodo�tu v Kronštadte.  

Bpv používá normální výšky, tj. p�i výpo�tu výšek bod� vyrovnáním se použijí 

normální korekce ve smyslu Molod�nského teorie na nam��ené p�evýšení získané 

m��ením v nivela�ních sítích, další informace lze nalézt v [11]. 
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Obr. 18. Zobrazení elipsoidické a nadmo�ské výšky [7] 

 

Elipsoidická (geodetická) výška – je podle [16] definována jako vzdálenost bodu 

od elipsoidu m��ená podél kolmice od elipsoidu k tomuto bodu, která je kladná 

sm�rem nahoru nebo vn� elipsoidu (používá se pouze jako sou�ást 

trojrozm�rného elipsoidického sou�adnicového systému a nikdy samostatn�). 

Elipsoid je t�leso, kterým se snažíme co nejp�esn�ji opsat geoid. Geoid je útvar, 

aproximující zemský povrch, p�i�emž jeho pláš� leží na st�ední hladin� oceán�. 

Více podrobností je možné najít v [1], [5] a [7]. 

Nadmo�ská výška – délka tížnice, která spojuje uvažovaný bod s geoidem (když 

podle [1] je geoid hladinová plocha p�echázející nulovou výškou, která fyzikáln� 

vyjad�uje tvar Zem�). Zobrazení elipsoidické a nadmo�ské výšky je na Obr. 18. 

 

Jak uvádí [8] na p�evod elipsoidických výšek na normální výšky v systému Balt po 

vyrovnání poskytuje správce SKPOS DVRM  s krokem 600 x 600 m p�ímo 

v binárním tvaru, požadovaném jednotlivými výrobci p�ijíma�� GNSS.  

Tento digitální model vznikl nafitováním (nalezením nejlepší aproximace) 

gravimetrického kvázigeoidu GMSQ03C (Obr. 19.) na body Státní prostorové síti 

SR se známou nivelovanou výškou ur�enou v Státní nivela�ní síti SR.  
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Obr. 19. Gravimetrický model Slovenského kvázigeoidu GMSQ03C z [9] 

 

Výškový model �ešení pomocí kvazigeoidu Slovenské republiky zadává GKÚ 

a p�esnost m��ení se pohybuje v hodnotách okolo 0,02 m což bylo d�íve 

vysv�tlené v kapitole 4.1.1 a také v [15]. 

Výsledky m��ení výšek technologii GNSS bod� 7000 - 7005 v blízkosti Jeskyni 

mrtvých netopýr� jsou uvedeny v kapitole 4.1.2 a v P�íloze �. 2.  

 

5.2 Trigonometrická metoda 

Trigonometrické ur�ení p�evýšení je nejvýhodn�jší použít p�i úklonných d�lních 

dílech, jeskyních, nebo p�i terénu s v�tším úhlem sklonu a krátkými stranami, kde 

jsou pro výškové m��ení geometrickou nivelací velmi ztížené podmínky viz [1], [2]. 

Jak uvádí [1] podstatou trigonometrického m��ení p�evýšení je �ešení trojúhelníka 

ve kterém je zam��en zenitový uhel z (nebo výškový uhel �) a vodorovná délka s    

(nebo šikmá délka d), jak je znázorn�no na Obr. 20. Pro výpo�et výšky m��eného 

bodu pot�ebujeme zm��it výšku p�ístroje hp na výškov� známem bode A (HA – 

výška bodu A) a výšku cíle hc. Výšku bodu B (HB) vypo�teme podle vzorce (4.1) 

nebo (4.2). P�i trigonometrickém m��ení na blízké body není t�eba zavád�t opravu 

ze zak�ivení Zem� a refrakce. 
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Obr. 20. Trigonomerické ur�ení výšky bodu B podle [1] 

 

       �45 � �46� � 78 � 7 � 79                                      (4.1) 

:� � ; <=>? 

45 � �46� � 78 � @AB< C � 79                (4.2) 

 

Trigonometrická metoda byla využita p�i ur�ení výšek polygonových bod�. M��ení 

bylo p�evedeno dne 22.11 2012 a 2.3 2013 p�ístrojem Zeiss Trimble 3305 DR, kde 

byly m��eny vodorovné sm�ry, zenitové uhly a šikmé délky. Výpo�et nadmo�ských 

výšek byl vykonán v programu Groma z nam��ených hodnot ze zápisníku (P�ílohy 

�. 4 a 6). 

V P�íloze �. 7 je zobrazen výpo�et výšek trigonometrickou metodou v programu 

Excel a jeho porovnání s výpo�tem po�íta�ového programu Groma, v kterém bylo 

vykonáno také výškové vyrovnání. Nejv�tší rozdíl ve výšce 2,3 cm je na bodu �íslo 

5008. 

