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ÚVOD 

Potřeba měření astronomických zeměpisných souřadnic a azimutů klesla 

v 80. letech 20. století s nástupem technologie GNSS, která je využívána pro určování 

polohy. Avšak astronomická měření jsou stále nutná pro řešení úloh vázaných na tížnici. 

Jde o určování astronomických azimutů a astronomických zeměpisných souřadnic 

na povrchu Země, využívající pro měření hvězdy a kosmická tělesa. [4] 

Vývoj přístrojů v uvedeném období též značně poklesl, avšak s nástupem CCD 

snímače a tím nahrazení analogové fotografie fotografií digitální byl vývoj přístrojů 

obnoven. 

Na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně byl pod vedením 

doc. Ing. Radovanem Machotkou, Ph.D. zkonstruován Mobilní automatizovaný 

astronomický systém - MAAS-1, který je využíván pro určování hodnot tížnicových 

odchylek ve volném terénu přímým měřením. 

Hlavními daty vstupujícími do zpracování této diplomové práce byla data získána 

přímým měřením v letech 2014 a 2015 a data získána v roce 2016 za mé účasti. 

Teoretická část obsahuje popis referenčních ploch zemského tělesa, výběr 

z měřických přístrojů používaných pro astronomická měření, základní principy 

astronomického určování poloh, rozdělení a výpočty jednotlivých druhů tížnicových 

odchylek a popis měřického systému MAAS-1, kde je popsána i měřická metoda 

využívána tímto systémem. 

V praktické části je stručně popsána měřená lokalita, dále je zde uveden podrobný 

postup měření a výpočtu astronomických zeměpisných souřadnic z naměřených dat. 

V osmé kapitole se zabývám postupem zpracování grafických příloh této diplomové práce. 

Poslední kapitola je zaměřena na přesnost, které bylo dosaženo na opětovně měřeném bodě 

PARK. 

Cílem této diplomové práce je komplexní zpracování sítě Dolní Morava. 
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1 REFERENČNÍ PLOCHY ZEMSKÉHO TĚLESA 

Z důvodu složité a nepravidelné plochy geoidu a kvazigeoidu je nutné  nahradit 

plochu geoidu elipsoidem vhodných rozměrů, jehož matematické definice jsou 

jednoznačné a jednoduché. Zploštění Země není příliš velké, a proto je možné nahradit 

v některých případech geodetických výpočtů na malém území elipsoid referenční koulí 

s vhodným poloměrem. [2] 

1.1 Elipsoid 

První aproximací je nahrazení tvaru Země koulí, druhá aproximace je uskutečněna 

tvarem elipsoidu. Elipsoid neodpovídá přesně tvaru Země, nicméně elipsoid generuje 

tíhové pole, které lze jednoduše matematicky a fyzikálně vyjádřit. Normální tíhové pole 

elipsoidu se od skutečného tíhového pole Země liší jen o velmi malé hodnoty. Vnější 

tíhové pole W geoidu (Země) a vnější tíhové pole U normálního hladinového elipsoidu 

se liší o tzv. poruchový potenciál T. 

(1.1)  𝑊 = 𝑈 + 𝑇 

Parametry pro daný elipsoid jsou tvar a velikost, celková hmotnost M a rychlost 

rotace ω. Těmito parametry kompletně a jednoznačně určujeme vnější normální tíhový 

potenciál U. [2] 

1.2 Geoid 

V každém bodě na povrchu geoidu je tíhový potenciál W roven konstantní hodnotě, 

která je rovna součtu gravitačního potenciálu V a potenciálu odstředivé síly Q. 

(1.2)  𝑊 = 𝑉 + 𝑄 

Místa, která mají stejný tíhový potenciál, tvoří tzv. hladinové plochy. Geoid je tedy 

hladinová plocha se základní rovnicí   

(1.3)  𝑊 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Přírůstek potenciálu v určitém bodě je závislý na směru. Pokud uvažujeme tečnu 

k hladinové ploše, přírůstek je nulový, maximální je ve směru kolmém k ploše.  

Pokud by byla Země ideálně tekutá, bylo by možné nalézt hladinovou plochu 

W=W0, která by se ztotožnila s povrchem této ideální Země. Pro reálnou Zemi můžeme 
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vybrat takovou plochu s potenciálem W0=konst., která se co nejvíce blíží reálnému 

povrchu Země. Vzniká proložením plochy totožné se střední hladinou oceánů, 

která prochází pod kontinenty a ve všech směrech je kolmá k silokřivkám tíhového pole 

Země.[2] 

1.3 Kvazigeoid 

Plocha, která byla v roce 1945 geofyzikem M. S. Moloděnským určena není 

hladinová plocha, ale pouze plocha obecná, jejíž body bychom zjistili odměřením příslušné 

normální výšky od fyzického povrchu po tížnicích (určení z nivelačních nebo 

gravimetrických měření). V oblasti oceánů plocha kvazigeoidu splývá s plochou geoidu, 

v horských oblastech dosahuje odlehlosti od geoidu až 2m. 

Pro určení výšky nad elipsoidem h musíme znát ortometrickou výšku H  

nad geoidem a odlehlost N geoidu od elipsoidu, neboť  

(1.4)    ℎ = 𝐻 + 𝑁.  

Pro výpočet H je nutné znát střední hodnotu tíhového zrychlení gm podél tížnice mezi 

geoidem a zemským povrchem, ale v praxi není možné měřit gm uvnitř Země, a proto  

je určováno redukcí. Proto Moloděnský navrhl jiné řešení. Zavedl vztah  

(1.5)    ℎ = 𝐻𝑄 + 휁,  

kde HQ je normální výška a ζ je výšková anomálie.  

HQ a ζ  sice nemají fyzikální význam, ale je možný výpočet pouze z měření, vykonaných 

na povrchu Země. [1] 

Na normále k elipsoidu se nachází bod Q, u kterého můžeme psát, že normální 

potenciál U v bodě Q je roven reálnému tíhovému potenciálu W v bodě P na zemském 

povrchu. Normální výška HQ je tedy výška bodu Q nad elipsoidem. Množina bodů Q 

vytvoří plochu, která se nazývá teluroid. Odpovídající si body P a Q budou vždy ležet 

na stejné normále k elipsoidu. Pokud by se rovnal normální potenciál U bodu Q s reálným 

tíhovým potenciálem W v bodě P, teluroid by splynul s povrchem zemským. Potom 

by si byly rovny normální výšky HQ s výškami h nad elipsoidem.  

Ve skutečnosti platí W(P)≠U(P), a proto je zde zaveden termín výšková  

anomálie ζ 

(1.6)     휁(𝑃) = ℎ(𝑃) − 𝐻𝑄(𝑃) = ℎ(𝑃) − ℎ(𝑄).  
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V tomto případě je tíhová anomálie definována takto 

(1.7)     ∆𝑔 = 𝑔(𝑃) − 𝛾(𝑄).  

Jedná se o rozdíl mezi reálným tíhovým zrychlením, měřeným na zemském povrchu  

a normálním tíhovým zrychlením na teluroidu. Tíhová anomálie je též nazývána anomálie 

ve volném vzduchu (Fayové anomálie), neboť normální tíhové zrychlení na teluroidu 

se vypočítá z normálního tíhového zrychlení γ0 na elipsoidu pomocí obvyklé redukce 

na volném vzduchu. [2] 

Výškovou anomálii ζ považujeme za vzdálenost mezi hladinovou plochou 

W=W(P)=konst. a odpovídající normální hladinovou plochou U=U(Q)=W(P)= konst. 

 

Obr. 1.1: Teluroid, zdroj [2], upraveno 
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2 MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE V ASTRONOMICKÉ 

GEODÉZII 

2.1 Historické přístroje 

Největší vývoj historických přístrojů pro astronomická měření spadá do druhé 

poloviny 20. století. Některé přístroje nebyly dosud překonány, co se týče přesnosti 

výsledků. I v současné době jsou některé přístroje příležitostně využívány. Přístroje jsou 

děleny do tří skupin – přístroje s vizuální registrací, fotoelektrické přístroje a fotografické 

přístroje. 

Fotografická zenitová tuba 

Tento přístroj spadá do oblasti fotografických přístrojů, které využívají 

fotografického záznamu obrazu hvězdy s připojením času expozice. 

Umístění tuby do svislé polohy umožňuje pozorování hvězd vzdálených  

od zenitu do poloměru zorného pole fotografické zenitové tuby. Střední deklinace těchto 

hvězd je přímo rovna zeměpisné šířce stanoviska. Objektiv s fotografickou deskou 

je umístěn v horní části dalekohledu a rtuťový horizont se nachází v dolní části. 

Nosič s fotografickou deskou je během expozice v pohybu (expoziční čas ~10 s), 

z důvodu zabránění smazu a kompenzace pohybu hvězdy. Při měření dochází 

k exponování hvězdy a to celkem čtyřikrát. Mezi jednotlivými expozicemi se rotor otáčí 

o 180°. 

Přístroje tohoto typu bychom našli pouze na stálých stanicích, avšak při zmenšení 

rozměrů a tím i váhy, vznikl přenosný zenitový dalekohled např. zenitteleskop prof. E. 

