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Anotace 

P�edm�tem této bakalá�ské práce je zam��ení skute�ného stavu mostního objektu. Konkrétn�

jde o inunda�ní most z roku 1925 západn� od obce St�íb�ec v jižních �echách p�es Novou 

�eku. Zam��ení poslouží jako podklad pro rekonstrukci mostu. P�i zam��ení byly použity 3 

geodetické metody – GNSS, trigonometrické zam��ení a nivelace. M��ení bylo následn�

zpracováno výpo�etními a grafickými programy (Kokeš a Microstation). Výsledné 

dokumentace obsahují 3D výkres mostu a polohopisný a výškopisný plán.  

Klí�ová slova: Geodetické práce, trigonometrie, GNSS, nivelace, S�íb�ecký most, 

Microstation 

Summary 

The subjekt of this bachelors work is alignment of real state of bridge. Concretely it concers 

bridge built west from village St�íb�ec in South Bohemia, from year 1925. Bridge ges over 

river called Nová �eka. Alignment would be base for recontruction of bridge. Three geodetic 

methods were used – GNSS, trigonometrical measuring and levelling. Then measuring was 

processed by calculating and graphical softwares (Kokeš and Microstation). Final 

documentation consists 3D plan and planimetrical and hypsographical plan. 

Key words: Geodetical work, trigonometry, GNSS, levelling, bridge of St�íb�ec, 

Microstation 
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Seznam použitých zkratek 
�

ATR - Automatic Target Recognition - automatické rozpoznání hranolu 

C/A - Coarse Acquisition - druh signálu vysílaný družicí globálního polohového systému 

CCD - Charge-Coupled Device - za�ízení s vázanými náboji 

CMOS - Complementary Metal-Oxide-Semiconductor - velmi citlivý �ip 

CZEPOS - �eská sí� permanentních stanic pro ur�ování polohy 

�SNS - �eská státní nivela�ní sí�

DMT - Digitální model terénu 

DXF - Drawing Interchange File Format - vektorový formát dat 

Geodimeter - Geodetic Distance Measurment - dálkom�r pro m��ení délek 

GLONASS - Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema - globální polohový systém 

Ruské federace 

GNSS - Global Network Satelite System - Globální družicový polohový systém 

NAVSTAR - Navigation Signal Timing and Ranging - globální polohový systém USA 

OCS - Operation Control Systém - opera�ní �ídící st�edisko NAVSTAR GPS 

PPM - Parts per milion - jedna miliontina celku 

PS - Power Search - metoda vyhledávání hranolu laserovým paprskem 

RTK - Real Time Kinematic - rychlá kinematická metoda m��ení 

SA - Selective Availability - úmysln� zavád�ná chyba do dat NAVSTAR GPS 

S-JTSK - Sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 

TPS - Total station - totální stanice 

VRS - Virtuální referen�ní stanice 

�
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Úvod 

Cílem této bakalá�ské práce je vytvo�ení trojrozm�rného výkresu skute�ného 

stavu inunda�ního mostu u obce St�íb�ec. Mostní objekt byl vybudován v 20. letech 

minulého století a pat�í mezi první železobetonové mosty v naší republice. D�vod této 

�innosti je chyb�jící dokumentace stavebního objektu. Práce je rozd�lena do n�kolika 

kapitol. Nejprve je nastín�na historie mostu a popsána jeho poloha. Nechybí popis 

p�ístrojového vybavení použitého ke geodetickému zam��ení. Principy, na nichž tyto 

geodetické p�ístroje fungují, jsou náplní další kapitoly. Pro m��ické metody byly 

provedeny rozbory p�esnosti, které ur�ují, zda je zvolená metoda zam��ení dostate�n�

p�esná.  

Použité metody byly prokázány jako posta�ující a mohlo se p�ikro�it ke 

geodetickým pracím v terénu a posléze ke zpracování speciálními softwary na po�íta�i. Na 

záv�r jsou p�iloženy ukázky grafických výstup� výkresu. Výsledné grafické výstupy 

poslouží pro budoucí rekonstrukci mostu a úpravám jeho blízkého okolí.  
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1. St�íb�ecký most 
�

1.1. Poloha 
�

St�íb�ecký most se nachází v jižních �echách v okrese Jind�ich�v Hradec. 

Katastrální území, v n�mž most leží, se jmenuje Holi�ky u Staré Hlíny. Objekt protíná 

parcelu vodního toku �íslo 731/1 v majetku Povodí Vltavy (Obr. 1). Celé okolí spadá do 

Chrán�né krajinné oblasti T�ebo�sko. 

Obr. 1: St�íb�ecký most z jihu 

�íslo mostu v databázi mostní objekt� je 1536-1 a náleží do nemovitých 

kulturních památek �eské republiky (�. 7455/3-5895). Mostní objekt je veden ve sm�ru 

východ – západ a p�eklenuje vodní tok zvaný Nová �eka (jde o um�le vytvo�enou spojku 

mezi �ekami Lužnicí a Nežárkou, která reguluje pr�toky na t�chto �ekách p�i povodních a 

zásobuje p�ilehlé rybníky, vystavena byla v 16. století). �eka pod mostem protéká od jihu 

na sever.   
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1.2. Historie 
�

Díky výstavb� Nové �eky, byl sice regulován p�ítok do rybníka Rožmberka, to 

ale zp�sobilo �etn�jší záplavy v oblasti luk jihozápadn� od obce St�íb�ec, ležících práv� p�i 

Nové �ece. Po stížnostech ze strany sedlák� jim byly po�átkem 17. století p�id�leny 

pozemky na levém b�ehu Nové �eky. Bohužel p�ístupovou cestu k pozemk�m tvo�il pouze 

brod, nevhodný k trvalému p�ístupu k pozemk�m. Proto roku 1821 pokáceli st�íb�e�tí 24 

nejstatn�jších strom� v okolí a postavili lávku. Tato lávka sloužila pouze p�ším a leh�ím 

povoz�m. Pro t�žší vozy byl vedle mostu vydlážd�n nový brod. Bohužel ani tato lávka 

nedokázala dlouhodob� odolávat povodním. Nápravu p�ineslo až budování nové císa�ské 

silnice z Lutové (6 km jihovýchodn� od St�íbrce) p�es St�íb�ec do T�ebon�, jejíž sou�ástí 

byl i nov� vybudovaný most u samoty Leština. Stavba byla financována z pen�z obce 

St�íb�ec a pracovalo na ní mnoho místních rolník�. Nový most s d�ev�nou mostovkou 

vyprojektoval knížecí Schwarzenberský inženýr Bezpalec v roce 1981 (Obr. 2).  

Obr. 2: Plán stavby mostu z 19. století     [1] 
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Obr. 3: P�í�ný �ez mostem (19. století)     [1] 

Délka d�ev�ného mostu byla 88 metr� s 8 pilí�i. Mostovka o ší�ce 3,8 metru byla 

sestavena z d�ev�ných trám�, stejn� jako metr vysoké zábradlí.  Jediné pilí�e postavili 

d�lníci z kamene a proti podemletí založili 2 metry pod úrove� dna vodního toku (Obr. 3). 

Svislé otvory mezi jednotlivými pilí�i dovolovaly pr�tok maximáln� 202 m2 vody, což 

bylo dosta�ující pro všechny povod�ové pr�toky. Navazující komunikace na mostní objekt 

byly také z protizáplavových d�vod� vyvýšeny. Most vydržel až do prvorepublikového 

období a na ja�e 1925 došlo k jeho stržení.  Kamenné obložení starého mostu posloužilo 

jako stavební materiál k nedalekému pomníku Emy Destinové. Stržený „Leštinský“ most 

za�al být vzáp�tí nahrazován novým, železobetonovým mostem. Finan�ní náklady poskytl 

t�ebo�ský zastupitelský okres a zbudování se ujala firma Kalbá� z Prahy, pod vedením 

Františka Prokeše ze Sob�slavi. Po dobu stavby sloužila poblíž mostu d�ev�ná lávka pro 

p�ší, kdežto ostatní doprava musela využít státní silnici z T�ebon� do Stráže nad Nežárkou. 

Most se poda�ilo dokon�it v prosinci 1925, avšak dlažba byla dod�lána až p�i p�ízniv�jších 

klimatických podmínkách v kv�tnu 1926. Celkové náklady dosáhly 500 000 tehdejším 

korun (cca 5 milion� v dnešních korunách). Od postavení v 30. letech neprošel most 

žádnou významn�jší rekonstrukcí. To na jednu stranu ukazuje preciznost p�edvále�né 

mosta�ské školy, na stranu druhou nutnost most komplexn� zrekonstruovat. Most po 88 

letech stále plní svou funkci, povodn� z posledních let velmi uspíšily nutnost rekonstrukce. 

Našt�stí již p�es most není vedena hlavní silnice, ale jen silnice 3. t�ídy a všechna tranzitní 

doprava je vedena po silnici I/34 o 4 kilometry severn�ji. 
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1.3. Popis 
�

Železobetonový most má délku 89,5 metr�, dlažba na most� je provedena 

kamenným dlážd�ním (Obr. 4). Ší�ka vozovky �iní na rozdíl od starého mostu 4,6 metr�, 

s chodníky širokými 40 cm po obou stranách. Betonové zábradlí má výšku 1 metr. Jde o 

velmi kvalitní železobetonovou stavbu z období po�átku využívání této nové stavební 

technologie. Spády na most� jsou vy�ešeny do tvaru „st�echy“ a to jak ve sm�ru podélném, 

tak ve sm�ru p�í�ném. V podélném sm�ru se nejvyšší bod mostovky nachází mezi 2. a 3. 

pilí�em ve sm�ru od západního okraje mostu. Spád sm�rem k západní �ásti �iní 1,62% a ve 

sm�ru východním 1,45%. P�í�ný sklon sm�rem k okraj�m vozovky je oboustrann� 5%. 

