
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

Sledování stability svahu v oblasti vodní nádrže Šance 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                            Martin Vrbka 

Vedoucí bakalářské práce:                         Ing. Eva Jiránková, Ph.D. 

Ostrava 2013 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych velice rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce, 

paní Ing. Evě Jiránkové, Ph.D. za její odborné vedení, cenné připomínky a konzultace, 

které mi byli v průběhu zpracovávání bakalářské práce poskytnuty, dále bych rád 

poděkoval panu Ing. Miroslavu Novosadovi, za objasnění technické stránky věci, tedy 

správnou manipulaci s přístroji GPS a následného vyhodnocení těchto získaných dat. 

Nakonec bych rád poděkoval panu Ing. Aleši Poláčkovi, CSc. za jeho celkovou pomoc při 

realizaci tohoto projektu v terénu. 

Děkuji. 



 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá sledováním vodorovných a svislých posunů části lesní 

asfaltové vozovky blízko lokality vodní nádrže Šance. V první části je podrobně popsáno 

sledované území, jeho historie a geologie. V druhé části se zabýváme technickým 

vyhodnocením zadaného úkolu. V další části jsou detailně popsány použité geodetické 

metody a také všechny přístroje. Nakonec v poslední části vyhodnocujeme získaná data ze 

tří na sobě nezávislých pozorovacích měření a porovnáváme je. 

 

Klíčová slova: vodní nádrž, vodorovný posun, svislý posun, polární metoda, 

trigonometrická metoda, sesuv 

 

SUMMARY 

This thesis deals with monitoring of the horizontal and vertical displacements of 

the forest asphalt road near the dam site called Šance. In the first section, we describe in 

details the monitored area, its history and geology. The second part we deal with the 

technical evaluation of our task. The next section describes in detail the methods used in 

surveying and all devices. Finally, in the last section we evaluate the data obtained from 

three independent observational measurements and compare them. 

 

Key words: dam, horizontal shift, vertical shift, polar method, trigonometric 

method, mudslide 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

Bpv                                                                           Výškový systém Baltský - po vyrovnání 

ČSN                                                                                                           Česká státní norma 

ČÚZK                                                                         Český úřad zeměměřický a katastrální 

CHKO                                                                                              Chráněná krajinná oblast 

ETRS                                                                         Evropský terestrický referenční systém 

GNSS                                                                               Globální navigační satelitní systém 

S-JTSK                                       Souřadný systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TB                                                                                                           Trigonometrický bod 

WGS84                                                                                 Světový referenční systém 1984 

ZhB                                                                                                                 Zhušťovací bod 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá sledováním a následným vyhodnocením vodorovných 

a svislých posunů části lesní asfaltové vozovky blízko lokality vodní nádrže Šance. Posuny 

byly vyhodnocovány na základě tří nezávislých etapových měření, která probíhala od října 

roku 2012, kdy proběhlo první měření až do dubna roku 2013, kdy se uskutečnilo poslední 

pozorování. Jelikož se jedná, o velice obsáhlou geodetickou činnost, bylo nutné využít vice 

druhů geodetických metod a technologických postupů. K těm nejvýznamnější patří 

způsoby připojení do státního referenčního systému S-JTSK pomocí technologie GNSS, 

dále využití metody měření oboustranně připojeného a orientovaného polygonového 

pořadu a zjišťování výšek trigonometrickým způsobem. 

Cílem sledování bylo vyhodnocení stability svahu a bezpečnosti vozovky, která se 

nachází v přímé blízkosti vodní nádrže Šance a je využívána těžkými nákladními vozy 

k transportu dřeva z okolních kopců. Na některých místech vozovky jsou již viditelné 

deformační změny, zejména některé zaspárované části vozovky jasně vypovídají o tom, že 

oblast byla dříve v pohybu. Sledování stability povrchu tímto způsobem je velice časově 

náročné proto nelze z těchto měření vyvozovat konečné důsledky a měření bude 

pokračovat nadále minimálně po dobu následujícího roku. 
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2. CHARAKTERISTIKA POZOROVANÉHO ÚZEMÍ 

Vodní nádrž Šance se rozprostírá na horním toku řeky Ostravice v chráněné 

krajinné oblasti (CHKO) Moravskoslezských Beskyd. Pozorovaný úsek asfaltové silnice, 

který je dlouhý přibližně 900 m se nachází na jižním svahu hory Čupel (943 m), která tvoří 

pravý břeh vodní nádrže Šance a je tedy v přímém kontaktu s vodní plochou. Tato oblast 

byla vyhodnocena jako geologicky činná vlivem působení vodní plochy u paty svahu hory 

Čupel.  