Buchara, a další. [4, 5] 

 

Mezi historické přístroje dále patří astronomický univerzál WILD T4, průchodný 

stroj, cirkumzenitál, Danjonův astroláb a další. [4] 
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2.2 Přístroje současnosti 

2.2.1 Digitální zenitové kamerové systémy 

Vývoj digitálních zenitových kamerových systémů spadá na počátek 21. století, kdy 

byly vyvíjeny z mobilních zenitových kamer vyrobených v 70. a 80. letech 20. století. [5] 

TZK2-D 

Vznikl úpravou stávající fotografické mobilní zenitové kamery TZK2  

na digitální - fotografická deska byla nahrazena CCD čipem. 

Digitální kamera se skládá z optického systému mířícího do zenitu, CCD senzoru 

pro záznam obrazu hvězd, GPS přijímače a páru elektronických sklonoměrů. GPS přijímač 

slouží k určování geodetických souřadnic místa observace a časové synchronizace, 

elektronický sklonoměr určuje náklon přístroje při měření. Součástí měřící techniky 

je přenosný počítač, kterým je řízen přístroj a do kterého jsou přenášena data. 

CCD senzor je velmi citlivý, je tedy možné registrovat hvězdy až do 14,0 mag. 

Další výhodou CCD senzoru je okamžitá dostupnost snímků a možnost brzkého 

zpracování. Přístroj je nutné pouze zhorizontovat, poté už veškerý proces měření 

a zaostření přístroje probíhá automaticky. Obloha je snímána střídavě v obou polohách 

kamery. [5] 

 

Obr. 2.1: Mobilní digitální zenitová kamera, zdroj [6] 
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DIADEM 

Přístroj DIADEM vznikl z TZK3, čímž je přístroj podobný TZK2-D, pouze s tím 

rozdílem, že v přístroji TZK3 byla nahrazena fotografická deska CCD čipem s větším 

rozlišením. [5] 

2.2.2 Astronomické systémy vyvinuté z elektronických teodolitů 

V současné době jsou elektronické teodolity neboli totální stanice na takové úrovni 

přesnosti, že jí můžeme srovnávat i s dosud nejpřesnějšími přístroji se skleněnými kruhy. 

Jedná se o přístroje Leica TS30, Topcon MS05A či Trimble S8, které mají úhlovou 

přesnost 0,5", jako např. Wild T4 a Kern DKM 3A. 

Měřický postup může být zjednodušen z důvodu pokroků v přesnosti výroby, 

které nám výrazně snížily vliv většiny přístrojových chyb. Jedná se zde o lepší splnění 

základních osových podmínek, omezení chyb z ovality čepů, z nepravidelného dělení 

kruhů či z přeostření dalekohledu. Z toho důvodu nemusí být provedena změna 

počátečního čtení mezi skupinami při měření vodorovných směrů či použití sázecí libely 

u strmých záměr. Moderní přístroje nám umožňují rychlejší měření díky elektronickému 

čtení kruhů a digitálnímu záznamu dat. 

Výrobci přístrojů nenabízejí astronomické příslušenství. Pouze v oblasti určení 

astronomických azimutů je možné přístroj doplnit 

o zenitový okulár, který v kombinaci s možností nasvětlení 

záměrného obrazce umožňuje určení azimutů pomocí 

hvězd. Výrobci elektronických teodolitů zatím nepočítají 

s možností využití teodolitů k astronomickému měření. 

Určení astronomických azimutů je jednodušší než 

astronomické určování polohy, u kterého je důležité přesné 

určení úhlových hodnot a přesná registrace času pro 

pohybující se objekty – hvězdy. Výrobci neposkytují 

zařízení pro neosobní registraci času, proto se nabízí 

možnost výroby a vývoje vlastního, nebo měření 

bez zařízení, které vede ke ztrátě přesnosti nabízené 

moderním přístrojem. 

Obr. 2.2: Totální stanice Leica 

TCA 1800, zdroj [5] 
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Příkladem astronomického systému vyvinutého z elektronických teodolitů 

je systém DEDALUS, což je další vývojový stupeň systému ICARUS.[5] 

CCD zenitová tuba - Ondřejov 

Vznikla přestavbou v letech 2006 až 2007 z původní fotografické zenitové tuby 

z roku 1972. Fotografická deska byla nahrazena CCD čipem, čímž došlo k mírnému 

zlepšení zorného pole a ke zvýšení přesnosti detekce hvězd. S digitálním snímáním  

se přešlo na možnost automatizace měření. Přístroj je schopen registrovat hvězdy  

o 14,0 mag.  

Přístroj je používán v Ondřejově ke sledování variace místní tížnice, zpřesňování 

poloh a vlastních pohybů hvězd a pro určování orbitálních parametrů pozorovaných 

dvojhvězd. [5] 

 

Obr.2.3: CCD zenitová tuba - Ondřejov, zdroj [5] 

 

2.3 Příklad zpracování snímků 

Tento postup zpracování snímků je používán u digitálních zenitových kamerových 

systémů, konkrétně u TZK2-D a DIADEM. 

Software AURIGA byl vyvinut pro zpracování měření získaných digitálními 

zenitovými kamerami. Umožňuje nám zcela automatizované zpracování naměřených dat. 

Software extrahuje obraz hvězdy ze snímku, počítá požadované opravy (náklon kamery, 
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pohyb pólu) a nakonec vyhodnotí požadované astronomické souřadnice stanoviska 

zeměpisnou šířku φ‘ a zeměpisnou délku λ‘ a tížnicové odchylky ξ a η. 

 

Obr.2.4: Schéma procesu zpracování snímků, zdroj [6], upraveno 

2.3.1 Extrakce hvězd a určení snímkových souřadnic 

Obraz hvězdy na snímku má téměř kruhový tvar, rozprostírající se na 2-3 pixelech 

obrazu. Obraz hvězdy je extrahován ze snímku pomocí metody segmentace, která spočívá 

v systematickém vyhledávání pixelů s podobným jasem a jejich spojování do segmentů 

viz. obr. 2.5. Souřadnice středu hvězdy (x, y) jsou určené jako vážený průměr souřadnic 

segmentů, kde vahou je úroveň šedi gi. 

(2.1)     𝑥 =
1

∑ 𝑔𝑖
∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑔𝑖            𝑦 =

1

∑ 𝑔𝑖
∑ 𝑦𝑖 ∙ 𝑔𝑖 

 

Obr. 2.5: Segmentace obrazu hvězd a určování středů, zdroj [6], upraveno 

A: obraz hvězdy; B: segmentace – oblast se zvětšuje; C: určení snímkových souřadnic 
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Druhá metoda používaná pro určení snímkových souřadnic obrazu (x, y) 

je založena na umístění Gaussovy křivky na hodnoty šedi obrazu hvězdy. Obě tyto metody 

nám umožňují určit snímkové souřadnice s přesností 0,3"-0,4". 

2.3.2 Transformace na souřadnice z katalogu hvězd 

Katalogy hvězd jsou soubory astronomických a astrofyzikálních údajů  

o hvězdách. Obsahují pro náš účel potřebné rovníkové souřadnice hvězdy, deklinaci δ  

a rektascenzi α. 

Na základě katalogu Hipparcos vznikly katalogy Tycho-2 a UCAC, které jsou 

používány pro vyhodnocení dat získaných digitálními zenitovými kamerami. Poskytují 

informace o několika milionech hvězd do jasnosti 14,0 mag a menší. Přesnost poloh hvězd 

uváděných v katalozích je 0,02"-0,1". [6] 

Na počátku známe geodetické souřadnice polohy kamery (φ,λ) měřené pomocí 

GPS, které můžeme uvažovat jako přibližné astronomické souřadnice (φ0,λ0). Převodem 

z (φ0,λ0) pomocí GAST (Greenwichský pravý hvězdný čas) dostáváme přibližné rovníkové 

souřadnice (α0,δ0) pro zenit, který je centrem pozorované oblasti 

(2.2)      𝛿0 = 𝜑0,         𝛼0 = 𝜆0 − 𝐺𝐴𝑆𝑇. 

Rovníkové souřadnice hvězd (α, δ) jsou definovány na kouli, zatímco snímkové souřadnice 

(x, y) jsou definovány rovinou CCD snímače. Z toho důvodu převádíme (α, δ) pomocí 

gnómonické projekce na rovinné souřadnice (X, Y). 

Před určením modelu pro snímkové souřadnice (x, y) a rovinné souřadnice (X, Y) je 

nutné provést identifikaci hvězd. Software AURIGA je založen 

na skutečnosti, že hvězdy tvoří podobné konfigurace (trojúhelníky) na snímku 

a v katalogu. V oblastech nám tedy vytváří trojúhelníky s identickými poměry stran, 

což je vhodné kritérium pro párování hvězd. 

Pro transformaci je zvolena rovinná Helmertova transformace, která je dostačující 

pro převod snímkových souřadnic (x, y) do souřadnic tečné roviny (X, Y) identických 

hvězd. [6] 
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2.3.3 Výpočet souřadnic zenitu kamery 

Měření se provádí ve dvou polohách kamery (I a II) z důvodu snížení vlivu náklonu 

kamery. Souřadnice zenitu jsou určovány interpolací, realizovanou zvlášť na snímky 

pořízené kamerou ve dvou polohách (I a II). Zprůměrováním astronomických souřadnic 

z I a II polohy získáme souřadnice blížící se souřadnicím výsledným 

(2.3)      𝜑∗ =
𝜑𝐼+𝜑𝐼𝐼

2
    𝜆∗ =

𝜆𝐼+𝜆𝐼𝐼

2
 . 