Most je posazen na pilí�ích mostu p�vodního, jen mostovka byla zbudována nov�, z toho 

vyplívá, že po�et pilí�� je totožný jako u mostu p�vodního, tedy 8. Hodnota pr�to�ného 

profilu �iní 212 m2. 

�

Obr. 4: Pohled na mostovku od východu 
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2. P�ístrojové a programové vybavení 
�

2.1. P�ístrojové vybavení 
�

2.1.1. Totální stanice Leica 
�

V roce 2007 byla uvedena na trh totální stanice Leica TPS 1200 (Obr. 5) s mnoha 

novými vylepšeními, které zvyšují kvalitu a rychlost m��ení. P�ístroj samoz�ejm� obsahuje 

funkci elektronického m��ení délek, ale navíc také systém ATR (Automatic Target 

Recognition) – automatické docilování na st�ed hranolu a také Power Search senzor 

(senzor k hledání hranolu v zorném poli dalekohledu). 

Obr. 5: Totální stanice Leica TPS 1200 se všesm�rným hranolem a kontrolerem     [10] 
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Pro vysílání paprsku na hranolové i bezhranolové m��ení je užíván ten samý 

vysíla� signálu a tudíž nejsou mezi t�mito paprsky žádné deviace. Aby mohl být laserový 

paprsek použit pro oba druhy m��ení, je p�ed vysíla� vsazeno oto�né kolo nastavitelné do 

t�ech poloh. CAL pozice je ur�ená pro kalibraci dálkom�rného paprsku. Reflector pozice 

slouží pro m��ení na hranol. Paprsek se p�es rozptylku rozší�í a k odražení zp�t m�že dojít 

jen pomocí hranolu. V reflector-less pozici paprsek bez zm�ny projde kruhem a je vhodný 

pro bezhranolové m��ení. Všechna tato za�ízení zlepšují geometrické vlastnosti laserové 

stopy. Zárove� b�hem m��ení probíhá neustále kalibrace paprsku vedoucí k potla�ení vlivu 

teplotních zm�n.  

Automatické docilování na st�ed hranolu – Jde o senzor ur�ený 

k identifikaci hranolu v zorném poli dalekohledu, díky n�muž dojde k následnému docílení 

dalekohledu na st�ed hranolu. Tento senzor umož�uje robotickým totálním stanicím 

automatické m��ení. Základem velmi citlivý CCD senzor (CMOS senzor). Velikost pixelu 

u tohoto senzoru je 6 mikrometr�, což zajiš�uje velmi precizní výsledky. CMOS �ip je 

dvourozm�rný a každému pixelu lze p�i�adit jednozna�né x-ové a y-ové sou�adnice a díky 

tomu posunout dalekohled p�esn� na st�ed hranolu (Obr. 6).  

Obr. 6: ATR - automatické docilování na st�ed hranolu     [12] 

Po zjišt�ní polohy obrazu hranolu a automatickém zacílení na st�ed hranolu lze 

použít funkci „zam�ení“. Dalekohled poté sleduje pohyb hranolu a tím odpadá nutnost 

p�ítomnosti m��i�e u totální stanice. Dojde-li k p�erušení spojení stroje s hranolem, za�ne 
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p�ístroj s vyhledáváním hranolu v pravidelných postupn� se zv�tšujících obdélníkových 

oblastech. Pokud ani tak není hranol nalezen, je použit – Power search senzor. Ten vysílá 

paprsek o širším záb�ru k rychlejšímu nalezení paprsku.  Paprsek vyhledává hranol v pásu 

širokém 20 stup�� vertikáln� a 1,5 stup��. Po hrubém nalezení signálu p�ístroj p�epne do 

režimu automatického rozpoznání cíle a dost�edí se znovu na st�ed hranolu. Nevýhodou 

Power search senzoru je odraznost vysílaného paprsku od jakýchkoliv reflexních ploch 

(nap�íklad pruhy na reflexních bundách, speciální povrch dopravních zna�ek) a z toho 

plynoucí nalezení jiné odrazné plochy než hranolu a následná nutnost provést hledání 

opakovan�. 

2.1.1.1. Odrazný hranol 
�

Nejvhodn�jší hranol pro m��ení s pomocí automatického rozpoznání hranolu je 

speciální všesm�rný hranol.  Schopnost zm��it hranol z jakékoliv strany umož�uje  6 

spojených koutových hranol�. Nevýhodou je v�tší hmotnost, rozm�ry a také po�izovací 

cena. Na druhou stranu je m��ením s ním velmi efektivní. K našemu m��ení bylo použito 

konkrétn� hranolu GRZ4 (Obr. 7), jehož p�esnost m��ení je 5 mm pro m��ení podrobných 

bod� a 2 mm p�i p�esném m��ení na p�edem dané místo na hranolu (místo se žlutou 

šipkou). 

Obr. 7: Všesm�rný hranol GRZ4 [11] 

Velmi d�ležité je p�i m��ení na jakýkoliv hranol ur�ení konstanty hranolu. 

Jelikož paprsek v hranolu prochází sklem, je jeho rychlost v tomto prost�edí odlišná a tato 

odlišnost se musí p�i m��ení zohlednit.  
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2.1.1.2. Kontroler 
�

P�i m��ení metodou „One man“ (jeden m��i�) je nutné, aby k výty�ce s hranolem 

byl p�ipevn�n také ovládací prvek na komunikaci s totální stanicí. V našem p�ípad� šlo o 

polní po�íta� Leica Viva CS 10 (Obr. 8). Kontroler má p�ehledný barevný displej a 

numerickou klávesnici. Pro komunikaci s totální stanicí slouží integrovaný radio modem.  

Obr. 8: Polní po�íta� Leica Viva CS 10     [15] 

Ovlada� je velmi jednoduchý na obsluhu a prost�edí programu je logické a 

uživatelsky p�ív�tivé. Velmi užite�ný je integrovaný fotoaparát, který lze použít p�i 

dokumentaci zm��ených sporných míst. Navíc díky dotykovému displeji lze následn�

fotografii doplnit o popis a kóty a uložit jí p�ímo pod �íslem m��eného bodu. Lze také 

kreslit ná�rt na volné listy. Program navíc podporuje kódové m��ení, takže již v terénu 

vzniká podstatná �ást kresby. 

2.1.2. Nivela�ní p�ístroj Trimble DiNi 22 
�

Jde o digitální nivela�ní p�ístroj s vnit�ní pam�tí. Práce s p�ístrojem je velmi 

jednoduchá a srozumitelná. V �ásti p�ístroje nato�ené k m��i�i se nachází okulár, 

�ty��ádkový �ernobílý displej a 22 tla�ítek k ovládání p�ístroje. P�ístroj je schopen ode�ítat 
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i ve špatných sv�telných podmínkách a má na rozdíl od minulých generací moderní design 

a praktickou rukoje� (Obr. 9).  

P�esnost p�ístroje vyhovuje požadavk�m p�esné nivelace. Velkou výhodou je 

rychlost m��ení, kdy je na jedno �tení pot�eba pouze 2 vte�iny. Digitální p�ístroje navíc 

eliminují �adu m��ických chyb (omyly, chyb p�i ode�tení a zapsání hodnoty), nebo�

zm��ená data zapisují do interní pam�ti. �tení bylo p�i m��ení nastaveno na vícenásobné, 

�ímž se odstranil možný vliv vibrací �i chv�ní lat�. Pokud se rozdíl t�chto �tení liší více 

jak zadaná mezní odchylka, je nutno m��ení opakovat až do té doby, než bude vyhovovat 

dané mezní odchylce. V pr�b�hu m��ení je p�i každé zám��e zobrazena aktuální výška, 

výška �tení na lati, vzdálenost k lati a aktuální po�et p�estav.   

P�ístroj Trimble Dini je specifický vysokou p�esností m��ení kódu na lati. Chyby 

v nastavení kompenzátoru jsou zanedbatelné. Díky minimálnímu efektu chyby sklonu 

horizontu a eliminaci t�esení horizontu je m��ení spolehlivé. Velmi prosp�šná je také velká 

výdrž baterií a nízká hmotnost. 