Na místo pozorování se lze dostat po hlavní silnici č. 56, která vede napříč obcí 

Ostravice a pokračuje směrem k obci Staré Hamry. Samotný úsek pozorované silnice se 

nachází přibližně 5 km od Obecního úřadu v Ostravici a následně dalšího 1,5 km od vjezdu 

do areálu vodního díla Šance, jak můžeme vidět na Obr. 1. 

 

 

Obr. 1. Náhled oblasti 
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2.1 Historie vodního díla Šance 

V roce 1966 těsně před dokončením hráze bylo zahájeno kontrolní sledování 

pohybu sesuvu "Řečica" geodetickými metodami s cílem ověřit zda dojde vlivem zatopení 

paty svahu k oživení pohybu starého sesuvu. Byla použita geodetická metoda  

"Polygonometrie" která se v konečném důsledku ukázala jako málo přesná pro dosažení 

požadované přesnosti kontrolních sledování. 

Jakmile se v srpnu 1972 objevily první zřetelné známky pohybu na deformované 

pravobřežní obvodové komunikaci, bylo nutné zahájit kontrolní měření délkových 

základen. 

V roce 1984 bylo měření zpřesněno. V oblasti postižené sesuvem byly 

stabilizovány a signalizovány podrobné body, které sloužili pro měření délek ze 

stanovisek, které byly situovány na stabilním území. Tyto trojúhelníky počítaly vždy se 

dvěma pevnými body a jedním zkoumaným bodem, který se nacházel v sesuvném území. 

Celkem byly na sesuvu "Řečica" instalovány tři takovéto měřické trojúhelníky. Z 

vypočtených změn vzdáleností bodu na sesuvu od stabilních bodů a současného měření 

změn rozdílů jejich výšek jsou počítány prostorové vektory pohybu bodu na sesuvu. Chyba 

těchto měření nepřesahuje 1 mm, což umožnilo získat představu o proměnlivosti rychlosti 

pohybu i při intervalech mezi měřením 10 až 20 dnů. 

Potřebná četnost měření byla vyřešena až v roce 1993 instalací tyčových 

extenzometrů s automatickým odečtem pohybu. [1]. 

 

2.2 Geologie sesuvu "Řečica" 

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu, který byl proveden kvůli zajištění 

bezpečnosti obvodových komunikací vodního díla Šance, bylo identifikováno množství 

morfologicky zřetelných starých sesuvů, zejména na údolních svazích obrácených k jihu. 

Podrobným zkoumáním byl poté podroben jižní svah hory Čupel (923 m) v údolí Řečice, 

jehož stabilita mohla být nejvíce ovlivněna zatopením paty svahu vodou v nádrži. 
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Realizace podrobného průzkumu byla podpořena zkušeností z katastrofálního sesuvu do 

přehrady Vajont v Itálii, ke kterému došlo v říjnu 1963.  

Tímto inženýrsko-geologickým průzkumem bylo později ověřeno, že jižní svah 

Čupelu, tvořící pravý břeh vodní nádrže Šance byl v minulosti porušen rozsáhlým 

sesuvem, který byl nazván podle své lokalizace, sesuv "Řečica" na Obr. 2. 

Podle výsledků rozsáhlých průzkumných prací a následného geofyzikálního a 

laboratorního zkoumání smykové pevnosti hornin ze smykové zóny vyplynulo, že se jedná 

o planární sesuv převážně pískovcových vrstev s podružnými břidličnými vložkami po 

významnější břidličné poloze, ukloněné zhruba paralelně se sklonem svahu. Tato břidličná 

poloha s vysokým podílem jílovců vytváří přibližně 0,5 – 1,5 m mocnou smykovou zónu. 