Transformace z (φ*, λ*) do (x, y) je provedena pro každý snímek zvlášť. Průměrné 

hodnoty polohy zenitu 

(2.4)      𝑥 =
𝑥𝐼+𝑥𝐼𝐼

2
   𝑦 =

𝑦𝐼+𝑦𝐼𝐼

2
  

nám dávají lepší výsledky. Za výsledek považujeme astronomické souřadnice (φ,λ)R 

definující osu kamery v systému ITRS. Pokud použijeme 10-20 hvězd přesnost interpolace 

je 0,15"-0,2". [6] 

2.3.4 Uvážení náklonu kamery 

Astronomické souřadnice (φ,λ)R osy kamery se od svislice (směr zenitu) liší 

z důvodu malého vychýlení zjištěného pomocí senzorů náklonu HRTM1 a HRTM2 během 

observace a kvůli pohybu Zemských pólů.  

Tento model eliminuje chyby z posunu počátku a nesoulad mezi oběma polohami 

dalekohledu. Vypočtené hodnoty náklonu (n1,n2) jsou vztaženy k ortogonálnímu 

souřadnicovému systému náklonu kamery v první poloze a představují naklonění osy 

kamery s ohledem na svislici. 

Astronomické souřadnice kamery (ϕ, Λ) jsou vztaženy k aktuální poloze Zemského 

pólu, která se mění v čase. Rovnice korekcí pohybu pólu jsou 

(2.5)      𝛿𝜑𝑝 = −(𝑥𝑝 cos 𝛬 − 𝑦𝑝 sin 𝛬), 

(2.6)     𝛿𝜆𝑝 = −(𝑥𝑝 sin 𝛬 + 𝑦𝑝 cos 𝛬)𝑡𝑔 𝜙, 

kde (xp, yp) jsou souřadnice zemského pólu, vztažené k IERS referenčnímu pólu. Přidáním 

korekcí z náklonu a korekcí z pohybu pólu k souřadnicím osy kamery získáme definitivní 

směr svislice (φ‘, λ‘). 
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Obr. 2.6: Souřadnicový systém použitý pro kalibraci, zdroj [6], upraveno 

  

Na obr. 2.6 jsou zobrazeny souřadnicové osy vypočtených astronomických 

souřadnic (φ‘, λ‘), souřadnicové osy snímku (x, y) odchýlené od souřadnicových os 

astronomických souřadnic o astronomický azimut A*. Pootočení β znázorňuje pootočení 

senzorů náklonu vůči souřadnicovému systému snímku. Úhel ε‘ zobrazuje pootočení 

senzorů náklonu. Kdyby bylo sestavení kamery bezchybné, byly by na sebe osy senzorů 

náklonu kolmé (ε‘=90°). [6] 
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3 PRINCIPY ASTRONOMICKÉHO URČOVÁNÍ 

POLOHY 

Astronomické určení polohy je určení astronomické zeměpisné šířky φ‘ 

a astronomické zeměpisné délky λ‘ stanoviska. Určujeme tedy směr svislice tohoto 

stanoviska vůči zemskému tělesu, které má souřadnicovou soustavu danou osou zemské 

rotace procházející bodem Pn a rovinou základního poledníku. 

 

Obr. 3.1:  Postup určení zeměpisných souřadnic, zdroj [4], upraveno 

 

Souřadnice φ‘, λ‘ stanoviska je možné určit z rovníkových souřadnic α, δ zenitu 

Z stanoviska a to z rovníkových souřadnic α, δ hvězdy, která se v okamžiku S nachází 

v daném zenitu Z. Pomocí rovnic φ = δ ;  λ = α – S dostáváme astronomické zeměpisné 

souřadnice stanoviska. 

Polohu zenitu zjišťujeme nepřímo, a to pomocí měření zenitových vzdáleností 

a časů nebo měření vodorovných směrů a časů. [4] 

3.1 Určení polohy zenitu pomocí zenitových vzdáleností 

Z obr. 3.2 je patrné, že známe souřadnice α1, δ1 a α2, δ2 dvou hvězd H1 a H2 a dále 

známe zenitové vzdálenosti z1 a z2 těchto hvězd zaměřených ze stanoviska o zenitu Z. 

Poloha zenitu Z leží v průsečíku dvou kružnic opsaných kolem bodů H1 a H2 

na jednotkové kouli, jejichž poloměry jsou rovny hodnotám z1 a z2. [4] 
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Obr. 3.2: Určení polohy zenitu pomocí zenitových vzdáleností, zdroj [4], upraveno 

3.2 Určení polohy zenitu pomocí vodorovných směrů 

Pro určení zenitového úhlu stanoviska potřebujeme znát vodorovné směry na tři 

hvězdy H1, H2 a H3. Ze čtení vodorovného kruhu získáme rozdíly čtení K2-K1 a K3-K2, 

které se rovnají rozdílům astronomických azimutů měřených hvězd ΔA12 a ΔA23. 

Na jednotkové kouli sestrojíme geometrická místa stejných úhlů ΔA12 a ΔA23, vzniklé 

křivky se protínají v zenitu stanoviska Z. [4] 

 

Obr. 3.3: Určení polohy zenitu pomocí vodorovných úhlů, zdroj [4], upraveno 

 

Existují i další metody určení zeměpisných souřadnic stanoviska. Je možné určovat 

pouze jednu astronomickou souřadnici (φ‘, λ‘) měřením ve zvolené vertikální rovině 

nejčastěji poledníku. Jedná se například o metodu Sterneckovu, u které je předpokládáno, 

že astronomický universální teodolit je orientován do roviny  místního poledníku. 
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4 TÍŽNICOVÉ ODCHYLKY 

Jedná se o velmi malý úhel, jež svírá tížnice t a normála n v daném bodě zemského 

povrchu. Tížnicové odchylky se dělí na astronomicko-geodetické tížnicové odchylky 

a na gravimetrické tížnicové odchylky. 

4.1 Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky – dle Helmerta 

Určuje se z astronomických a geodetických souřadnic, které se navzájem liší o hodnoty      

(4.1)    𝑑𝜑 = 𝜑´ − 𝜑,    𝑑𝜆 = 𝜆´ − 𝜆, 

které mění svou velikost s měnící se polohou.  

Na Laplaceově bodě uvažujeme pomocnou kouli o poloměru rovném jedné. 

Normála k elipsoidu n v bodě L protne kouli v bodě Z, vzniká geodetický zenit. 

K tížnici v bodě L prochází tečna, která protne kouli v bodě Z’ - astronomický zenit.  Směr 

z bodu L na světový pól protne pomocnou kouli v bodě P. Body L, Z a P určují rovinu 

geodetického meridiánu λ a body L, Z’ a P určují rovinu astronomického meridiánu. 

Oblouk 𝑍�̂� je roven (90°- φ), φ je geodetická šířka a oblouk 𝑍’�̂� je (90°- φ’), 

φ’ je astronomická šířka bodu L. Hodnota dλ=λ’-λ, jedná se o rozdíl astronomické 

a geodetické délky bodu L. Rovina procházející astronomickým zenitem Z’, kolmá 

ke geodetickému meridiánu, protne meridián v bodě Q. Meridiánová složka tížnicové 

odchylky je rovna oblouku 𝑍�̂� = 𝜉 a příčná složka tížnicové odchylky je rovna oblouku 

𝑍’�̂� = 휂. Z důvodu, že rovina kolmá k meridiánu je tzv. I. vertikál, označuje se příčná 

složka také složka tížnicové odchylky v I. vertikále. [1] 

Vztahy pro výpočet složek tížnicové odchylky jsou odvozeny z pravoúhlého 

sférického trojúhelníku Z’PQ.  
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Obr. 4.1: Řešení tížnicové odchylky na Laplaceově bodě, zdroj [1], upraveno 

Podle Neperova pravidla píšeme 

(4.2)      𝑐𝑜𝑠(𝜆´ − 𝜆) = 𝑐𝑜𝑡𝑔 (90° − 𝜑´)𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜑 + 𝜉) 

(4.3)      𝑐𝑜𝑠(90° − 휂) = 𝑠𝑖𝑛 휂 = 𝑠𝑖𝑛 (90° − 𝜑´)𝑠𝑖𝑛(𝜆´ − 𝜆). 

Úhly (λ´-λ) a η jsou malé, proto můžeme položit 

(4.4)      𝑐𝑜𝑠(𝜆´ − 𝜆) = 1, 𝑠𝑖𝑛(𝜆´ − 𝜆) = 𝜆´ − 𝜆, 𝑠𝑖𝑛 휂 = 휂. 

rovnici (4.2) tedy můžeme psát 

(4.5)      1 = 𝑡𝑔 𝜑´ 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜑 + 𝜉) nebo 𝑡𝑔 (𝜑 + 𝜉) = 𝑡𝑔𝜑´. 