Obr. 9: Digitální nivela�ní p�ístroj Trimble Dini 22 

Popis p�ístroje 

1 – rukoje�

2 – objektiv se slune�ní clonou 

3 – zaost�ovací šroub 

4 – tla�ítko „m��it“ 

5 – krytka rektifika�ních šroub� libely 

6 – horizontální ustanovka 

7 – podložka 

8 – stav�cí šroub 

9 – otvor pro sledování libely 

10 – klávesnice 

11 – displej 

12 – okulár 

13 – kolimátor 
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2.1.3. Magelan ProMark 500 
�

K zam��ení bod� metodou GNSS byl použit geodetický GPS p�ístroj Magellan 

ProMark 500 (Obr. 10). Jde o dvoufrekven�ní p�ístroj se dv�ma displeji je umíst�n na 

ovlada�i a druhý na p�ijíma�i. Displej na p�ijíma�i zobrazuje po�et satelit�, které jsou 

momentáln� dostupné, zda-li je p�ístroj vzhledem k družicím ve fixované poloze, stav 

baterie a volné místo v pam�ti. P�ijíma� je umíst�n na 2 metrové výty�ce, která bohužel 

není teleskopická, což je drobná nevýhoda. Propojení p�ijíma�e a klávesnice je provedeno 

pomocí bluetooth. Podrobné body byly zam��eny rychlou statickou metodou. Stanoviska 

p�esn�jší metodou s delším sb�rem dat z družic. 

P�ijíma� je schopen p�ijímat nejen družice NAVSTAR, ale i družice systému 

GLONASS a do budoucna také družice Galileo. Pro následnou transformaci do systému S-

JTSK slouží program Transform v6. Opera�ní systém v ovlada�i je vybaven programem 

FAST Survey, ur�eným pro geodetické práce. Program umož�uje okamžité sledování 

nam��ených hodnot a vytvo�ené kresby p�ímo v terénu. Jeho ovládání je p�ehledné a 

logické. Udávaná p�esnost m��ení je v RTK módu 10 mm + 1 ppm v horizontálním sm�ru 

a 20mm + 1 ppm ve sm�ru vertikálním.  

�

Obr. 10: GNSS p�ístroj Magellan ProMark 500    [18] 
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2.2. Programové vybavení 
�

2.2.1. Geodetický systém Kokeš  
�

Jde o program vyvinutý �eskou firmou GEPRO spol. s.r.o. na po�átku 90. let 

minulého století. Program slouží pro geodetické a geoinformatické  práce a výpo�ty. 

Dokáže pracovat s rastrovými a vektorovými daty v r�zných sou�adných soustavách. 

Orientace v programu je pro za�áte�níka celkem komplikovaná, avšak po osvojení základ�

je program velmi užite�ný.  V programu lze editovat seznamy sou�adnic, mapovou kresbu 

nad danými sou�adnicemi, �i importovat m��ená data z totálních stanic a provád�t jejich 

výpo�ty.  

2.2.2. Microstation v8i 
�

Jde o grafický program pro projektování, kresbu a vizualizaci objekt� se 

zam��ením na zpracování geodetických dat. V programu lze kreslit jak ve 2D, tak 

v trojrozm�rném prostoru (záleží na tom, jaký zakládací výkres použijeme). Výsledná 

kresba obsahuje všechny informace o parametrech objekt� (délky �ar, nato�ení atd.). Do 

programu lze importovat seznamy sou�adnic, rastry �i p�ipojovat jiné soubory vytvo�ené 

programem Microstation. Program podporuje kresbu linií a objekt� ve vrstvách a jejich 

následnou editaci a také otev�ení a editaci soubor� vytvo�ených programem AutoCAD. 

2.2.3. Atlas DMT 
�

Jde o program pro digitální modelování terénu. Umož�uje vykreslení vrstevnic, 

sklonitosti �i �ez�. Zpracovává výškopisná data z geodetických zápisník� (zápisníky 

totálních stanic), data z programu Kokeš, ale nej�ast�jší vstupní formát je formát dxf  

obsahující body a �áry výškopisu. Stavebním prvkem modelu terénu je nepravidelná 

trojúhelníková sí�.  Program nachází uplatn�ní nejen v geodézii, ale i v projektování 

liniových staveb �i zobrazování zátopových �ar. Celý model nebo jeho vybrané �ásti lze 
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exportovat do jiných model�, vzájemn� porovnávat, prolínat atd. Významným prvkem 

programu je schopnost výpo�tu kubatur. R�zné nástavbové aplikace umož�ují projektování 

postupu t�žby �i vytvá�et návrhy odst�el�. Výstupy program� jsou v podob� p�dorysných 

plán�, �ez� a dalších zobrazení, to vše p�ehledn� v jednom výkresu. V programu je také 

možné zobrazit prostorovou vizualizaci vytvo�eného modelu.   
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3. Princip m��ení použitých p�ístroj�
�

3.1. Globální družicový systém 
�

Metoda GNSS je dnes velmi intenzivn� využívaná ke geodetickým pracím a 

umož�uje tém�� kdekoliv a kdykoliv na zemi u�it polohu. V sou�asnosti je v provozu 

n�kolik naviga�ních polohových systém� (NAVSTAR, GLONASS, GALILEO, 

BEIDOU). Nejstarší a nejd�ležit�jší je americký systém NAVSTAR GPS.  

V 50. letech byl v USA vyvinut první naviga�ní systém nazvaný Transit, který byl 

bohužel nedokonalý. Proto v roce 1973 vzniká systém NAVSTAR GPS ( Navigation 

Signal Timing and Ranging Global Positioning Systém). Nejd�íve m�l pouze vojenské 

využití a pro ve�ejnost byl zatížen úmysln� zavád�nou chybou v poloze (chyba SA-

Selective Availability). Po nátlaku ve�ejnosti byla chyba v roce 2000 odstran�na.  

Satelity obíhající kolem Zem� jsou referen�ní body, jejichž sou�adnice jsou 

známy. Pohybují se, ale díky pozorování z  pozemních stanic mohu ur�it jejich aktuální 

polohu.  

Systém je složen ze t�í �ástí:  

Kosmický segment p�edstavují družice na ob�žné dráze Zem�. Obíhají po 6 

r�zných kruhových drahách (na každé m�že být 5 družic). Celkem m�že kosmický 

segment �ítat 30 družic. Družice se skládá z vysíla�e signálu, procesor�, atomových hodin 

a dalších �ástí dožitých pro chod družice). Družice vysílají do p�ijímacích st�edisek signál 

o své poloze.  

�ídící segment p�ijímá data z družic a monitoring jejich stavu a kvality 

p�ijímaných dat. Opera�ní �ídicí systém (OCS) se skládá z hlavní �ídící stanice, 5 stanic 

monitorovacích a t�ech pozemních �ídících stanic. Centrála se nachází v Colorado Springs 

v USA. Monitorovací stanice p�ijímají P-kódy družic. Hlavní �ídící stanice shromaž	ují 

data, po�ítají efemeridy a zálohují došlá data. Pozemní stanice zárove� kontrolují 

správnost drah družic a posílají impulsy k náprav� polohy.  

Uživatelský segment jsou pozemní p�ijíma�e satelitního signálu. P�ijíma��

existuje mnoho druh�, od turistických až po geodetické, jedno �i dvoufrekven�ní, 

jednokanálové (p�íjem jen z jedné družice, poté p�epnutí na další) �í vícekanálové. P�ístroj 
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obsahuje anténu, radiofrekven�ní jednotku, mikroprocesor, komunika�ní jednotku, zdroj 

energie pro chod p�ístroje a vnit�ní pam��.  Jde o pasivní dálkom�rný systém schopný 

dekódovat signály z družic. Poloha je vypo�ítávána z efemerid družic. 

Družicový signál vysílaný satelity se d�lí na dva základní druhy – C/A signál a P-

code signál. C/A signál (coarse Acquisition) je ve�ejn� p�ístupný a je modulován jen na 

jedné nosné vln�. P-code (precision) je tvo�en dvoufázovou modulací (dv� vlny s r�znou 

frekvencí) a ur�en jen pro autorizované uživatele. K t�mto dv�ma signál�m pat�í také 

naviga�ní zpráva, která nese informace o �ase, efemeridách družic a almanach. 

Polohu p�ijímací stanice lze zjistit dv�ma typy m��ení – kódovým a fázovým. 

Kódové m��ení se vyzna�uje svou jednoduchostí. M��íme �as pot�ebný k p�echodu signálu 

z družice do p�ijíma�e. Z rozdílu �as� vypo�ítám vzdálenost zatíženou chybami 

(pseudovzdálenost). Pro výpo�et �asového zpožd�ní pot�ebuji znát p�ibližnou polohu 

p�ijíma�e. P�i fázovém m��ení je m��ena fáze vln a její zm�ny. M��ení má vysokou 

p�esnost, nevýhodou je nejednozna�nost, kv�li které musíme m��it nejen fázový dom�rek, 

ale i po�et vln. 

GNSS m��ení je ovlivn�no chybami a to hlavn� pr�chodem vlny r�znorodým 

prost�edím Dochází tak ke zm�n� sm�ru a rychlosti vlny (refrakce). Mezi další chyby pat�í 

nep�esná znalost polohy družice �i chyba družicových hodin. Nezanedbatelnou chybou je 

multipath – jde o odraz vln od budov a p�edm�t� v okolí p�ijíma�e. P�i m��ení sledujeme 

hodnotu geometrického faktoru snížení p�esnosti GPOD. �ím jsou družice dále od sebe a 

�ím víc jich používáme, tím menší je hodnota této chyby.  