V této zóně jsou prohněteny různé jílovce s úlomky deskovitých pískovců, přičemž 

prohnětené jílovce vytváří základní hmotu smykové zóny. Sondovacími prácemi a 

geofyzikou byla ověřena mocnost sesuvu okolo 14 - 20 m. 

Na podkladě všech výsledků inženýrsko-geologického průzkumu sesuvu Řečica a 

posouzení vlivu vzdutí vody v nádrži na jeho stabilitu byla odvozena prognóza vysoké 

pravděpodobnosti oživení svahového pohybu po naplnění nádrže přehrady Šance. Tato 

prognóza se potvrdila v letech zkušebního provozu 1970-72. [1]. 

 

Obr. 2. Lokalizace sesuvu "Řečica" 
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3. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST V TERÉNU 

Zeměměřická činnost v terénu se skládá z několika fází, které jsou nezbytné ke 

správnému vyhotovení zadaného úkolu. V našem případě etapovým sledování 

vodorovných a svislých posunů. 

Nejprve bylo nutné si práci rozdělit do několika zásadních fází, které na sebe 

budou plynule navazovat a jsou nezbytné pro správné vyhodnocení zadaného úkolu. 

o rekognoskace terénu, 

o vybudování měřické sítě, 

o připojení měřické sítě ke státnímu referenčnímu systému S-JTSK a Bpv, 

o volba metody podrobného měření. 

V první fázi budeme provádět rekognoskaci terénu. Rekognoskací terénu 

rozumíme jako pochůzku v místě konání zeměměřické činnosti za účelem zjištění 

skutečného stavu povrchu a jiných okolností, které by mohli ovlivnit průběh měření. 

Geodetická činnost probíhá v blízkosti vodní nádrže Obr. 3., která je součástí 

ochranného pásma vodních zdrojů, je zde tedy omezený pohyb. Jedná se o zalesněnou 

oblast s dostatečnou viditelností, povrch asfaltové vozovky tvoří dobrý základ pro 

stabilizaci podrobných bodů našeho pozorovacího měření. Bylo nutné jasně vymezit 

zájmovou oblast, u které je předpokládán pohyb a také oblast, která není pohybem 

ohrožena. 

V oblasti je provozována těžba dřeva, takže je zde třeba dávat si pozor na činnost 

těžkých nákladních vozidel převážejících materiál. 

V druhé fázi bylo nutné vhodně vybudovat měřickou síť. Námi zvolená měřická síť 

obsahuje body 4001 a 4002, které slouží jako orientace a dále body 501 a 511 které slouží 

jako připojovací body polygonového pořadu. V poslední řadě bylo ještě instalováno 

několik podrobných bodů, které budou podrobeny sledování v závislosti na polygonovém 

pořadu, jedná se o body 1 – 6. 

Polohové souřadnice a výšky bodů 4001, 4002 a 501, 511 byli určeny technologii 

GNSS, ostatní body (502–510) byli určeny oboustranně připojeným 
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(501–510) a orientovaným (4001–4002) polygonovým pořadem. Podrobné informace o 

budování měřické sítě v kapitole 3.1 

V další fázi je nutné připojit naše bodové pole do státního referenčního systému, 

pomocí technologie GNSS. Podrobné informace o způsobech připojování v kapitole 3.1.1 

V poslední fázi se budeme věnovat samotnému etapovému měření, tedy sledování 

vodorovných a svislých posunů. Všechna další etapová měření byla rovnoměrně rozdělena 

na následující měsíce:  

o Říjen 2012 - základní nulté měření, 

o Listopad 2012 - první kontrolní měření, 

o Duben 2013 - druhé kontrolní měření. 