Rovnají-li se tangenty, rovnají se i úhly, dále tedy píšeme 

(4.6)     𝜑 + 𝜉 = 𝜑´ 

(4.7)     𝝃 = 𝝋´ − 𝝋 
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Obr. 4.2: Řešení tížnicové odchylky na Laplaceově bodě, rozkreslení, zdroj [1], upraveno  

 

Rovnici (4.3) můžeme přepsat 

(4.8)      휂 = (𝜆´ − 𝜆) cos 𝜑´ 

a φ´ můžeme bez ovlivnění přesnosti položit φ´= φ 

(4.9)     𝜼 = (𝝀´ − 𝝀)𝒄𝒐𝒔 𝝋. 

Vzorce (4.7) a (4.9) slouží pro výpočet složek astronomicko-geodetických tížnicových 

odchylek na Laplaceových bodech. 

Výpočet příčné složky tížnicové odchylky η můžeme určit také z rozdílu astronomického 

a geodetického azimutu 

(4.10)    휂 = (𝐴´ − 𝐴)𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜑. 

Ze sférického trojúhelníku Z´ZQ, který můžeme považovat za rovinný trojúhelník, 

odvozujeme vzorec pro celkovou tížnicovou odchylku Θ a pro její azimut ε 

(4.11)     𝛩 = √𝜉2 + 휂2   , 𝑡𝑔휀 =
𝜂

𝜉
. 

Dále můžeme napsat 

(4.12)      𝜉 = 𝛩 cos 휀 ,    휂 = 𝛩 sin 휀 ,     𝛩 =
𝜉

cos 𝜀
=

𝜂

sin 𝜀
. 

Odvození složky ϑ v libovolném normálovém řezu o azimutu α 

(4.13)       𝜗 = 𝛩 cos(𝐴 − 휀). 
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Do vztahu (4.13) dosadíme hodnotu Θ ze vzorců (4.12) 

(4.14)       𝜗 =
𝜉

𝑐𝑜𝑠 𝜀
(𝑐𝑜𝑠 𝐴 𝑐𝑜𝑠 휀 + 𝑠𝑖𝑛 𝐴 𝑠𝑖𝑛 휀) = 𝜉 𝑐𝑜𝑠 𝐴 + 𝜉 𝑡𝑔 휀 𝑠𝑖𝑛 𝐴. 

 

Obr. 4.3: Tížnicová odchylka v azimutu, zdroj [1], upraveno 

Dle vzorce (4.11) můžeme uvažovat ξ tg ε=η, dostáváme pro složku tížnicové odchylky 

v normálovém řezu o azimutu A. 

(4.15)      𝝑 = 𝝃 𝒄𝒐𝒔 𝑨 + 𝜼 𝒔𝒊𝒏 𝑨. 

Kladná hodnota meridiánové složky tížnicové odchylky ξ znamená odklon tížnice 

k jihu, kladná hodnota příčné složky tížnicové odchylky η odklon tížnice k západu. [1] 

Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky lze též nazvat jako tížnicové 

odchylky dle Helmerta. Jsou vztaženy k normále elipsoidu v bodě na povrchu zemském. 

Jde o nejstarší vyjádření tížnicových odchylek. 

 

Obr. 4.4: Tížnicové odchylky dle Helmerta, zdroj [7], upraveno 
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4.2 Tížnicové odchylky dle Moloděnského 

Jde o povrchové tížnicové odchylky, kde používáme tzv. normální tížnici, 

která je kolmá na tzv. normální elipsoid. Normální tížnice je zakřivena, 

proto se při výpočtu využívá opravy z vlivu zakřivení tížnice. Vypočtenou hodnotu vφ 

zavádíme ke geodetické zeměpisné šířce φ, čímž upravíme polohu bodu z normálního 

elipsoidu na povrch Země.[7] 

 

Obr. 4.5:  Tížnicové odchylky dle Moloděnského, zdroj [7], upraveno 

4.3 Tížnicové odchylky dle Pizettiho 

Tížnicové odchylky jsou počítány na geoidu. Jedná se o úhel mezi normálou 

k elipsoidu a skutečnou tížnicí vztaženou ke geoidu. Astronomická šířka φ‘ je opravena 

o vliv zakřivení tížnice vφ, čímž přepočítáme astronomickou šířku φ‘ určenou na povrchu 

na plochu geoidu.[7] 

V tomto případě jde o skutečnou tížnici, která je zakřivena v důsledku působení 

všech zemských hmot rozmístěných nerovnoměrně okolo bodu. V tomto případě by museli 

být vlivy těchto hmot uváženy. Existují modely, které zobrazují požadované rozložení 

hmot, avšak v této diplomové práci nebyly použity. 
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Obr. 4.6: Tížnicové odchylky dle Pizettiho, zdroj [7], upraveno 

4.4 Vliv zakřivení tížnice 

Astronomické souřadnice φ´, λ´ bodu jsou určeny na povrchu Země vzhledem 

ke směru tížnice. Tížnice je v každém svém bodě kolmá k hladinové ploše, 

které se směrem k pólům sbíhají a z toho důvodu dochází k zakřivení tížnice.  

Měřenou astronomickou šířku φ´ je tak možné převést na vhodnou plochu pomocí 

opravy vypočtené dle vztahu 

(4.16)         𝑣𝜑 = −0,000 171" ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛  2𝜑 , 

kde h je elipsoidická výška bodu v metrech a φ je zeměpisná šířka. 

 Vliv zakřivení tížnice je zaváděn pouze k meridiánové složce ξ tížnicové odchylky. 

V příčné složce η tížnicové odchylky je vliv zakřivení tížnice zanedbatelný. [1] 

 

Obr. 4.7: Vliv zakřivení tížnice, zdroj [1], upraveno 
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5 SYSTÉM PRO ASTRONOMICKÉ URČOVÁNÍ 

POLOHY MAAS-1 

Jedná se o přenosný měřící systém, který umožňuje přesné měření astronomických 

souřadnic ve volném terénu. Systém je zkonstruován z totální stanice doplněné o CCD 

senzor, GPS přijímač a přenosný počítač. 

Konstrukce systému 

- motorizovaná totální stanice 

- CCD kamera 

- přijímač GPS 

- videovkladač 

- grabovací box 

- přenosný počítač 

- baterie 

 

Obr. 5.1: Systém MAAS-1 

 

Základem systému je motorizovaná totální stanice Topcon GPT 9001A vybavena 

servomotory, jež nám umožňují při použití komunikačního rozhraní řízení přístroje 

na dálku. Pomocí speciálního přípravku je na okulár připevněna vysoce citlivá černobílá 

CCD kamera, která pracuje s prokládaným řádkováním, rozlišením 720 x 576 pixelů 

a frekvencí 50Hz, což znamená vytvoření 50 půlsnímků za 1s (25 snímků za 1s). Úhlová 

velikost pixelu je přibližně 2,5". Kamera je montována na okulárovou stranu dalekohledu 
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pomocí speciálně upraveného zenitového okuláru Topcon. Zaostření obrazu je prováděno 

ostřícím prstencem na přístroji. 

Pro určení přesného času je použit jednofrekvenční GPS přijímač Garmin 18 LVC. 

Přijímačem jsou vysílány zprávy NMEA a časové značky PPS (pulse per second) 

o frekvenci 1 Hz a délce 20ms do videovkladače. Pomocí speciálního zařízení  

KIWI-OSD 2 je vkládán přesný časový údaj expozice do každého půlsnímku. Další 

součásti systému je grabovací box, který slouží pro převod videa z analogového formátu 

na formát digitální. A poslední částí systému je přenosný počítač, který je používaný 

pro řízení měření, ukládání měřených dat a vyhodnocení. 

Napájení systému je vyřešeno baterií 12V, z které jsou napájeny GPS přijímač, 

KIWI-OSD 2 a CCD kamera. Totální stanice a počítač mají baterie vlastní. 

Hvězdným katalogem používaným tímto systémem je katalog FK5 s dodatky, 

který je sice zastaralý, ale pro daný účel je vyhovující z hlediska přesnosti a počtu hvězd. 

Systém MAAS-1 pro observace využívá hvězdy v rozmezí 2,0 - 6,1 mag. [5,9] 

Software systému 

Jedná se o velmi komplexní program, který zajišťuje obousměrnou komunikaci 

s obsluhou, totální stanici vysílá příkazy, přijímá data, vyhodnocuje snímky 

z videokamery, kontroluje horizontaci přístroje, vyhodnocuje a ukládá naměřená data 

a vyhotovuje protokol o měření. Software je z hlediska programového vybavení rozdělen 

do tří skupin programů a to: 

- Program pro plánování měření (Příprava) 

- Program pro řízení měření, zpracování snímků a ukládání měřených dat 

(MSV3) 

- A soubor programů pro výpočet výsledných astronomických souřadnic 

(HrubeZprac, EXPORT v1.0, P-ZDP5 a VYROVNANI v3.4). [5,9] 
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5.1 Metoda párů stejné výšky 

Jde o metodu, kterou současně určujeme obě astronomické zeměpisné souřadnice. 

Před začátkem měření se spouští tzv. pozorovací program, který vyhledává vhodné páry 

pro měření. Vyhledávací sektory jsou vymezeny azimuty ±15° od meridiánu a ±10° 

od prvního vertikálu, obě hvězdy každého páru musí mít v epoše měření opačný azimut 

(s tolerancí 10°) a totožný zenitový úhel, který musí ležet v intervalu 20° až 35°. 