Rozlišujeme n�kolik metod m��ení. Statická metoda spo�ívá v m��ení n�kolika 

p�ijíma�� v �ádu hodin. M��ení je náro�né, ale výsledky jsou velmi p�esné. P�i rychlé 

statické metod� je doba m��ení zpravidla menší než n�kolik minut. Metoda Stop and Go 

dokáže ur�it sou�adnice s p�esností až 2 cm. Jeden p�ijíma� je na známém bod� a neustále 

m��í a druhý p�ijíma� je referen�ní. Kinematická metoda je velmi podobná metod� stop 

and go.  Z kinematické metody vznikla nejnov�jší a nejpoužívan�jší metoda RTK (real 

time kinematic). Byla vyvinuta po�átkem 90. let minulého století. Princip spo�ívá 

v p�ijímání dat nejen ze satelit�, ale také korekcí z bázové stanice. Nej�ast�ji používané 

�ešení je p�ijímaní korekcí z permanentních bází, což jsou referen�ní stanice rozmíst�né 

pravideln� po daném území (nap�íklad stát).  V naší republice p�sobí 3 celoplošné RTK 

sít�. Státní sí� CZEPOS, sí� TOPNET z Brna a TRIMBLE VRS NOW spole�nosti 
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Trimble. Sí� VRS na rozdíl od ostatních pracuje na principu virtuální referen�ní stanice – 

vytvo�í virtuální stanici poblíž roveru.  

3.2. Digitální nivela�ní p�ístroj 
�

Nivelace je postup ur�ení vodorovné roviny �i m��ení výškových rozdíl� mezi 

body. Nivela�ní p�ístroj je za�ízení, které po urovnání do vodorovné polohy �te údaje na 

m��ické lati. V minulosti se používalo optické �tení hodnot na lati (okem m��i�e). 

V sou�asnosti je m��ení elektronické, �tením �árového kódu. 

Výzkum profesora Zetscheho v Bonnu z roku 1966 lze považovat za po�átek 

vývoje digitálního nivela�ního p�ístroje. Bohužel elektronika v té dob� nebyla na adekvátní 

úrovni a vývoj se v tomto ohledu zastavil až do vynálezu CCD senzoru a rozvoje 

mikroprocesor�. Ve Dráž	anech byl v roce 1982 vyvinut CCD senzor s 1024 pixely. 

Z t�chto výzkum� vychází moderní nivela�ní p�ístroje. V následujících letech se díky 

masivnímu rozvoji elektrotechniky a po�íta�� vylepšuje schopnost p�ístroj�, zejména 

vzdálenost m��ení a citlivost senzor�. 

U digitální nivelace jde o ur�ení pozice na svislé stupnici pomocí m��ení �árového 

kódu. Obraz stupnice dostaneme pr�chodem paprsku p�es �o�ku kompenzátor na obrazový 

d�li� (Obr. 11). Ten rozd�lí paprsek na dv� �ásti - do oka m��i�e a do CCD (charged 

coupled device) senzoru, kde dochází k p�em�n� sv�telné energie na energii elektrického 

signálu. Elektrony zachycené na senzoru jsou zpracovány mikroprocesorem, kde je jejich 

náboj zesílen a sestaven do výsledného datového souboru. Díky tomu je p�e�teno kódování 

lat� a p�i�azena odpovídající �ást lat�. Minimální pozorovací vzdálenost je dána 

minimálním po�tem viditelných �ástí kódu pot�ebných k jednozna�nému rozpoznání 

la�ového úseku. Zaost�ovací �o�ka obsahuje senzor snímající polohu zaost�ovací �o�ky, 

zaznamenána je také poloha kompenzátoru a díky tomu je zaregistrována ur�itá �ást 

�árového kódu, která je porovnána s referen�ní základnou uvnit� p�ístroje. Pr�m�rování 

pohybu kompenzátoru a vzdušných proud� vyžadují n�kolik rychle po sob� jdoucích 

m��ení. B�žný �as m��ení je 4 vte�iny, p�i dobrém sv�tle lze dosáhnout i dvou vte�in. 

Velmi d�ležitá podmínka p�ed m��ením je adaptace p�ístroje na teplotu okolí. P�ístroj musí 

být p�ed m��ením velmi pe�liv� urovnán do vodorovné polohy a zaost�en na la�. V p�ípad�
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extrémního sv�tla za latí dochází k nežádoucím odraz�m v dalekohledu. Proto je vhodné 

zastínit objektiv rukou �i deskami. Elektronické m��ení je provád�no pomocí viditelné 

vlnové délky. V�tšina infra�ervených vln je odfiltrována a do CCD senzoru jde to samé, co 

vidí pozorovatel v okuláru. Nivela�ní p�ístroj Dini ur�uje m��ené hodnoty na základ� �tení 

aspo� 30 cm úseku lat�. Díky vysoké p�esnosti detekce �ernobílých rozhraní není nutný 

v�tší po�et m��ení. Díky tomu je také možné m��it p�i v�trných podmínkách a p�i oscilaci 

kyvadla.   

P�ístroje jsou odolné proti dešti, a jsou schopny m��it v teplotním rozmezí -20 až +50 

stup�� Celsia. 

Obr. 11: Schéma pr�chodu paprsku nivela�ním p�ístrojem     [7] 

Popis p�ístroje 

1 – �o�ka objektivu 

2 – zaost�ovací �o�ka 

3 – kompenzátor 

4 – zmenšený obraz lat�

5 – d�li� paprsku 

6 – okulár 

Jednozna�nost a �itelnost jsou hlavní požadavky na vlastnosti �árového kódu.  

�árový kód musí být dostate�n� kontrastní a ostrý. �tení musí být jednozna�né a �itelné i 

ze vzdálenosti 100 metr� Z patentních d�vod� má každý výrobce odlišný typ �árového 

kódu. U všech výrobc� je kód p�e�ten CCD senzorem, p�eveden na digitální signál a je 

p�idána informace o poloze na lati.  
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3.3. Elektronické m��ení délek 
�

Tato metoda je základním principem pro m��ení totální stanicí, což je 

elektronický teodolit dopln�ný sv�telným dálkom�rem. 

První úvahy o využití sv�tla k ur�ení vzdálenosti se vyskytly již v 19. století, díky 

objevu n�meckého fyzika H.R. Hertze, který zjistil, že rádiové vlny mají podobné 

vlastnosti jako sv�telné. Vývoj této metody ur�ení vzdáleností se za�al pln� rozvíjet v 30. 

letech 20. století a v pr�b�hu druhé sv�tové války, spole�n� s vývojem radaru. Radar 

po�ítá dobu, za kterou se rádiová vlna dostane k objektu a zp�t. V roce 1947 švédský v�dec 

Erik Berdstrand p�edstavil Geodimeter, což byl první sv�telný dálkom�r. V roce 1956 byl 

v jižní Africe vyvinut  Tellurometer, což je za�ízení pracující na principu mikrovlnných 

vln.  V pr�b�hu dalších desetiletí došlo k p�ekotnému vývoji t�chto za�ízení.  Postupn�

byly radiové a mikrovlnné dálkom�ry vytla�eny sv�telnými z d�vodu vyšší p�esnosti a 

spolehlivosti. Vycházíme u nich ze znalosti rychlosti sv�tla a vlastností 

elektromagnetického vln�ní, které se ší�í p�ímo�a�e a tém�� konstantní rychlostí. Zm��íme-

li �as, který urazí paprsek od p�ijíma�e a zp�t, m�žeme poté jednoduše ur�it vzdálenost. 

Pro geodézii se užívají vlny infra�erveného zá�ení.  D�ležité je pro ší�ení vln prost�edí, 

kterým prochází. Díky p�ítomnosti rušivých jev� neprochází paprsek stejnou rychlostí a 

sm�rem. Tento jev redukujeme zavedením korekcí a délku opravujeme o hodnotu PPM 

(points per milion).  

Pro geodetické m��ení jsou vysílané vlny modulovány (zm�na parametr� vlny). 

Modulace d�líme na amplitudové, frekven�ní a fázové. Nej�ast�ji se používá amplitudová 

modulace upravená modula�ní obálkou. 

Používají se t�i základní metody ur�ení vzdálenosti. 

První z nich je m��ení �asového intervalu pomocí impulsových dálkom�r�  

(Obr. 12). Dálkom�ry používají laserové diody a tím pádem jsou impulsy krátké. Doba letu 

signálu je velmi krátká a �as se musí m��it s velkou p�esností. �ást signálu jde do 

p�ijíma�e uvnit� p�ístroje a spustí s�ítání impuls�, které je ukon�eno p�ijetím signálu od 

odrazného systému vn� p�ístroje. Výhodu této metody je rychlost m��ení a možná zm�na 

intenzity signálu, takže lze m��it i bez odrazného systému.  
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Obr. 12: Schéma impulsového dálkom�ru 

M��ením fázového rozdílu fázovými dálkom�ry získáváme vzdálenost pomocí 

fázového rozdílu modula�ní obálky vyslaného a p�ijatého signálu (n-celých modula�ních 

délek plus dom�rek).  Vyslané vlny prochází modulátorem, �ást vln jde p�es p�ístroj 

oscilátorem na fázovací �lánek a druhá �ást je vyslána na kalibra�ní základnu, k 

odraznému systému a navrací se zp�t do p�ístroje do fázovacího �lánku. Ve fázovacím 

�lánku dojde k porovnání fázového rozdílu a poté k výpo�tu vzdálenosti (Obr. 13).  

Obr. 13: Schéma fázového dálkom�ru 

Kmito�tové dálkom�ry m��í frekven�ní rozdíl vhodn� modulované nosné vlny. Po 

vyslání a odražení vznikají na p�ijíma�i zázn�je a jejich frekvence je funkcí vzdálenosti. 