Podrobné informace o způsobu volby měřických metod v kapitole 3.2 

 

 

Obr. 3. Vodní nádrž Šance 
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3.1 Budování měřické sítě 

Měřickou síť bylo nutné budovat s ohledem na pozdější způsob připojení ke 

státnímu referenční systém S-JTSK pomocí technologie GNSS. Oblast pozorování byla 

rozdělena na dvě rozdílné části: 

o Neaktivní oblast – volba bodového pole v oblasti kde už nebyly 

zaznamenány žádné deformace změny povrchu a také v co možná nejméně 

zalesněných částech lokality kvůli eliminaci systematických chyb měření 

GNSS. Následující body 4001 – 501 a 511 – 4002 byly, vyhodnoceni jako 

bezpečné. 

o Aktivní oblast – volba bodového pole má vystihnout charakter poklesu, 

body 502 – 510 tento charakter vystihují. Postupně, pomalu přecházíme do 

oblasti, kde byly poklesy zaznamenány geodetickými nebo jinými 

měřickými metodami. Některé následky posunů jsou už dosti patrné a lze 

je vidět pouhým okem jako je tomu na Obr. 4. a Obr. 5. 

Jednotlivé vrcholy měřické sítě od sebe byly stabilizovány v rozmezí 50-100 

metrů, podle viditelnosti a potřeby monitorování dané oblasti. 

Podrobné body stabilizujeme na významná místa, které chceme sledovat. Poté je 

vždy alespoň jednou zaměříme z jednoho nebo více stanovisek polygonového pořadu. 

Způsoby stabilizace bodového pole: 

o body 4001 – 501 a 511 – 4002 jsou stabilizovány hřebovou značkou 

v patnících a označeny signalizační barvou 

o body 502 – 510 stabilizovány měřickým hřebem na povrchu silnice a 

označeny signalizační barvou 

o body podrobného měření stabilizovány stejně jako body 502 - 510 
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Obr. 4. Viditelné trhliny v silnici vlivem posunu 

 

 

Obr. 5. Viditelné trhliny v silnici vlivem posunu 
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3.1.1 Možnosti připojení měřické sítě do státního referenčního systému 

První možností připojení bodů měřické sítě do systému S-JTSK a výškového 

systému Bpv je pomocí oboustranně připojeného a jednostranně orientovaného 

polygonového pořadu na zhušťovací bod 000936092400 – vodní nádrž Šance nebo na další 

zhušťovací bod 000936092420 – U Řečice, jak můžeme vidět zde na Obr. 6. Obě tyto 

varianty byly později zamítnuty z důvodu značné nepřehlednosti terénu a velké vzdálenosti 

k místu pozorovacího měření. 

Druhou možností zůstávalo připojení bodů 4001 – 501 a 511 – 4002 do referenční 

sítě S-JTSK pomocí technologie GNSS. Tímto způsobem jsme nakonec postupovaly a to 

přestože zde bylo velké riziko špatných observačních podmínek zejména pro body 

511 – 4002.  

 

 

Obr. 6. Náhled na místní TB a ZhB 
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3.1.2 Geodetické referenční systémy 

Jedná se o geodetické referenční systémy, které jsou závazné na území státu podle 

nařízení vlády č. 430/2006 sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 

mapových děl závazných na území státu a zásadách jejích používání. [2] 

 

Mezi závazné referenční systémy řadíme: 

o WGS84 – Světový referenční systém 

o ETRS89 – Evropský terestrický referenční systém 

o S-JTSK – Český souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální 

o Bpv – Výškový systém Baltský - po vyrovnání 

 

Technické parametry systému WGS84 dle [2] jsou dány: 

 technologiemi kosmické geodezie, které jsou součástí programů 

monitorovacího a zpracovatelského centra správce systému, 

 souborem rovinných souřadnic bodů vztažených ke světovému 

geodetickému referenčnímu systému 1984, epoše G873, 

 elipsoidem světového geodetického systému 1984, délka hlavní poloosy 

a = 6378137 m, zploštění f = 1: 298,257223563 

 

Technické parametry systému ETRS89 dle [2] jsou dány: 

 technologiemi kosmické geodezie a konstantami, které jsou součástí 

programu mezinárodních zpracovatelských center, 

 referenčním rámcem vybraných bodů geodetických základů, jejichž 

pravoúhlé geocentrické souřadnice byly vztaženy k evropskému 

terestrickému referenčnímu rámci, epoše 1989.0. 
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Technické parametry systému S-JTSK dle [2] jsou dány: 

 Besselův elipsoid, délka hlavní poloosy a = 6 377 397,155 08 m, délka 

vedlejší poloosy b = 6 356 078,962 90 m, 

 Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze, 

 souborem souřadnic bodů z vyrovnaných trigonometrických sítí. 