U každé hvězdy jsou opakovaně měřeny zenitový úhel a čas v intervalu kolem okamžiku 

průchodu hvězdy almukantaratem. Sklon dalekohledu se mezi jednotlivými měřeními 

mění. Minimální měření musí obsahovat jeden šířkový a jeden délkový pár. Astronomicky 

určené souřadnice jsou počítány z naměřených dat vyrovnáním (např. metodou nejmenších 

čtverců). Standardní polní observace jsou čtyři šířkové a čtyři délkové páry. 

Metoda je navržena tak, aby omezila vliv systematických chyb přístrojových, chyb 

způsobených atmosférou – atmosférickou refrakcí a chyb matematického modelu. Přesnost 

výsledků závisí na použitém elektronickém teodolitu, konkrétně na přesnosti odečítání 

vertikálních úhlů, přesnosti kompenzátoru náklonu a zvětšení dalekohledu. [8] 
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6 SBĚR DAT 

6.1 Síť Dolní Morava 

Síť se nachází v okolí obce Dolní Morava v jižní části horské oblasti Kralický 

Sněžník a je součástí rozsáhlejší výukové a experimentální sítě Sněžník. Horské 

a podhorské prostředí poskytuje velké výškové rozdíly, klimatické rozdíly a výsledné velké 

tížnicové odchylky.   

Masiv z hlediska geologie členíme dle hornin vyskytujících se v dané oblasti. 

Západní část je tvořena metamorfovanou slídovou břidlicí, východní část je vytvořena 

z místních druhů rul. Jedná se o kerné pohoří vytvořené tektonickými zdvihy, které bylo 

později modelováno ledovcem a tím vzniklo údolí řeky Moravy. 

Masiv Králický Sněžník představuje hlavní evropské rozvodí. Řeka Morava, která 

zde pramení, odvádí spolu s několika dalšími přítoky z jihovýchodních svahů vodu 

do Černého moře, severní, polská strana hory odvádí vodu do moře Baltského a další vody 

jsou odvedeny do moře Severního. [11] 

Síť Dolní Morava v současné době obsahuje 28 bodů viz. obr. 6.1. Pokrývá území 

o rozloze 8,4km
2
. Nejvyšším bodem je bod SLAM 1232,45m.n. m., nejníže položeným 

bodem celé sítě je bod DMOR-2 s výškou 623,56m.n. m. 

 

Obr. 6.1: Síť Dolní Morava 
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6.2 Přehled předchozích měření 

V roce 2014 bylo astronomicky určeno 10 bodů. Jedná se o dva vzájemně  

se protínající profily, podélný profil je umístěny v údolí řeky Moravy (FZ7-8l, FZ7-8j, 

PARK, FZ7-8f, DMOR-2) a ve směru kolmém na údolí prochází profil příčný (KLEP, 

MYTI, 8g5, PARK, NVK-02, VYHL). Měření bylo uskutečněno  

7. 8. 2014 – 11. 8. 2014 měřickou skupinou složenou z Ing. Richarda Kratochvíla 

a Ing. Tomáše Volaříka. Naměřená data byla zpracována pro časopis Geodetický  

a kartografický obzor, ročník 62/104, 2016, číslo 6 [10]. 

V roce 2015 bylo astronomicky určeno dalších 8 bodů, které byly umístěny 

na západním svahu hory Slamník. Astronomické měření bylo provedeno v období 

od 11. 8. 2015 do 13. 8. 2015 doc. Ing. Radovanem Machotkou, Ph.D. a studentem 

Bc. Tadeášem Černohousem. 

Data z těchto roků byla pouze převzata pro kompletní zpracování sítě. 

6.3 Vlastní měření 

Třetí etapa měření proběhla v období od 9. 5. 2016 do 11. 5. 2016 za mé aktivní 

účasti. Dvě noci byly měřeny 4 body, třetí noc bylo měřeno na třech bodech včetně bodu 

PARK, který byl měřen kontrolně. 

6.3.1 Kalibrace kamery v laboratoři 

Po montáži kamery na totální stanici je nutné určit snímkové souřadnice polohy 

záměrné přímky. Kalibrace proběhla před odjezdem na Dolní Moravu v laboratoři B150 

na Fakultě stavební.  

Základna byla realizována přístrojem ustaveném na pilíři v přilehlé laboratoři B151 

a odrazným hranolem umístěném na pilíři v laboratoři B150. Přístroj je vybaven funkcí 

automatického cílení na hranol, která byla použita pro samostatné zacílení. Přesnost 

automatického cílení na hranol je výrobcem stanovena hodnotou 2". Obraz byl ručně 

doostřen a byl sejmut snímek zorného pole. Dále byl uložený snímek otevřen v grafickém 

editoru – malování, kde byl ručně určen střed, a byly přečteny snímkové souřadnice polohy 

záměrné přímky. Ty byly dále vloženy do konfiguračního souboru MSV3VerzeA24.exe. 
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Obr. 6.2: Určení snímkových souřadnic polohy záměrné přímky, zdroj [5] 

Určení snímkových souřadnic polohy záměrné přímky lze tímto způsobem určit 

s přesností jednoho až dvou pixelů (2"-5"). Tato přesnost pro daný účel postačuje. 

Je však důležité určit snímkové souřadnice polohy záměrné přímky správně, neboť jsou 

podle těchto souřadnic programem vyhledávány hvězdy v zorném poli dalekohledu.  

Poloha záměrné přímky pro měření na jednotlivých bodech byla považována 

za neměnnou.  

6.3.2 Příprava 

Před odjezdem byla zpracována přehledka všech bodů doposud zaměřených v síti 

Dolní Morava, která sloužila pro následné vhodné rozmístění dalších bodů. 

Každý den bylo určeno přibližné rozmístění bodů nad ortofoto snímkem 

a v odpoledních hodinách byla provedena rekognoskace terénu. Při výběru stanoviska bylo 

důležité zvolit místo s volným obzorem nejlépe tak, aby byl dostupný obzor o zenitovém 

úhlu 35°. Ne vždy bylo možné polohu bodu zvolit (byly využity i starší body) 

např. při měření na bodě LANO nebyl zaměřen 1 šířkový pár z toho důvodu, že měřená 

hvězda procházela v době měření přesně za lanem lyžařského vleku. I sebemenší překážka 

může způsobit problémy při měření. 
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6.3.3 Měření 

Na každém měřeném bodě bylo postupováno následujícím způsobem. 

Byla provedena pečlivá horizontace přístroje a propojení všech potřebných 

komponentů systému. Propojujeme totální stanici s počítačem a propojujeme GPS přijímač 

času přes vkladač času (KIWI-OSD 2) a grabovací box s počítačem a totální stanicí. GPS 

přijímač času, vkladač času a kamera musí být napájeny z přenosné baterie. Celková 

příprava přístroje na stanovisku trvá přibližně 15 minut.  

Dále bylo nutné vytvořit tzv. pozorovací program, což je plán pozorování. 

Do tohoto programu byly zavedeny datum a čas měření, a souřadnice stanoviska 

s odchylkou od správné polohy bodu nepřekračující 30". 

Nejjednodušším způsobem určení elipsoidických souřadnic je použití GNSS 

technologií. Elipsoidické souřadnice byly určeny metodou RTK v systému ETRS89 

přístrojem Trimble R4 (v.č. 5328440051) . Každý bod byl určen vždy dvakrát – na začátku 

a na konci astronomického měření. Elipsoidické souřadnice bodu PARK byly převzaty 

z měření RTK v roce 2014 a elipsoidické souřadnice bodů UBRI, PRSO, LANO byly 

určeny GNSS měřením statickou metodou převzaté od prof. Ing. Otakara 

Švábenského, CSc. 

Při měření na prvním bodě muselo být provedeno doostření obrazu. Z toho důvodu 

byl ještě za světla ustaven přístroj a obraz byl doostřen na vzdálené objekty. Při dalším 

měření byla provedena pouze kontrola zaostření obrazu při měření prvního páru. 

Je důležité mít ostrý obraz, v opačném případě by docházelo k rozšíření hvězdy na více 

pixelů a k následnému nepřesnému určení snímkových souřadnic hvězdy. 

Na začátku každé noci byla provedena polní kalibrace CCD kamery s využitím  

α UMi (Polárka), která probíhá nasnímáním Polárky v 17 různých polohách snímku. Z této 

kalibrace získáváme úhlovou velikost pixelu ve směru osy X, úhlovou velikost pixelu ve 

směru osy Y a stočení snímku vůči horizontu. Zjištěné hodnoty jsou využity pro přepočet 

snímkových offsetů dX a dY (poloha středu hvězdy vůči poloze záměrného obrazce) 

na úhlové doměrky dV a dHz. Výsledné hodnoty jsou určeny jako průměry. 

Při vyhodnocení kalibrace je nutné zavádět korekce z vlastního pohybu Polárky, 

neboť ta se během snímkování pohybuje.  
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Dále byla provedena orientace totální stanice vůči světovým stranám. V řídícím 

programu byla zvolena volba „orientace“, která spočítá aktuální zenitový úhel 

(z rovníkových souřadnic Polárky, souřadnic stanoviska a aktuálního času), 

v kterém se Polárka nachází a nastaví dalekohled do odpovídajícího zenitového úhlu. 