Pro geodetické ú�ely se nepoužívají. 
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4. Rozbory p�esnosti 

4.1. Rajón – rozbor p�esnosti 
�

Ze stanovisek ur�ených metodou GNSS byla zam��ena nová stanoviska rajónem 

(Obr. 19). Vstupní rovnice pro rozbor p�esnosti rajónu jsou: 

( )P A AP ABX =X +d cos � +�                   (1) 

( )P A AP ABY =Y +d sin � +�                    (2) 

P�evedeme na skute�né chyby: 

P APX d AP AP AP �� =� cos� -d sin� �⋅ ⋅ ⋅        (3)   

P APY d AP AP AP �� =� sin� -d cos� �⋅ ⋅ ⋅         (4) 

Sm�rodatné odchylky: 

( )
P AP

2
2

�
X d AP AP AP

�
� = � cos� + d sin�

	

� �
⋅ ⋅� �

� �
     (5) 

( )
P AP

2
2

�
Y d AP AP AP

�
� = � sin� + d cos�

	

� �
⋅ ⋅� �

� �
      (6) 

Zhodnocení p�esnosti - Z dané rovnice lze zjistit, že maximální vliv na úhel u 

sou�adnice X je p�i sm�rníku �AP 100 �i 300 gon� a zv�tšuje se s vzdáleností. Vliv na 

délku je naopak nejvyšší p�i sm�rnících 0 a 200 gon�. U osy Y je vliv opa�ný než u X. 

Sm�rodatná sou�adnicová odchylka: 

( )
P P

2
2 2 2 2 2 �
XY X Y d AP 2

1 1 �
� = � +� = � +�

2 2 	

� �
⋅ ⋅� �

� �
       (7) 

�

Použité symboly: 

pX  - x-ová sou�adnice bodu P 

pY  - y-ová sou�adnice bodu P 

pZ  - z-ová sou�adnice bodu P 

aX   - x-ová sou�adnice bodu A 

APd  - vzdálenost mezi body A a P 

cos  - funkce cosinus 

AB�  - sm�rník mezi body A a B 
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�  - úhel alfa 

aX  - x-ová sou�adnice bodu A 

aY  - y-ová sou�adnice bodu A 

aZ  - z-ová sou�adnice bodu A 

sin  - funkce sinus 

PX�  - skut. chyba x-ové sou�adnice bodu P 

PY�  - skut.  chyba y-ové sou�adnice bodu P 

PZ� - skut. chyba z-ové sou�adnice bodu P 

d� - skute�ná chyba vzdálenosti 

AP�  - sm�rník mezi body A a P 

��  - skute�ná chyba úhlu alfa 

PX�  - sm�rodatná odchylka x-ové 

sou�adnice bodu P 

APd�  - sm�rodatná odchylka vzdálenosti AP 

��   - sm�rodatná odchylka úhlu alfa 

	  - radián 

PX�  - sm�rodatná odchylka x-ové 

sou�adnice bodu P 

PY�  - sm�rodatná odchylka y-ové 

sou�adnice bodu P 

PZ�  - sm�rodatná odchylka y-ové 

sou�adnice bodu P 

XY�  - sm�rodatná odchylka sou�adnicová 

d�  - sm�rodatná odchylka ve vzdálenosti 

�

4.2. ��P�esnost zam��ení bod� pomocné m��ické sít�
metodou GNSS 

�

��

Pro zam��ení mostního objektu byla zvolena druhá t�ída p�esnosti bod� podrobného 

polohového pole. Hodnocení p�esnosti bod� ur�ených metodou GNSS se provádí jako pro 

body PBPP. Zp�sob u��ení p�esnosti bod� udává vyhláška �. 31/1995 Sb. [30]. Kontrolu 

provedeme u��ením rozdílu dvojího m��ených polohy daného bodu v sou�adnicové 

systému JTSK. Dvojice všech bod� mají stejnou p�esnost. Použijeme vzorec pro st�ední 

chybu rozdílu. Nap�ed si vypo�teme rozdíl dvou m��ených sou�adnic.  

[ ]dd
d=l - l , m =

1 2 d n
     (8) 

Charakteristikou p�esnosti ur�ení sou�adnic x, y bod� PBPP je st�ední sou�adnicová chyba 

mxy , která je vyjád�ena vzorcem 
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( )2 2
x y

xy

m +m
m =

2
         (9) 

Mezní odchylku ur�ení bod� ur�íme jako 2,5 násobek základní st�ední sou�adnicové 

chyby.  Pro druhou t�ídu p�esnost je mezní odchylka 0,04 metru.  

Použité symboly:

d   - vzdálenost mezi body 

l
1,2

 - hodnoty dvakrát m��ených sou�adnic 

m
d

 - st�ední empirická chyba jednoho 

m��ení 

n  - po�et opakování dané veli�iny 

xym  - st�ední sou�adnicová chyba 

xm  - základní st�ední chyba ur�ení 

sou�adnice x 

ym  - základní st�ední chyba ur�ení 

sou�adnice x 

Tabulka 1: Srovnání dvojího zam��ení bod� bodového pole metodou GNSS 

�íslo
bodu Y X Y X Y X Y X
4001 727114,478 1163303,717 727114,476 1163303,721 2 -4 727114,477 1163303,719

4002 727093,728 1163297,133 727093,720 1163297,137 8 -4 727093,724 1163297,135

4003 727059,570 1163298,320 727059,576 1163298,326 -6 -6 727059,573 1163298,323

1. m��ení 2. m��ení � 1-2   v mm Pr�m�r

Zhodnocení p�esnosti - Z  tabulky (Tabulka 1) vyplývá, že mezní odchylka 

nebyla p�ekro�ena ani u jednoho z bod� a proto lze stanoviska ur�ená metodou GNSS 

použít k dalšímu m��ení. 

4.3. Rozbor p�esnosti nivela�ních prací 
�

Rozbor p�esnosti p�ed zapo�etím nivelace je p�edem dán požadavky na p�esnou 

nivelaci. Porovnáváme mezní odchylku dvojího m��ení s dosaženou hodnotou uzáv�ru 

nivela�ního po�adu. Základem pro ur�ení mezního rozdílu je znalost p�esnosti ur�ení 

la
ového úseku, kterou známe díky empirickým výzkum�m a �iní �1=0,1 mm. Díky 

tomuto údaji lze ur�it sm�rodatnou odchylku p�evýšení m��eného jedním sm�rem: 
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h 1� =� 2=0,14 mm⋅       (10) 

Z tohoto vztahu následn� vypo�ítáme sm�rodatnou odchylku nivela�ního oddílu 

(n je po�et p�estav nivelace jedním sm�rem). Hodnota n je v našem p�ípad� 4. 

O h� =� n =0,28 mm⋅        (11) 

Mezní uzáv�r pro dvojici m��ení tam a zp�t tím pádem bude: 

U�met p O� = u  � n = 1,4 mm⋅ ⋅         (12) 

Použité symboly:

h� - sm�rodatná odchylka p�evýšení 

m��eného jedním sm�rem 

1�  - p�esnost ur�ení la
ového úseku 

O�  - sm�rodatná odchylka nivela�ního 

oddílu 

U�met�  - mezní uzáv�r pro dvojici 

nivela�ního m��ení 

pu  - koeficient spolehlivosti 

Hodnotu Up (koeficient spolehlivosti) zvolíme 2,5 v závislosti na tom, že nivelace 

byla provád�na po silnici s automobilovým provozem a také s p�ihlédnutím k tomu, že 

jsme u invarové lat� nepoužívali op�rky.  

Zhodnocení p�esnosti - Uzáv�r nivela�ního po�adu nám vyšel 2 desetiny 

milimetru a mezní uzáv�r nebyl p�ekro�en (P�íloha �íslo 4).  
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4.4. Rozbor p�esnosti ur�ení sou�adnic podrobného bodu 
�

Podrobné body byly ur�eny polární metodou. Pro rozbor p�esnosti je ur�ující 

p�esnost totální stanice.  

• p�esnost m��ení sm�r� (Hz i V) v jedné skupin�:  0,6 mgon (2“) 

• p�esnost m��ení délek laserovým dálkom�rem: na hranol 1mm + 1,5ppm, bezhranolov�

2mm + 2ppm. 

P�esnost m��ení úhl� je výrobcem udávána v jedné skupin� (2 polohy 

dalekohledu), avšak m��ení probíhalo jen v jedné poloze. Je proto pot�eba p�epo�ítat 

sm�rodatnou odchylku. Po úpravách základních vzorc� dostáváme výslednou sm�rodatnou 

odchylku.  

2
2 2

� 

4�
� = =�

4
        (13) 

Z výše uvedeného vzorce vyplývá, že sm�rodatná odchylka úhlu m��eného 

v jedné skupin� se bude rovnat sm�rodatné odchylce sm�ru v jedné poloze dalekohledu, 

což je 0,6 mgon. 