 

Technické parametry systému Bpv dle [2] jsou dány: 

 výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštadtu, 

 souborem normálních výšek mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 
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3.2 Použité měřické metody 

3.2.1 Technologie GNSS 

Prvním plně funkčním systémem GNSS byl americký armádní projekt NAVSTAR 

GPS, který byl ze začátku své existence využíván pouze pro armádní účely, až později byl 

uvolněn ke komerčním účelům. Následovaly Ruský armádní systém GLONASS, Čínský 

COMPASS nebo úplně nový evropský systém GALILEO který je stále ve fázi výstavby a 

měl by být plně funkční do roku 2020. 

Určování pomocí systému GNSS je dnes rychlé, dostupné a dostatečně přesné pro 

úlohy v geodézii. Poloha bodů je získávána pomocí satelitů, které jsou umístěny na oběžné 

dráze Země ve vesmíru, dále pomocí pozemních referenčních stanic a přijímačů signálu, 

které jsou schopny satelitní signál přijímat a následně zpracovávat. 

Základní metoda, která je nejvíce využívána je tzv. metoda měření 

pseudovzdáleností kdy mezi anténou přijímače a minimálně čtyřmi dalšími družicemi 

které, jsou nad horizontem, jsme schopni zjistit prostorové souřadnice. Zejména čtvrtá 

družice je důležitá z hlediska přesné synchronizace atomových hodin družice a hodin 

přijímače na povrchu. Z geometrického hlediska se jedná o metodu protínání zpět z délek. 

Pro geodetické účely používáme relativní metody. Poloha bodu se určuje 

k referenčnímu bodu, jehož geocentrické souřadnice jsou známy, nebo může být součástí 

provozované sítě permanentních stanic  CZEPOS. Udávaná polohová přesnost je 1 – 2 mm 

na 1 km. [3], [4]. 

Relativní měřické metody používané v geodezii: 

o statická metoda 

o rychlá statická metoda 

o metoda Stop & Go 

o RTK -  Real Time Kinematic 

Pevné body měřické sítě 4001 – 501 a 511 – 4002 byly určeny statickou metodou 

GNSS. [3], [4]. 
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3.2.2 Oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad 

Polygonový pořad je měřický útvar určený vrcholy prostorové lomené čáry, jejichž 

poloha je určená měřením délek spojnic vrcholů a vodorovných úhlů, sevřených těmito 

spojnicemi. Použili jsme metodu oboustranně připojeného a orientovaného polygonového 

pořadu na Obr. 7. – kde tedy známe souřadnice A, B (Y, X, Z) obou připojovaných bodů a 

také souřadnice P, K (Y, X, Z) obou orientací těchto bodů. [5]. 

 

 

Obr. 7. Polygonový pořad 

 

Postup výpočtu dle [5]: 

o vypočítáme připojovací směrník, 

o provedeme úhlové vyrovnání, 

o vypočítáme souřadnicové rozdíly, 

o provedeme souřadnicové vyrovnání, 

o vypočítáme jednotlivé souřadnice PP. 

 

Polygonový pořad byl v našem případě vypočítán pomocí softwaru GROMA 8.0. 

Podrobné informace o způsobech výpočtu PP programem GROMA 8.0 v kapitole 4. 
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3.2.3 Trigonometrické určování výšek 

Trigonometrické určování výšek je metoda, při které je nadmořská výška bodu 

určena ze změřeného svislého (elevačního) nebo zenitového úhlu a změřené vodorovné 

délky. K tomu abychom určili výšku neznámého bodu je potřeba znát nadmořskou výšku 

stanoviska a výšku signálu. [6]. 