Buď ručně, nebo pomocí příkazů z počítače je otáčeno přístrojem kolem vertikální osy, 

dokud se na monitoru počítače neobjeví Polárka. Poté už probíhá činnost přístroje 

automaticky. Přístroj nejdříve sejme zorné pole kamery, kde vyhodnotí polohu Polárky 

a zacílí na ni.  Dále program vypočte aktuální azimut Polárky, a ten vloží do přístroje 

jako aktuální čtení vodorovného kruhu. Tím je „0“ horizontálního kruhu přístroje posunuta 

do požadované polohy, kterou označujeme termínem astronomický jih. Tímto je orientace 

přístroje hotova. 

V pozorovacím programu jsou dále vybrány vhodné šířkové a délkové páry, 

které přístroj postupně měří. Důležité je aby se časově nepřekrývaly a aby nenásledovaly 

těsně po sobě. Přístroj se musí do dané polohy průchodu hvězdy nastavit a z toho důvodu 

by docházelo k problémům. 

Veškerá naměřená data jsou ukládána do souboru (*.txt). Dále je vytvářen soubor 

(*.prt), kde jsou uložena data vypovídající o úspěšnosti měření. 

 

Obr. 6.3: Systém MAAS-1, měření na bodě 204 
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Na bodě UBRI bylo měřeno na excentrickém stanovisku z důvodu špatné 

viditelnosti na oblohu přes koruny stromů nacházející se v těsné blízkosti bodu. 

Astronomické souřadnice byly tedy přepočteny pomocí měřeného azimutu A a délky s 

na vlastní stabilizaci bodu. 

A=323,9600
g
 

s=16,71m 

Prostřednictvím výpočetních vztahů 

(6.1)       ∆𝜑" = −
𝑠∙𝑐𝑜𝑠 𝐴°∙𝜌"

𝑀
,         ∆𝜆" = −

𝑠∙𝑠𝑖𝑛 𝐴°∙𝜌"

𝑁∙𝑐𝑜𝑠 𝜑
 

byly vypočteny rozdíly astronomických souřadnic bodu. Kde s a A jsou polární prvky 

excentricity, M a N meridiánový a příčný poloměr křivosti referenčního elipsoidu. 

Vzdálenost excentrického stanoviska od centrického je menší než 30 metrů, proto lze místo 

M a N použít přibližný poloměr zeměkoule R = 6 380 000m bez ztráty přesnosti 

výsledných astronomických souřadnic. 

 

Tab. 6.1: Výpočet excentrického stanoviska -  bod UBRI 

Astronomické souřadnice 

excentrické stanovisko 
určené centrační 

prvky 
Astronomické souřadnice centrické 

stanovisko 

φ' λ' Δφ Δλ φ' λ' 

50° 8´ 19,89" 16° 47´ 15,87" -0,20" 0,79" 50° 8´ 19,69" 16° 47´ 16,66" 

 

Na ostatních bodech bylo měřeno centricky. Body DM5 – DM9 nebyly 

stabilizovány. 
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7 VÝPOČET 

Zpracování naměřených dat probíhalo vždy další den po měření. Pro každý bod 

musí být vytvořena vlastní složka, v které jsou prováděny následující výpočty 

a zpracování. 

První část zpracování výsledků je v programu HrubeZpracA6.EXE, v kterém jsou 

přepočítávány snímkové souřadnice x, y na úhlové doměrky dV, dHz a ty jsou přičteny 

k naměřeným hodnotám zenitového úhlu V a horizontálnímu úhlu Hz. Do programu 

vstupuje soubor (*.txt) a výstupem je soubor (*.tx1). 

Dále jsou v programu EXPORT.EXE v1.0 provedeny výstupy ze souboru (*.tx1) 

do souboru HVEZDY.HVE a ZAPISNIK.HVE, které jsou použity do druhé části výpočtu 

výsledků. Soubor HVEZDY.HVE obsahuje seznam použitých hvězd a časy jejich měření. 

Tento soubor slouží pro výpočet zdánlivých poloh hvězd. ZAPISNIK.HVE 

je kopie souboru (*.tx1). 

Další program P_ZDP5.EXE provede výpočet zdánlivých poloh hvězd. Vstupním 

souborem je soubor HVEZDY.HVE a na výstupu získáváme soubor ZDPOLOHY.HVE. 

 Závěrečná část výpočtu probíhá v programu VYROV_34.EXE. Do tohoto programu 

vstupují soubory ZAPISNIK.HVE  a ZDPOLOHY.HVE. Při spuštění programu vidíme 

informace o počtu hvězd, které obsahuje soubor ZAPISNIK.HVE. V následujícím kroku 

jsou do programu VYROV_34.EXE zadávány přibližné zeměpisné souřadnice určovaného 

bodu (φ, λ) (zjištěné geodetickou metodou) a informace o rotaci Země a poloze pólu 

(DUT1; xP,yP). 

Informace o rotaci Země a poloze pólu jsou zjišťovány z Bulletinu A služby IERS 

(IERS Bulletins). Není nutné potřebnou hodnotu interpolovat, pro daný účel stačí použít 

data k nejbližší půlnoci. 

Data z: https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/Bulletins/bulletins.html 
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Obr. 7.1: Náhled dat -  Bulletin A  

Po zadání všech těchto informací byl proveden výpočet obou astronomických 

souřadnic. Ze všech párů proběhl výpočet metodou nejmenších čtverců (MNČ) 

a byly získány výsledné souřadnice. Poté byl proveden výpočet odděleně. Nejdříve 

byla zvolena astronomická šířka za známou (vypočítána ze všech párů) a byla 

dopočítávána astronomická délka. V dalším kroku byla zvolena za známou astronomická 

délka a byla počítána astronomická šířka. Výsledky se ukládají do generovaného souboru 

VYSLEDKY.TXT, kde jsou sepsány výsledné astronomické souřadnice, přesnosti jejich 

určení a informace o rotaci Země a poloze pólu.  

 

 

Obr. 7.2. Výpočet astronomických souřadnic bodu 204 
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Výpočtem astronomických souřadnic odděleně získáváme informaci o tom, 

zda není nějaký délkový či šířkový pár odlehlý od ostatních hodnot. Odlehlé měření 

(pár) by muselo být odebráno z naměřených dat a musel by být proveden opětovný 

výpočet. 

Tab. 7.1: Náhled vypočtených astronomických souřadnic na bodě 204 

 
φ' λ' 

všechny páry 50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,02´´ 

šířkové páry 

50° 8´ 14,71´´ 16° 48´ 28,02´´ 

50° 8´ 14,66´´ 16° 48´ 28,02´´ 

50° 8´ 14,40´´ 16° 48´ 28,02´´ 

50° 8´ 14,19´´ 16° 48´ 28,02´´ 

délkové páry 

50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,12´´ 

50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,82´´ 

50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 27,67´´ 

50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 27,76´´ 

50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,11´´ 

50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 27,80´´ 

50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,15´´ 

 

Pro ukázku jsou v tab. 7.1 vypsány vypočtené astronomické souřadnice na bodě 

204 ze souboru VYSLEDKY.TXT. Z výsledků šířkových párů je kontrolována odchylka 

od výsledné astronomické šířky vypočtené ze všech párů a opačně je kontrolována 

odchylka jednotlivých délkových párů od výsledné astronomické délky bodu. 

Ve výpočtu je možné změnit hladinu významnosti pro testování odlehlých měření, 

která je při spuštění programu stanovena hodnotou t=2.5. 

Výsledné textové soubory z výpočtu astronomických souřadnic na bodech měřených 

v roce 2016 jsou obsahem el. přílohy č. 5. 
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7.1 Výpočet tížnicových odchylek 

Pro výpočty tížnicových odchylek byly použity vztahy uvedené v kap. 4.  

7.1.1 Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky – dle Helmerta 

Výpočet tížnicových odchylek byl proveden pomocí výpočetních vztahů  

viz. kap. 4.1 (vztahy 4.7, 4.9). Takto určené tížnicové odchylky nejsou ovlivněny 

nadmořskou výškou daného bodu. Z těchto dat byly zpracovány grafické přílohy 

diplomové práce. 

Výpočetní tabulka v programu Excel je uvedena v el. příloze č. 6. 

7.1.2 Tížnicové odchylky dle Moloděnského 

Do tohoto výpočtu na rozdíl od předešlého vstoupily pouze body měřené v roce 

2016. Nejprve byly určeny opravy z vlivu zakřivení tížnice vφ, dle vztahů uvedených 

v kap. 4.4.  Poté byly tyto hodnoty oprav odečteny od zeměpisné šířky určené metodou 

GNSS. Tím byly získány opravené zeměpisné souřadnice bodů, konkrétně zeměpisná 

šířka, z normálního elipsoidu na povrch Země. 

Výpočetní tabulka v programu Excel je uvedena v el. příloze č. 6. 

7.1.3 Tížnicové odchylky dle Pizettiho 

Výpočet byl proveden opět pouze pro body měřené v roce 2016. Nejdříve byly 

určeny opravy z vlivu zakřivení tížnice vφ, dle vztahů uvedených v kap. 4.4, které byly 

přičteny k astronomické šířce každého bodu. Tímto způsobem byla přepočítána 

astronomická šířka bodu a tím byla získána poloha bodu na geoidu. 