Obr. 14: P�í�ná a podélná odchylka m��eného podrobného bodu 

Vzorec pro p�í�nou odchylku dle obrázku (Obr. 14) bude  

1�   d
q=



⋅
     (14) 

Použité symboly: 

�  - sm�rodatná odchylka m��eného 

sm�ru 

I
�  - sm�rodatná odchylka m��eného 

sm�ru v první poloze dalekohledu 
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��  - sm�rodatná odchylka m��eného 

úhlu 

q   - p�í�ná odchylka 

P�i m��ení byla maximální vzdálenost 80 metr�, tudíž maximální hodnota 

odchylky bude 1 mm. Polohová odchylka udaná výrobcem je 1 mm p�i hranolovém a 2 

mm p�i bezhranolovém m��ení. 

Zhodnocení p�esnosti - Výsledné odchylky jsou vzhledem k charakteru objektu a 
m��ení dosta�ující. 

4.5. Prostorová polární metoda 
�

Touto metodou byla ur�ena drtivá �ást podrobných bod�. Vycházíme ze vzorc�: 

p

p

p

X =d cos� sin�

Y =d sin� sin�

Z =d cos�

⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅

        (15) 

Tyto vzorce následn� p�evedeme na skute�né chyby a poté na výsledné 

sm�rodatné odchylky. 

P

P

P

X d � �

Y d � �

Z d �

� =� cos� sin�+d sin� sin� � +d cos� cos� �

� =� sin� sin�+d cos� sin� � +d sin� cos� �

� =� cos�+d sin� cos� �

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

      (16) 

2

P

2

P

2

P

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
x d � �

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Y d � �

2 2 2 2 2
Z d �

� =� cos � sin �+d sin � sin � � +d cos � cos � �

� =� sin � sin �+d cos � sin � � +d sin � cos � �

� =� cos �+d sin � �

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

  (17)

P P P

2 2 2 2
P X Y Z� =� +� +�        (18) 

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
P d � �

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
d � �

2 2 2 2
d �

� =� cos � sin �+d sin � sin � � +d cos � cos � � +

        � sin � sin �+d cos � sin � � +d sin � cos � � +

        � cos �+d sin � �

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

    (19) 



Pavel Hromádka: Zam��ení skute�ného stavu inunda�ního mostu 

�

2013� � �
�

�

2 2 2 2 2 2 2
P d � �� =� +d sin � � +d �⋅ ⋅ ⋅     (20) 

Použité symboly:

PX�  - skute�ná chyba x-ové sou�adnice 

bodu P 

PY�  - skute�ná chyba y-ové sou�adnice 

bodu P 

PZ�  - skute�ná chyba y-ové sou�adnice 

bodu P 

�  - zenitový úhel 

d� - skute�ná chyba vzdálenosti 

��  - skute�ná chyba m��eného úhlu  

��  - skute�ná chyba zenitového úhlu 

��  - sm�rodatná odchylka zenitového 

úhlu 

P�  - sm�rodatná odchylka polohová 

sin  - funkce sinus 

cos  - funkce cosinus 

PX�  -  sm�rodatná odchylka x-ové 

sou�adnice bodu P 

PY�  - sm�rodatná odchylka y-ové 

sou�adnice bodu P 

PX�  - sm�rodatná odchylka x-ové 

sou�adnice bodu P 

d�  - sm�rodatná odchylka ve vzdálenosti 

�  - vodorovný úhel 

d   - vzdálenost mezi body 

Zhodnocení p�esnosti - Z vypo�teného vzorce (20) je vid�t, že chyba vzr�stá 

s nar�stající m��enou délkou. U maximální m��ené délky (80 metr�) a p�i nejhorší 

kombinaci m��ených úhl� je chyba pouhé 2 mm a tudíž je použitá metoda dosta�ující.  

4.6. Kontrola bod� bodového pole ur�ených metodou 
GNSS pomocí rajón�

�

Body 4001-4003 bodového pole ur�ené metodou GNSS byly zkontrolovány také 

pomocí rajón�. Z bod� 4001-4005 byla vždy zm��ena orientace na jeden z trojice bod�

ur�ených pomocí GNSS p�ijíma�e a druhý bod jsme vypo�etli rajónem. Výsledné 
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odchylky jsou uvedeny v p�ehledné tabulce (Tabulka 2). Ani jeden z bod� vypo�tených 

rajónem nep�esáhl sou�adnicovou odchylku o více jak jeden centimetr. Proto lze ur�ení 

bod� metodou GNSS považovat za skute�n� dostate�n� p�esné dané m��ické práce 

(protokol z výpo�tu v P�íloze 1). 

Tabulka 2: srovnání podrobných bod� vypo�tených rájony 

Ur�ovaný Rajón 

bod z bodu YR XR YG XG � YR-YG � XR-XG

4001 4002 727114,475 1163303,718 727114,477 1163303,719 -2 -1
4003 727114,472 1163303,719 727114,477 1163303,719 -5 0
4004 727114,474 1163303,719 727114,477 1163303,719 -3 0
4005 727114,485 1163303,719 727114,477 1163303,719 8 0

4002 4001 727093,726 1163297,137 727093,724 1163297,135 2 2
4003 727093,721 1163297,135 727093,724 1163297,135 -3 0
4004 727093,731 1163297,138 727093,724 1163297,135 7 3

4003 4001 727059,578 1163298,322 727059,573 1163298,323 5 -1
4002 727059,576 1163298,323 727059,573 1163298,323 3 0
4005 727059,582 1163298,324 727059,573 1163298,323 9 1

� v mmGNSSVypo�tené sou�adnice
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5. Geodetické práce 
�

P�ed za�átkem byla zajišt�na dokumentace stávajícího mostu. Bohužel se poda�ilo 

sehnat jen dokumentaci od mostu z 19. století. K mostu ze 30. let 20. století se již 

dokumentaci sehnat nepoda�ilo a to je také jedním z d�vod� zam��ení skute�ného stavu 

mostního objektu.  

5.1. Nivelace 
�

Jelikož GNSS m��ení neposkytuje dostate�nou p�esnost výškového m��ení, bylo 

pot�eba m��ení výškov� p�ipojit. P�es m��ený most prochází nivela�ní po�ad �SNS 4. �ádu 

�íslo Z14c06 Stará Hlína – Libo�ezy a na kraji mostu je stabilizován nivela�ní bod �íslo 

Z14c06-6 (Obr. 15). Jelikož výška tohoto bodu byla naposledy aktualizována v roce 1963 

(rok po stabilizaci bodu) bylo nutné ov��it výšku bodu na sousední bod nivela�ního 

po�adu.  Ov��ení bylo provedeno geometrickou nivelací ze st�edu. Jde o nejpoužívan�jší, 

nejjednodušší a hlavn� nejp�esn�jší nivela�ní metodu. Mezi ur�ovanými body jdeme 

nivela�ní po�ad p�es n�kolik p�estav. Stroj vždy stavíme pokud možno doprost�ed 

vzdálenosti mezi m��enými body. Nap�ed m��íme zám�ru vzad, po p�e�tení se posune 

m��i� s latí dop�edu a je zm��ena zám�ra vp�ed. Poté se jen oto�í s latí na nivela�ní 

podložce a je op�t m��ena zám�ra zp�t. Pro ov��ení výšek nivela�ních bod� byla zvolena 

p�esná nivelace. Pro tento zp�sob nivelace je stanoveno n�kolik podmínek. Zv�tšení 

dalekohledu by m�lo být aspo� 24 násobné (použitý nivela�ní p�ístroj má zv�tšení 26x), 

citlivost nivela�ní libely aspo� 20,6“ (užitý p�ístroj +-5“). P�i m��ení používáme stabilní 

stativy a t�žké nivela�ní podložky. Po�ady m��íme dvakrát a to tam a zp�t. Pro m��ení byla 

použita t�ímetrová invarová la
. Stupnice �árového kódu je provedena na invarovém pásku. 

Výpo�ty nivela�ního po�adu a nivela�ní údaje v�etn� fotodokumentace jsou obsaženy 

v p�íloze �íslo 3. 
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Obr. 15: Nivelace s použitím invarové lat�

P�ed zapo�etím nivelace je zapot�ebí provést justáž nivela�ního p�ístroje. Jde o 

ov��ení vodorovnosti zám�rné p�ímky (prochází p�ímo st�edem zám�rného k�íže). Tuto 

polohu zajiš
uje kompenzátor, tudíž jde o ov��ení jeho funkce. P�i našem m��ení byla 

použita Förstnerova metoda (Obr. 16). Metoda spo�ívá v m��ení dvou stání lat�  A a D 

z dvou stání mezi nimi na bodech B a C (Obr. 17).

Obr. 16: Förstnerova metoda justáže nivela�ního p�ístroje     [2] 
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Obr. 17: Zobrazení justáže digitálním p�ístrojem Dini 22 

Dle obrázku platí vztahy: 

B B B C C Ch =a -d +�, h =a -d -�      (21) 

P�evýšení obou m��ení by se m�la rovnat, tudíž dostáváme vztah: 

( ) ( )

B B C C

C C B B

a -d +�=a -d -�

a -d - a -d
�=

2

       (22) 

Pokud je podmínka porušena, dle následujícího vzorce dostaneme korekci 

p�evýšení na 1 metr. 

' �� =
s

            (23) 

Výsledkem je úhel odklonu zám�rné p�ímky, který použitý nivela�ní p�ístroj uloží 

do softwaru a m��ené výšky ihned opravuje. 