Mezní odchylka U v uzáv�ru dle [12] výškového po�adu m��eného trigonometricky 

se vypo�te pomocí vzorce (4.3). P�i délce polygonového po�adu R = 293m je 

mezní odchylka 2,3 cm, což p�i tomto m��ení nebylo dodrženo z d�vodu velmi 

strmých zám�r. Výškový uzáv�r vyšel 0,04 m. 

D � EF�GH                                             (4.3) 
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6 POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ ZAM��ENÍ 
ÁSTI DÓMU 
JESKYN� 

Na konci polygonového po�adu byly zm��eny 2 profily dómu Jeskyn� mrtvých 

netopýr�, viz Obr. 22. První m��ení bylo provedené pomocí p�ístroje Zeiss Trimble 

3305 DR. Tento univerzální m��ický p�ístroj m�l potíže s m��ením na nepravidelný 

a barevn� nevhodný povrch jeskyn� a proto bylo zm��eno jen 36 bod�.  

Druhý pokus zam��ení profil� dómu jeskyn� byl vykonán laserovým dálkom�rem 

Leica Disto A3 s modulem Disto X, který je zobrazen na Obr. 21. 

 

 

Obr. 21. Laserový dálkom�r Disto A3 a modul Disto X [6] 

 

Laserový dálkom�r Leica DISTO A3, jak uvádí [6], je interiérový dálkom�r  a také 

integrovaný elektronický geodetický nástroj pro jesky�á�e. Dosahuje p�esnost 

v m��ení délky ± 1,5 mm. V kombinaci DISTA – kompas, sklonom�r a PDA 

(Personal Digital Assistant) – je program založen na ukládání a správu 

nam��ených dat, kde dokážeme kreslit ná�rty p�ímo na obrazovku a vytvá�í tak 

užite�ný p�ístroj na zaznamenávání v jeskyních. 
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Zam��ení profil� pomocí Dista je jednodušší a rychlejší ve stísn�ných prostorech 

jeskyn� v��i ostatním m��ickým p�ístroj�m. Laserový dálkom�r m��í magnetický 

azimut, sklon a délku. M��ené body se okamžit� objevují na obrazovce PDA 

pomocí p�ipojení Bluetooth. Pro výpo�et sou�adnic bod� profilu se vycházelo ze 

stanoviska 5023, což je poslední bod polygonového po�adu. 

Výkres obou profil� v 3D prostoru je zobrazen v P�íloze �. 9. Profil �íslo 1 a 2 jsou 

samostatn� zobrazené v 4 r�zných polohách (oto�ených okolo osy X) v P�ílohách 

�. 10 a 11. Zápisníky m��ených hodnot jsou v P�ílohách �. 12 a 13. 

Bylo zjišt�no, že za pomoci ru�ních laserových dálkom�r� je možné zam��it i 

takové body, které se p�ímo univerzálním m��ickým p�ístrojem, nebo GNSS 

aparaturou zam��it nedají (nap�. r�zné výklenky, body na nepravidelných 

površích, nebo kde není signál a pod.). 

 

 

Obr. 22. Ná�rt polohy profil� 
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7 ZÁVER 

Náplní diplomové práce bylo zam��ení a znázorn�ní �ásti zp�ístupn�ného 

chodníku v Jeskyni mrtvých netopýr�. Jeskyn�, jak je známe, jsou 

charakterizovány hlavn� úzkými prostorami, tmou a obtížnou dostupností. Jeskyn� 

mrtvých netopýr� je jednou z nejv�tších na Slovensku a proto bylo možné zm��it 

její �ást geodetickou metodou - polygonovým po�adem.  

M��ení v jeskyni klasickou geodetickou metodou bylo na jedné stran� velice 

zajímavé z d�vodu absolutní tmy (pouze s použitím �elových svítilen), ticha a 

omezujícího prostoru. Na druhé stran� mimo�ádn� náro�né na postavení stativu 

na nerovném a mnohokrát až strmém povrchu jeskyn�, nebo cílení v tm�.  

Výsledkem m��ení jsou sou�adnice bod� polygonového po�adu, které jsou 

podkladem p�i podrobn�jším m��ení a možností následního vytvo�ení 

prostorového 3D modelu chodeb a dóm�. Tyto m��ení a 3D modely jsou 

podkladem pro možnost objevení nových �ástí jeskyn�, což je hlavní posláním 

jesky�á�e. 

Doufám, že mou diplomovou prací – podrobným zam��ením �ásti chodníku 

Jeskyn� mrtvých netopýr� jsem p�isp�la k budoucímu objevení nových �ástí 

jeskyn�. Jeskyn� mrtvých netopýr� nepat�í k nejznám�jším na Slovensku, ale 

v��ím, že jednou bude stát v pop�edí p�írodních krás Slovenska. 
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