 

 

Obr. 8. Trigonometrické určování výšek 

 

Převýšení mezi body A a B určíme podle Obr. 8. ze vzorce dle [6]: 

o ∆HAB = h+vs-vc → výpočet jednotlivých výšek, 

o h = s´*cos z → řešíme pokud známe šiknou délku, 

o h = s*cotg z → řešíme pokud známe vodorovnou délku. 

 

Pro uvedené vztahy platí: 

s   → vodorovná délka, 

s´  → šikmá délka, 

ε   → výškový nebo hloubkový úhel, 

z   → zenitový úhel, 

νS → výška stroje, 

vC → výška cíle. 
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3.3 Použité měřické vybavení 

3.3.1 GPS přístroj TOPCON 

Jedná se o dvoufrekvenční GNSS přístroj, který je vhodný k použití ke 

geodetickým účelům. Obr. 9.  

Výkonové parametry předpokládají 6 GPS nebo 7 GPS GLONASS satelitů nad 

elevačním úhlem 15
0
 a při dodržení postupů doporučených v příslušných manuálech. V 

oblastech s vysokými vedlejšími odrazy, v době vysokého PDOP a během vysokých 

ionosférických aktivit mohou být tyto parametry sníženy. Při měření v oblastech s 

extrémními vedlejšími odrazy nebo pod hustým příkrovem se doporučují důkladné 

kontroly. [7]. 

Některé technické parametry přístroje GPS a další parametry v Tab. 1. 

 

o pomocí barevných diod lze sledovat satelitního systému, nabití baterie, 

příjem radiových signálů a mód registrace, 

o přesnost vektorů  

Horizontálně: 3 mm+1 ppm pro L1+L2, 5 mm+1.5 ppm pro L1 

Vertikálně:     5 mm+1 ppm pro L1+L2, 6 mm+1.5 ppm pro L1 

o přesnost RTK 

   Horizontálně: 10 mm+1.5 ppm pro L1+L2, 15 mm+2 ppm pro L1 

   Vertikálně:     15 mm+1.5 ppm pro L1+L2, 20 mm+2 ppm pro L1 

 

 

 

 

 



Martin Vrbka: Sledování stability svahu vodní nádrže Šance 

 

2013                                                                                                                                      22 

 

Parametry sledování 
Sledovací kanály: 

Sledované signály: 

40 L1, 20 L1+L2 kanálů 

L1/L2 C/A a P kód  

Parametry antény 
GPS/GLONASS: 

Typ antény: 

Integrovaná 

Microstrip 

 

Tab. 1. Technické parametry přístroje GPS 

 

 

Obr. 9. GPS TOPCON 
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3.3.2 Totální stanice LEICA TCR 307 

Pro realizaci trigonometrické metody a metody polygonového pořadu byla použita 

totální stanice LEICA TCR 307 na Obr. 10. Přístroj umožňuje měřit vodorovné a výškové 

úhly, měření délek probíhá klasicky na optický odrazný hranol. Veškerá naměřená data se 

ukládají do interní paměti přístroje. 

Další nezbytné vybavení potřebné pro měření: stativ, výtyčka s optickým odrazným 

hranolem, pásmo, metr, měřické hřeby. 

 

 

Obr. 10. Totální stanice LEICA TCR 307 
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Technické parametry přístroje TCR 307 v Tab. 2. 

Dalekohled 
Zvětšení: 

Zorné pole: 

30x 

1°30´ (26 mm na km) 

Měření úhlů 
Metoda: 

Přesnost: 

absolutní, kontinuální  

Hz, V 7´´(20
cc

) 

Dálkoměr 

(odrazný hranol) 

Přesnost: 

Dosah: 

2mm + 2ppm 

2500 m 

Laserový dálkoměr 

(bez odrazného 

hranolu) 

Přesnost: 

Dosah: 

Třída laseru: 

3mm + 2ppm 

80 m 

2/II 

Vybavení 

Interní paměť: 

Kompenzátor: 

Libela: 

Ustanovky: 

Olovnice: 

Displej: 

8000 měřených bloků 

dvojosý, elektronický ±4´ 

elektronická, trubicová 

nekonečné 

laserová ±0,8 mm / 1,5 m 

8 řádku x 24 pozic znaků 

 

Tab. 2. Technické parametry přístroje TCR 307 
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4 ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

V této části bakalářské práce se budeme zabývat postupným zpracováváním 

naměřených dat z terénu pomocí specializovaného geodetického softwaru. 