Použité symboly: 

Bh  - správná hodnota p�evýšení ze 

stanoviska B p�i Förstnerov� metod�

B Ba , d  - �tení na lati ze stanoviska B p�i 

Förstnerov� metod�

Ch  - správná hodnota p�evýšení m��ení 

ze stanoviska C 

C Ca , d  - �tení na lati  ze stanoviska C p�i 

Förstnerov� metod�

'
∆ - po�etní korekce vypo�tená p�i 

Förstnerov� metod�

S - vzdálenost 



Pavel Hromádka: Zam��ení skute�ného stavu inunda�ního mostu 

�

2013� � ���

�

5.2. Trigonometrické m��ení 
�

Sou�adnice stanovisek, která nebyla ur�ena metodou GNSS byla vypo�tena 

pomocí rajónu. Rajónem rozumíme orientovanou a délkov� zam��enou spojnici daného a 

ur�ovaného bodu. Sou�adnice bodu, z kterého nový bod ur�ujeme, jsou známy, stejn� jako 

délka a sm�rník. Sm�rník vypo�teme tak, že k sm�rníku na orienta�ní bod p�i�teme �i 

ode�teme úhel na bod, který ur�ujeme. Postupn� si takto spo�teme všechna stanoviska, ze 

kterých se budou m��it podrobné body. 

Výpo�et podrobných bod� byl proveden pomocí prostorové polární metody. Tato 

metoda je v sou�asnosti nejvíce užívanou metodou p�i mapování, �i zam��ování 

skute�ného stavu stavebních objekt�. Tuto metodu používá drtivá v�tšina totálních stanic. 

M��ené veli�iny jsou šikmá délka od stanoviska k ur�ovanému bodu, vodorovný a 

zenitový úhel. Vycházíme z p�ipravených bod� bodového pole a postupn� touto metodou 

zam��ujeme výškopis a polohopis zadané lokality (výpo�etní protokol v p�íloze �íslo 1, 

seznam sou�adnic podrobných bod� v p�íloze �íslo 5). Sm�rník nelze p�ímo m��it, pokud 

ovšem již od po�átku nem��íme ve správné sou�adnicové síti.  Ve v�tšin� p�ípad� však 

m��íme v místních sou�adnicích a m��íme vodorovný úhel od orientace (známý bod). 

Sm�rník následn� dostaneme p�ipo�tením vodorovného úhlu k sm�rníku na orientaci. 

Výsledné sou�adnice ur�ovaného bodu dostaneme z rovnic (1) a (2), u kterých je následn�

šikmá délka p�evedená na vodorovnou. P�epo�et šikmé délky na vodorovnou:  

( )SP SPs =d sin �⋅    (24) 

P�i m��ení nelze zanedbat ur�ení výšky p�ístroje a výšku cíle (Obr. 18). Zvlášt� u 

výšky cíle dochází relativn� �asto k m��ickým chybám. Vzorec pro výpo�et výšky 

ur�ovaného bodu: 

( )P S P CZ =Z +v +d cos � -v⋅    (25) 

Použité symboly: 

SPS  - vodorovná vzdálenost mezi body 

SPd  - šikmá vzdálenost mezi body 

sin  - funkce sinus 

cos  - funkce sinus 

�  - zenitový úhel 

PZ  - nadmo�ská výška ur�ovaného bodu 
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SZ  - nadmo�ská výška stanoviska 

Pv  - výška stroje nad stanoviskem 

Cv  - výška cíle (výty�ky) na ur�ovaném 

bod�

Obr. 18: Ur�ení p�evýšení s použitím výšky stroje a cíle 

�

5.3. Terénní práce 
�

Po p�íjezdu na lokalitu m��ení je t�eba projít okolí a provést rekognoskaci – jde o 

prohlídku terénu a zjišt�ní stavu bodového pole �eské státní trigonometrické sít� a �eské 

státní nivela�ní sít�. Poch�zku v terénu byla zjišt�na p�ítomnost nivela�ního bodu na západní 

stran� mostu a n�kolika dalších bod� podél místní komunikace Stará Hlína – St�íb�ec 

(nivela�ní po�ad Z14c06 Stará Hlína – Libo�ezy). Bohužel body polohové sít� jsou v lesích 

poblíž a ani orientace na v�ž st�íb�eného kostela není možná kv�li vzrostlému porostu. 

Z tohoto d�vodu bylo p�ikro�eno k vytvo�ení bodového pole metodou GNSS s výškovým 

p�ipojením na nivela�ní bod na most�. Ke stabilizaci stanovisek byly použity nast�elovací 

h�eby ozna�ené sprejem. GNSS p�ístrojem byla zam��ena t�i stanoviska a z nich rajóny 

n�kolik dalších.   
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Obr. 19: Orientace na stanovisko na most�

Ješt� p�ed samotným zapo�etím m��ení totální stanicí bylo p�istoupeno ke kontrole 

koaxility zám�rné p�ímky a laserového paprsku. Nap�ed bylo dalekohledem zacíleno na 

nakreslený k�ížek ve vzdálenosti p�ibližn� 20 metr� p�ed dalekohledem a poté se porovnalo, 

zda laserová stopa cílí taktéž do st�edu k�íže. V našem p�ípad� laserová stopa i dalekohled 

sm��ovaly na totožné místo, tudíž se nemusel paprsek rektifikovat.  Ze stanoviska 4001 se 

zm��il také nivela�ní bod Z14c06-6. O výsledný výškový rozdíl mezi zam��ením nivela�ního 

bodu ze stanoviska 4001 a výškou danou z nivela�ních údaj� bodu Z14c06-6 byly posunuty 

všechny sou�adnice zm��ených podrobných bod� a stanovisek (Tabulka 4).   

Tabulka 1: Porovnání výšky vypo�tené z bod� u��ených metodou GNSS a výšky z nivela�ní zna�ky 

�íslo 

bodu 

Výška 

skute�ná 

Výška 

m��ená � v mm

4001 437,863 437,807 56 

Velké množství nedostupných bod� jsme zm��ili bezhranolov�, hlavn� spodní 

konstrukci mostu (nosníky, p�í�né trámy). Nutnost zm��it i p�ibližnou hloubku vodního toku 

pod mostem si vynutila nestandardní �ešení. Výty�ku nešlo použít pro její nedostate�nou 

délku, proto bylo zvoleno m��ení pásmem s p�ipevn�ným b�emenem. Horní poloha pásma 

byla volena na již m��ené sloupky zábradlí a výsledné hodnoty zapisovány na papír a 

následná výška ode�tena od bod� na zábradlí. Tím jsme dostali hodnotu výšek bod� na dn�
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toku. Otvory v zábradlí a prolisy ve sloupcích zábradlí byly zam��eny pásmem. A� je každý 

díl zábradlí nepatrn� odlišný, otvory jsou vždy sm�rem od osy na ob� strany stejn� soum�rné 

u každého z nich. To samé platí u prolis� na sloupcích zábradlí (Obr. 20 a 21). 

Obr. 20: Zobrazení om�rných na bloku zábradlí 

Obr. 1: Zobrazení om�rných na sloupku zábradlí 
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Zam��ení spodní konstrukce mostu prob�hlo ze dvou stanovisek pod úrovní 

mostovky. Bohužel stav vodní hladiny pod mostem neumožnil zam��it všechna pole mezi 

pilí�i. Našt�stí jsou bloky mostovky mezi jednotlivými pilí�i v podstat� totožné, a tudíž nebylo 

nutno zam��it je všechny. Krom� mostu došlo ke zmapování navazujících komunikací, násp�, 

b�eh� a �ásti louky jihozápadn� od mostu. Zmín�ná louka byla v rámci úspory �asu, a díky 

obtížnému terénu na vytvo�ení stanovisek (podmá�ená p�da), zam��ena metodou GNSS a 

výsledné sou�adnice také výškov� opraveny na nivela�ní bod. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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6. Zpracování m��ení a grafické výstupy 
�

Kancelá�ské práce zapo�aly stažením m��ených dat pomocí datových kabel� do 

po�íta�e.  Data z GNSS p�ijíma�e musela být transformována do sou�adného systému S-

JTSK.  To jsme provedli pomocí globálního transforma�ního klí�e schváleného �ÚZK.  Dané 

sou�adnice byly navázány na systém ETSR 89 a následn� p�etransformovány do S-JTSK 

pomocí zp�esn�né globální transformace. Na webu �ÚZK byla ov��ena stabilita použité 

referen�ní stanice Tábor, která byla v dob� m��ení stabilní a tudíž použitelná pro m��ení. 

Zm��ená data z totální stanice Leica byla exportována na pam�
ové médium a poté byl 

soubor uložen do po�íta�e. Aby se daly ze zm��eného zápisníku vypo�ítat podrobné body a 

další stanoviska je pot�eba použít vhodný software. V našem p�ípad� šlo o program Kokeš. 

Na za�átku práce s programem je t�eba založit nový výkresový soubor a seznam sou�adnic 

(nelze kreslit do souboru seznamu sou�adnic a taktéž naopak nelze vkládat body do soubor�

s kresbou). Poté již lze naimportovat m��ená data z totální stanice. Každý typ totální stanice 

má svou verzi výstupního souboru. V našem p�ípad� importujeme soubor m��ených dat 

s koncovkou .asc (jde o textový soubor s m��enými daty a ozna�enými stanoviskami). Do 

programu Kokeš importujeme soubor pomocí p�íkazu Výpo�ty-zpracování m��ených dat. 