Výpočetní tabulka v programu Excel je uvedena v el. příloze č. 6. 

7.1.4 Redukované tížnicové odchylky 

Pro některé účely je výhodné použít redukované tížnicové odchylky. Znázorněním 

redukovaných tížnicových odchylek se ukáže jejich vztah s topografickým terénem. 

Při určení redukovaných tížnicových odchylek je možné využít dvou různých 

postupů. Dle prvního postupu volíme vztažný bod uprostřed lokality, jehož hodnoty 
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meridiánové a příčné složky tížnicové odchylky dále používáme do výpočtu. Druhým 

postupem počítáme průměrnou hodnotu meridiánové složky tížnicové odchylky a příčnou 

složku tížnicové odchylky ze všech bodů lokality a ty dále používáme do výpočtu. 

V této práci byl použit druhý postup a to výpočet průměrné hodnoty jednotlivých složek 

tížnicových odchylek ze všech bodů lokality. 

Průměrná hodnota je poté odečítána od jednotlivých hodnot složek tížnicové 

odchylky na každém bodě a tím získáváme meridiánové a příčné složky redukovaných 

tížnicových odchylek na všech bodech lokality. Pomocí vztahů 

(7.1)    ξ= φ´ - φ 

(7.2)    η=(λ´-λ)cos φ 

jsou dopočítány astronomické souřadnice terénních bodů (φ´,λ´). 

Výpočetní tabulka v programu Excel je uvedena v el. příloze č. 6. 



 

 

Tab. 7.2: Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky (dle Helmerta) 

ČB 
GNSS ETRS89 Astro 

pozn. 
počet párů Tížnicové odchylky 

φ λ HEL φ‘ λ‘ šířky délky ξ η 

NVK-02 50° 8´ 36,80´´ 16° 48´ 43,62´´ 757,82 50° 8´ 37,53´´ 16° 48´ 37,69´´ exc. 5 4 0,73´´ -3,80´´ 

8g5 50° 8´ 51,14´´ 16° 47´ 55,97´´ 841,37 50° 8´ 50,92´´ 16° 47´ 56,42´´ exc. 4 5 -0,22´´ 0,29´´ 

VYHL 50° 8´ 42,54´´ 16° 49´ 27,16´´ 1036,78 50° 8´ 42,30´´ 16° 49´ 20,93´´ centr. 4 4 -0,24´´ -3,99´´ 

KLEP 50° 9´ 15,21´´ 16° 47´ 15,77´´ 1128,92 50° 9´ 16,13´´ 16° 47´ 10,41´´ centr. 3 3 0,92´´ -3,43´´ 

MYTI 50° 9´ 3,78´´ 16° 47´ 43,91´´ 954,69 50° 9´ 4,09´´ 16° 47´ 43,23´´ centr. 5 3 0,31´´ -0,44´´ 

FZ7-8l 50° 9´ 20,84´´ 16° 48´ 52,94´´ 759,57 50° 9´ 22,47´´ 16° 48´ 48,99´´ exc. 4 6 1,63´´ -2,53´´ 

DMOR-2 50° 7´ 46,03´´ 16° 48´ 0,35´´ 667,44 50° 7´ 46,50´´ 16° 47´ 58,66´´ exc. 4 4 0,47´´ -1,08´´ 

FZ7-8f 50° 8´ 9,34´´ 16° 48´ 15,66´´ 683,64 50° 8´ 10,42´´ 16° 48´ 12,57´´ exc. 4 4 1,08´´ -1,98´´ 

FZ7-8j 50° 8´ 59,46´´ 16° 48´ 39,14´´ 724,96 50° 8´ 59,48´´ 16° 48´ 34,93´´ centr. 4 3 0,02´´ -2,70´´ 

SLAM 50° 9´ 16,39´´ 16° 50´ 16,98´´ 1276,32 50° 9´ 18,63´´ 16° 50´ 11,75´´ centr. 4 6 2,24´´ -3,35´´ 

S1 50° 9´ 22,34´´ 16° 49´ 56,53´´ 1186,18 50° 9´ 25,48´´ 16° 49´ 48,63´´ centr. 4 4 3,14´´ -5,06´´ 

S2 50° 9´ 6,18´´ 16° 50´ 0,30´´ 1155,92 50° 9´ 6,73´´ 16° 49´ 53,44´´ nestb. 4 4 0,55´´ -4,40´´ 

S3 50° 9´ 13,65´´ 16° 49´ 48,02´´ 1063,85 50° 9´ 15,26´´ 16° 49´ 38,76´´ nestb. 3 5 1,61´´ -5,93´´ 

S4 50° 8´ 59,84´´ 16° 49´ 44,25´´ 1136,03 50° 9´ 0,59´´ 16° 49´ 36,75´´ centr. 4 5 0,75´´ -4,80´´ 

8p1 50° 9´ 3,00´´ 16° 49´ 15,62´´ 897,18 50° 9´ 4,61´´ 16° 49´ 6,39´´ nestb. 4 4 1,61´´ -5,92´´ 

8p 50° 9´ 12,72´´ 16° 49´ 18,38´´ 871,50 50° 9´ 15,07´´ 16° 49´ 9,81´´ nestb. 4 4 2,35´´ -5,49´´ 

NVK-04 50° 8´ 37,81´´ 16° 48´ 59,45´´ 820,54 50° 8´ 37,68´´ 16° 48´ 52,17´´ exc. 4 4 -0,13´´ -4,67´´ 

PRSO 50° 8´ 45,89´´ 16° 47´ 22,87´´ 985,71 50° 8´ 45,62´´ 16° 47´ 20,21´´ centr. 4 4 -0,27´´ -1,70´´ 

LANO 50° 8´ 1,80´´ 16° 47´ 23,08´´ 821,14 50° 8´ 1,91´´ 16° 47´ 21,56´´ centr. 4 4 0,11´´ -0,97´´ 

DM5 50° 8´ 16,00´´ 16° 47´ 40,10´´ 795,00 50° 8´ 16,22´´ 16° 47´ 39,73´´ nestb. 4 4 0,22´´ -0,24´´ 

UBRI 50° 8´ 19,59´´ 16° 47´ 19,55´´ 841,70 50° 8´ 19,69´´ 16° 47´ 16,66´´ exc. 4 5 0,10´´ -1,85´´ 

204 50° 8´ 14,17´´ 16° 48´ 32,61´´ 739,62 50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,02´´ centr. 4 7 0,29´´ -2,94´´ 

205 50° 8´ 1,23´´ 16° 48´ 27,93´´ 725,16 50° 8´ 1,46´´ 16° 48´ 23,56´´ centr. 4 5 0,23´´ -2,80´´ 

DM6 50° 8´ 32,72´´ 16° 48´ 2,93´´ 789,74 50° 8´ 32,60´´ 16° 48´ 2,39´´ nestb. 4 4 -0,12´´ -0,35´´ 

DM7 50° 7´ 54,35´´ 16° 47´ 41,56´´ 734,00 50° 7´ 54,02´´ 16° 47´ 41,58´´ nestb. 4 4 -0,33´´ 0,01´´ 

DM8 50° 8´ 4,91´´ 16° 47´ 57,80´´ 724,33 50° 8´ 4,68´´ 16° 47´ 57,50´´ nestb. 4 5 -0,23´´ -0,19´´ 

DM9 50° 8´ 36,64´´ 16° 47´ 44,02´´ 851,49 50° 8´ 36,14´´ 16° 47´ 43,64´´ nestb. 4 4 -0,50´´ -0,24´´ 

PARK 50° 8´ 37,22´´ 16° 48´ 29,43´´ 704,80 50° 8´ 37,71´´ 16° 48´ 25,95´´ centr. 11 13 0,49´´ -2,23´´ 

Poznámka: exc. excentrické postavení přístroje 

         
 

centr. centrické postavení přístroje 

         
 

nestb. bod nestabilizován 

          



 

 

Tab. 7.3: Tížnicové odchylky dle Moloděnského 

ČB 
GNSS ETRS89 Astro 

vφ 
GNSS ETRS89 Tížnicové odchylky 

φ λ HEL φ' λ' φ λ ξ η 

PRSO 50° 8´ 45,89´´ 16° 47´ 22,87´´ 985,71 50° 8´ 45,62´´ 16° 47´ 20,21´´ -0,17´´ 50° 8´ 46,06´´ 16° 47´ 22,95´´ -0,44´´ -1,70´´ 

LANO 50° 8´ 1,80´´ 16° 47´ 23,08´´ 821,14 50° 8´ 1,91´´ 16° 47´ 21,56´´ -0,14´´ 50° 8´ 1,94´´ 16° 47´ 23,08´´ -0,03´´ -0,97´´ 

DM5 50° 8´ 16,00´´ 16° 47´ 40,10´´ 795,00 50° 8´ 16,22´´ 16° 47´ 39,73´´ -0,14´´ 50° 8´ 16,14´´ 16° 47´ 40,10´´ 0,08´´ -0,24´´ 

UBRI 50° 8´ 19,59´´ 16° 47´ 19,55´´ 841,70 50° 8´ 19,69´´ 16° 47´ 16,66´´ -0,14´´ 50° 8´ 19,73´´ 16° 47´ 19,55´´ -0,04´´ -1,85´´ 