Nejprve bylo nutné vypočítat souřadnice připojovacích a orientačních bodu 

měřické sítě 4001 – 501 a 511 – 4002 určené pomocí technologie GNSS v programu LGO. 

Následoval výpočet oboustranně připojeného a orientovaného polygonového 

pořadu, hned potom jsme určily souřadnice všech zbývajících stabilizovaných podrobných 

bodů pomocí polární metody. Veškeré tyto výpočty byly provedeny v geodetickém 

programu GROMA 8.0. 

Nakonec jsme provedly porovnání všech etapových měření zakreslením všech 

naměřených hodnot do grafu a v programu AutoCAD jsem nakreslil polygonový pořad pro 

ilustraci. viz Příloha 4. 

 

4.1 Výpočet bodů měřické sítě určené pomocí technologie GNSS 

Na základě naměřených údajů z GPS přístroje TOPCON byly v programu LGO 

tyto údaje zpracovány a vyhodnoceny viz Tab. 3. jako použitelné pro naši geodetickou 

činnost. K výpočtu souřadnic byl použit globální transformační klíč. 

 

Měřený

bod
Y ( E ) X ( N ) Z

Statická

odchylka 

Y ( E )

Statická

odchylka 

X ( N )

Statická

odchylka 

Z

4001 463 038.024 1 138 299.372 572.36 0.001 0.001 0.005

501 462 994.755 1 138 300.890 571.70 0.001 0.002 0.005

511 462 216.644 1 138 304.582 558.52 0.003 0.002 0.012

4002 462 197.728 1 138 269.096 556.78 0.002 0.001 0.015
 

Tab. 3. Výpočet souřadnic pomocí GNSS 
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4.2 Výpočet polygonového pořadu a podrobných bodů měření 

Výpočty spojené s určením souřadnic polygonového pořadu a následně všech 

podrobných bodů byly vyřešeny v programu GROMA. 

Nejdříve bylo nutné vyhodnotit všechny měřické zápisníky. V hlavním roletovém 

menu GROMY → záložka Měření → Zpracování zápisníku. Program automaticky 

redukuje směry a zpracuje měření v obou polohách dalekohledu, viz Příloha 1.  

V další fázi bylo nutné vypočítat polygonový pořad → záložka Měření → 

Polygonové pořady. Nejprve jsme si vytvořili seznam souřadnic, do kterého jsme následně 

vepsaly souřadnice námi sledovaných bodu 4001 - 501 a 511 – 4002. Polygonový pořad 

jsme načetli ze zápisníku měřených hodnot a provedli polohový a výškový výpočet. Celý 

výpočet byl zaznamenán do protokolu o měření, viz Příloha 2.  

Nakonec jsme pomocí polární metody dopočítaly všechny zbývající podrobné 

body.  V záložce Výpočty byla zvolena nabídka → Polární metoda dávkou a byl zadán 

vstupní soubor, kterým byl zápisník měření a výstupní soubor tedy seznam souřadnic, 

viz Příloha 3. 

4.3 Vyhodnocení posunů 

Měření bylo vyhodnocováno na základě výpočtu souřadnicových rozdílů a 

následným porovnáváním s prvním etapovým měřením. 

Porovnávaly se zvlášť výškové posuny viz Tab. 5 a zvlášť polohové posuny viz 

Tab. 6, obě tyto tabulky najdeme v Přílohách 5 a 6. 

Výškové posuny jsme dále zpracovávaly graficky pro obě porovnávané etapy. 