Tento soubor se nachází na p�iloženém CD, v adresá�i protokoly pod názvem leica.asc. 

V zatím prázdné tabulce pro výpo�ty pomocí tla�ítka Import nahrajeme soubor asc. V horní 

�ásti máme �ádek s informacemi o stanoviscích a pod nimi data o podrobných m��ených 

bodech (délka, sm�r, zenitový úhel a výšku cíle). Pod polí�kem nastavení lze upravit 

nastavení výpo�t� a m��ení (Obr. 22). U výpo�t� nastavujeme st�ední chyby a to, zda se 

budou po�ítat u podrobných bod� výšky, kdežto u nastavení m��ení rozhodujeme o zavád�ní 

korekcí. U každého stanoviska v seznamu je nutné zaškrtnout orienta�ní body ve sloupci „O“.

Aby mohl prob�hnout výpo�et, musí být v programu Kokeš otev�en soubor obsahující 

sou�adnice stanovisek a orientací a také soubor, do n�jž se budou nahrávat vypo�tené 

podrobné body. 
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Obr. 22: Ukázka pracovního prost�edí programu Kokeš (zpracování m��ených dat) 

Výpo�et polární metody dávkou provedeme tla�ítkem Dávka a zvolíme metodu 

s náhledem výpo�tu stanovisek. Postupn� probíhá výpo�et na každém stanovisku s náhledem 

jednotlivých odchylek orientací na každém z nich. Výsledné podrobné body uložíme 

k dalšímu zpracování. Protokol o výpo�tu je obsažen v p�íloze �íslo 1. Soubor s vypo�tenými 

podrobnými body je uložen ve formátu .stx a také jako klasický textový soubor. Textový 

soubor slouží jako základní sou�adnicový soubor pro program Microstation. K tvorb� výkresu 

je použit program Microstation V8i. Založíme si nový soubor pro trojrozm�rné kreslení (s 3D 

zakládacím výkresem) a následn� importujeme sou�adnice podrobných bod� vypo�tených 

programem Kokeš a GNSS p�ístrojem. Import provedeme z panelu „XYZ sou�adnice“ a 

nahráváme upravený soubor se sou�adnicemi (p�ed X-ovou a Y-ovou sou�adnici je vloženo 

znaménko mínus, aby byla kresba a sou�adnice správn� orientovány). Pro import je použit 

formát TXYZ, což znamená, že použijeme textový soubor se vstupními sou�adnicemi.  
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Obr. 23: Liniové prvky kreslené pomocí kontroleru p�ímo v terénu 

Zárove� s m��enými daty byl z kontroleru stažen i soubor s nakreslenými liniovými 

prvky, který jsme tvo�ili p�ímo p�i m��ení (Obr. 23). Formát tohoto souboru je .dxf a lze s ním 

pracovat v programu Microstation v8i. Linie jsou okódovány a o�íslovány, ale staženy jsou 

v místní sou�adné soustav�. Nejprve provedeme selekci jednotlivých liniových prvk� do 

odpovídajících vrstev kresby. Následn� tento soubor referen�n� p�ipojíme k souboru 

s importovanými sou�adnicemi. P�ipojený soubor natransformujeme na seznam sou�adnic a 

spojíme oba soubory do jednoho. Tímto krokem jsme dostali základní konstrukci budoucího 

výkresu. P�ikro�íme k dokreslení ostatních linií, které jsme nespojovali již p�i m��ení 

kontrolerem. Kv�li p�ehlednosti je ideální pracovat jen s t�mi vrstvami, které momentáln�

kreslíme. Vypnutí zobrazení vrstev, které nepoužíváme, provedeme na lišt� nástroj� v sekci 

Nastavení/Správce. Zde také m�žeme m�nit barvu, tlouš
ku a typ kreslené �áry. Samoz�ejm�

zde také m�žeme vytvá�et vrstvy nové a editovat název již stávajících. Pro bodové prvky byly 

vytvo�eny tzv. bu�ky. Jde o smluvené mapové zna�ky pro ur�ité druhy objekt� (stromy, 

dopravní zna�ky, lamp, atd.). Bu�ky byly vytvo�eny ve vhodném m��ítku a usnad�ují práci 

tím, že k bodovým prvk�m se stejným kódem p�i�adíme rovnou odpovídající bu�ku 

z knihovny bun�k. Po vytvo�ení základní konstrukce p�išla na �adu místa dom��ovaná pomocí 

om�rek – hlavn� otvory v betonovém zábradlí a sloupcích zábradlí a také konstrukce spodku 

mostovky (Obr. 19 a 20).  

Poté co byl dokreslen celý mostní objekt, musela se dotvo�it kresba komunikace 

navazující na most, kresba hran a vodního toku s jeho okolím. Již p�i zam��ování mostního 
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objektu bylo zam��eno blízké okolí mostu, a to hlavn� komunikace navazující na mostovku, 

které jsou s ohledem na budoucí rekonstrukci mostu velmi d�ležité. Hotovou kresbu 

polohopisu bylo t�eba ješt� doplnit o vrstevnice. Aby bylo možné vykreslit sou�adnice, je 

t�eba vytvo�it digitální model terénu. Tato práce byla provedena v programu Atlas DMT. Do 

programu vstupuje seznam sou�adnic v textovém souboru, nebo data ve formátu dxf. Aby se 

vrstevnice vykreslily správn�, bylo pot�eba seznam sou�adnic upravit. Bylo rozhodnuto, že 

v rámci jednodušší konstrukce digitálního modelu, budou vytvo�eny modely dva – model 

okolního terénu mostu a digitální model mostovky. Ze seznamu sou�adnic mostu byly 

odstran�ny všechny body, ze kterých se model nebude po�ítat – šlo o drtivou v�tšinu bod�

zam��ených na most� (zábradlí, nosníky, pilí�e, atd.) a byly ponechány jen podrobné body 

vozovky a chodníku. Také došlo k odstran�ní bod� dopravních zna�ek a strom�. 

Takto upravené soubory vstoupily do programu DMT. Ješt� p�ed vygenerováním 

digitálního modelu terénu musely být nakresleny tzv. lomové hrany. Tyto hrany ve výsledném 

modelu zobrazují hrany p�íkop� a další ostré liniové zm�ny výškopisu. Tyto hrany lze p�evzít 

ze souboru dxf importovaného p�ímo z totální stanice. Jde o soubor s nakreslenými hranami 

p�ímo p�i m��ení. Tento soubor upravíme tak, aby obsahoval pouze lomové hrany. V tuto 

chvíli již m�žeme vygenerovat nepravidelnou trojúhelníkovou sít, která tvo�í základ pro 

výpo�et sou�adnic a digitálního modelu terénu a následn� i vrstevnice. Soubor s vrstevnicemi 

následn� spojíme a celkovým výkresem. Výškopis byl také dopln�n o technické šrafy. Do 

výkresu také p�ipojíme výkres s pozemky katastru nemovitostí a jejich �ísly. Pro jasné a 

srozumitelné zobrazení lesního porostu v okolí objektu, bylo pro zvýrazn�ní použito vypln�ní 

plochy, na níž se porost nachází. Pro další zp�ehledn�ní jsou výšky u jednotlivých podrobných 

bod� ve výkresu redukovány na tvar se dv�ma místy p�ed i za desetinnou �árkou. Výkres byl 

následn� dopln�n o sí
 k�ížk� o stran� 20x20 metr�, dopln�nou u vybraných k�ížk� o popis 

sou�adnicemi S-JTSK. Do pravého dolního rohu byla umíst�na severka a tabulka se 

základními informacemi o výkresu. Výsledný 3D výkres byl posléze uložen i jako klasický 

dvojrozm�rný výkres, s tím, že n�které vrstvy byly pro p�ehlednost odebrány. Všechny 

výkresy jsou sou�ástí p�ílohové �ásti bakalá�ské práce. 
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7. Záv�r 

Zam��ení skute�ného provedení inunda�ního mostu u obce St�íb�ec bylo provedeno 

za použití t�í metod m��ení. Nivelací pomocí digitálního nivela�ního p�ístroje, 

trigonometricky totální stanicí a metodou GNSS. Všechny použité metody splnily požadavky 

na p�esnost m��ení. I p�es nemožnost p�ipojení na body �eské státní trigonometrické sít� se 

ukázalo dvojí ur�ení stanovisek metodou GNSS s výškovým p�ipojením na nivela�ní zna�ku 

dostate�n� p�esné pro ú�el zam��ení polohopisu a výškopisu. Velký p�ínos pro geodetické 

m��ení znamenalo použití „One man“ totální stanice Leica TPS 1200. Krom� úspory lidských 

zdroj� a z toho plynoucí ekonomické úspory p�ináší stroj výhodu v p�esném automatickém 

zacílení na odrazný hranol. Použitím bezhranolového m��ení odpadlo místy složité ru�ní 

zam��ení mostní konstrukce. Tvorbou linií p�ímo v kontroleru totální stanice p�i m��ení se 

výrazn� zmenšil objem kancelá�ských prací.  

Výsledkem bakalá�ské práce je polohopisný plán a trojrozm�rný výkres. Výkresy 

jsou v analogové form� sou�ástí práce a ve form� digitální jsou uložena na CD nosi�i. 

Výkresy poslouží jako podklady pro šetrnou rekonstrukci mostu. 
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