První sledovaná etapa říjen 2012 – listopad 2012 viz Graf 1. Druhá sledovaná etapa říjen 

2012 – duben 2013 viz Graf 2. 
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Graf 1. Výškové rozdíly jednotlivých měření v období od října do listopadu 

 

 

 

Graf 2. Výškové rozdíly jednotlivých měření v období od října do dubna 
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4.4 Použité programové vybavení 

4.4.1 Groma 

Program GROMA je geodetický software určený k řešení základních geodetických 

úloh, umožňuje nám práci s více soubory najednou a data zpracovává ve všech formátech 

běžných záznamníků. 

Importovaná měření jsou k dispozici v datovém okně a lze je okamžitě editovat, 

přidávat nebo mazat. Jednotlivé výpočetní úlohy jsou prováděny v dialogových oknech. 

Tyto okna jsou přehledně uspořádány podle vstupních a výstupních údajů 

Zde je seznam podporovaných výpočetních úloh programu GROMA: 

 polární metoda, polární metoda dávkou, 

 ortogonální metoda, ortogonální metoda dávkou, 

 volné stanovisko, 

 protínání vpřed ze směrů, z délek, 

 průsečík přímek 

 všechny typy polygonových pořadů, 

 výškový pořad, 

 transformace souřadnic, 

 kontrolní a konstrukční oměrné míry, 

 vyrovnání na přímku, 

 polární a ortogonální vytyčovací prvky, 

 výpočet výměr, 

 směrník a délka, 

 výpočet výšky stanoviska, 

 výpočet kubatur. 

 

Program umožňuje dávkově spočítat celý seznam naměřených hodnot, nebo část, 

kterou si sami zvolíme, stačí pouze zadat vstupní a výstupní soubory a program vypočítá 

souřadnice všech zaměřených bodů. Při dávkovém výpočtu umí program určit souřadnice 

polární metodou, volným stanoviskem nebo případně některou metodou protínaní zpět 
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z úhlů či délek. Seznamy souřadnic se dají exportovat a importovat ve velkém množství 

různých formátů. Při jednotlivých výpočtech automatických vznikají textové protokoly, v 

kterých lze vyčíst veškeré důležité okolnosti výpočtu a také ověřit správnost a dodržení 

testovaných odchylek. Program dále umožňuje přímou komunikaci se systémem 

MicroStation a PowerDraft stejně tak umožňuje tisk seznamu souřadnic, seznamu 

měřených hodnot a protokolů o výpočtech. Systém lze v případě potřeby doplnit 

samostatnými programovými moduly pro řešení specifických úloh. Podrobnější informace 

o programu GROMA. [8]. 

 

4.4.2 AutoCAD 

Program AutoCAD je software pro 2D a 3D projektování a konstruování vyvinutý 

firmou Autodesk. CAD aplikace obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské 

nástroje pro kreslení plošných výkresu a modelování objektů a dějů reálného světa. 

Nejvíce používaným výměnným formátem programu AutoCAD je neveřejný 

souborový formát DWG, dále jeho výměnná textová verze DXF spolu tvoří standart pro 

výměnu 2D datových souborů. 

 

4.4.3 Leica GEO Office 

LGO je kompletním balíkem programů, které umožňují zpracování dat po měření 

(„Post Processing“), podporu měření v reálném čase („Real-Time Surveying“), zprávu 

těchto dat a plánování měření. Podrobnější informace o programu LGO. [9]. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala sledováním vodorovných a svislých posunů asfaltové 

vozovky v lokalitě vodního díla Šance. Cílem práce bylo geodetické zaměření, zpracování 

naměřených dat a následné vyhodnocení posunů. 

K největšímu svislému posunu došlo na kontrolním bodě číslo 4, ve sledovaném 

období od října 2012 do dubna 2013, jednalo se ovšem pouze o 0.04 m. Na dalších 

kontrolních bodech 1-3 a 5-6 docházelo k posunům v rozmezí od 0.02 – 0.03 m. 

K největšímu vodorovnému posunu došlo na kontrolním bodě číslo 1, ve 

sledovaném období od října 2012 do dubna 2013, jednalo se o odchýlení od osy  

y= -0.014 m a od osy x= -0.016 m. Body 2-6 vykazují menší odchylky jakou bodu číslo 1, 

ale v zanedbatelném měřítku. 
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