204 50° 8´ 14,17´´ 16° 48´ 32,61´´ 739,62 50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,02´´ -0,13´´ 50° 8´ 14,30´´ 16° 48´ 32,61´´ 0,16´´ -2,94´´ 

205 50° 8´ 1,23´´ 16° 48´ 27,93´´ 725,16 50° 8´ 1,46´´ 16° 48´ 23,56´´ -0,12´´ 50° 8´ 1,35´´ 16° 48´ 27,93´´ 0,11´´ -2,80´´ 

DM6 50° 8´ 32,72´´ 16° 48´ 2,93´´ 789,74 50° 8´ 32,60´´ 16° 48´ 2,39´´ -0,14´´ 50° 8´ 32,86´´ 16° 48´ 2,93´´ -0,26´´ -0,35´´ 

DM7 50° 7´ 54,35´´ 16° 47´ 41,56´´ 734,00 50° 7´ 54,02´´ 16° 47´ 41,58´´ -0,13´´ 50° 7´ 54,48´´ 16° 47´ 41,56´´ -0,46´´ 0,01´´ 

DM8 50° 8´ 4,91´´ 16° 47´ 57,80´´ 724,33 50° 8´ 4,68´´ 16° 47´ 57,50´´ -0,12´´ 50° 8´ 5,03´´ 16° 47´ 57,80´´ -0,35´´ -0,19´´ 

DM9 50° 8´ 36,64´´ 16° 47´ 44,02´´ 851,49 50° 8´ 36,14´´ 16° 47´ 43,64´´ -0,15´´ 50° 8´ 36,79´´ 16° 47´ 44,02´´ -0,65´´ -0,24´´ 

PARK 50° 8´ 37,22´´ 16° 48´ 29,43´´ 704,80 50° 8´ 37,71´´ 16° 48´ 25,95´´ -0,12´´ 50° 8´ 37,34´´ 16° 48´ 29,43´´ 0,37´´ -2,23´´ 

                       
Tab. 7.4: Tížnicové odchylky dle Pizettiho 

ČB 
GNSS ETRS89 Astro 

vφ 
Astro Tížnicové odchylky 

φ λ HEL φ' λ' φ' λ' ξ η 

PRSO 50° 8´ 45,89´´ 16° 47´ 22,87´´ 985,71 50° 8´ 45,62´´ 16° 47´ 20,21´´ -0,16´´ 50° 8´ 45,46´´ 16° 47´ 20,21´´ -0,43´´ -1,70´´ 

LANO 50° 8´ 1,80´´ 16° 47´ 23,08´´ 821,14 50° 8´ 1,91´´ 16° 47´ 21,56´´ -0,14´´ 50° 8´ 1,77´´ 16° 47´ 21,56´´ -0,03´´ -0,97´´ 

DM5 50° 8´ 16,00´´ 16° 47´ 40,10´´ 795,00 50° 8´ 16,22´´ 16° 47´ 39,73´´ -0,13´´ 50° 8´ 16,09´´ 16° 47´ 39,73´´ 0,09´´ -0,24´´ 

UBRI 50° 8´ 19,59´´ 16° 47´ 19,55´´ 841,70 50° 8´ 19,69´´ 16° 47´ 16,66´´ -0,14´´ 50° 8´ 19,55´´ 16° 47´ 16,66´´ -0,04´´ -1,85´´ 

204 50° 8´ 14,17´´ 16° 48´ 32,61´´ 739,62 50° 8´ 14,46´´ 16° 48´ 28,02´´ -0,12´´ 50° 8´ 14,34´´ 16° 48´ 28,02´´ 0,17´´ -2,94´´ 

205 50° 8´ 1,23´´ 16° 48´ 27,93´´ 725,16 50° 8´ 1,46´´ 16° 48´ 23,56´´ -0,12´´ 50° 8´ 1,34´´ 16° 48´ 23,56´´ 0,11´´ -2,80´´ 

DM6 50° 8´ 32,72´´ 16° 48´ 2,93´´ 789,74 50° 8´ 32,60´´ 16° 48´ 2,39´´ -0,13´´ 50° 8´ 32,47´´ 16° 48´ 2,39´´ -0,25´´ -0,35´´ 

DM7 50° 7´ 54,35´´ 16° 47´ 41,56´´ 734,00 50° 7´ 54,02´´ 16° 47´ 41,58´´ -0,12´´ 50° 7´ 53,90´´ 16° 47´ 41,58´´ -0,45´´ 0,01´´ 

DM8 50° 8´ 4,91´´ 16° 47´ 57,80´´ 724,33 50° 8´ 4,68´´ 16° 47´ 57,50´´ -0,12´´ 50° 8´ 4,56´´ 16° 47´ 57,50´´ -0,35´´ -0,19´´ 

DM9 50° 8´ 36,64´´ 16° 47´ 44,02´´ 851,49 50° 8´ 36,14´´ 16° 47´ 43,64´´ -0,14´´ 50° 8´ 36,00´´ 16° 47´ 43,64´´ -0,64´´ -0,24´´ 

PARK 50° 8´ 37,22´´ 16° 48´ 29,43´´ 704,80 50° 8´ 37,71´´ 16° 48´ 25,95´´ -0,12´´ 50° 8´ 37,59´´ 16° 48´ 25,95´´ 0,37´´ -2,23´´ 



 

 

Tab. 7.5: Redukované tížnicové odchylky 

ČB 

Astrnomicko-geodetické 

tížnicové odchylky 
GNSS ETRS89 Astro 

Redukované tížnicové 

odchylky 

ξ η φ λ φ‘ λ‘ ξ η 

NVK-02 0,73´´ -3,80´´ 50° 8´ 36,80´´ 16° 48´ 43,62´´ 50° 8´ 36,93´´ 16° 48´ 41,75´´ 0,13´´ -1,20´´ 

8g5 -0,22´´ 0,29´´ 50° 8´ 51,14´´ 16° 47´ 55,97´´ 50° 8´ 50,32´´ 16° 48´ 0,48´´ -0,82´´ 2,89´´ 

VYHL -0,24´´ -3,99´´ 50° 8´ 42,54´´ 16° 49´ 27,16´´ 50° 8´ 41,70´´ 16° 49´ 24,99´´ -0,84´´ -1,39´´ 

KLEP 0,92´´ -3,43´´ 50° 9´ 15,21´´ 16° 47´ 15,77´´ 50° 9´ 15,53´´ 16° 47´ 14,47´´ 0,32´´ -0,83´´ 

MYTI 0,31´´ -0,44´´ 50° 9´ 3,78´´ 16° 47´ 43,91´´ 50° 9´ 3,49´´ 16° 47´ 47,29´´ -0,29´´ 2,16´´ 

FZ7-8l 1,63´´ -2,53´´ 50° 9´ 20,84´´ 16° 48´ 52,94´´ 50° 9´ 21,87´´ 16° 48´ 53,05´´ 1,03´´ 0,07´´ 

DMOR-2 0,47´´ -1,08´´ 50° 7´ 46,03´´ 16° 48´ 0,35´´ 50° 7´ 45,90´´ 16° 48´ 2,71´´ -0,13´´ 1,51´´ 

FZ7-8f 1,08´´ -1,98´´ 50° 8´ 9,34´´ 16° 48´ 15,66´´ 50° 8´ 9,82´´ 16° 48´ 16,63´´ 0,48´´ 0,62´´ 

FZ7-8j 0,02´´ -2,70´´ 50° 8´ 59,46´´ 16° 48´ 39,14´´ 50° 8´ 58,88´´ 16° 48´ 38,99´´ -0,58´´ -0,10´´ 

SLAM 2,24´´ -3,35´´ 50° 9´ 16,39´´ 16° 50´ 16,98´´ 50° 9´ 18,03´´ 16° 50´ 15,81´´ 1,64´´ -0,75´´ 

S1 3,14´´ -5,06´´ 50° 9´ 22,34´´ 16° 49´ 56,53´´ 50° 9´ 24,88´´ 16° 49´ 52,69´´ 2,54´´ -2,46´´ 

S2 0,55´´ -4,40´´ 50° 9´ 6,18´´ 16° 50´ 0,30´´ 50° 9´ 6,13´´ 16° 49´ 57,50´´ -0,05´´ -1,80´´ 

S3 1,61´´ -5,93´´ 50° 9´ 13,65´´ 16° 49´ 48,02´´ 50° 9´ 14,66´´ 16° 49´ 42,82´´ 1,01´´ -3,33´´ 

S4 0,75´´ -4,80´´ 50° 8´ 59,84´´ 16° 49´ 44,25´´ 50° 8´ 59,99´´ 16° 49´ 40,81´´ 0,15´´ -2,20´´ 

8p1 1,61´´ -5,92´´ 50° 9´ 3,00´´ 16° 49´ 15,62´´ 50° 9´ 4,01´´ 16° 49´ 10,45´´ 1,01´´ -3,32´´ 

8p 2,35´´ -5,49´´ 50° 9´ 12,72´´ 16° 49´ 18,38´´ 50° 9´ 14,47´´ 16° 49´ 13,87´´ 1,75´´ -2,89´´ 

NVK-04 -0,13´´ -4,67´´ 50° 8´ 37,81´´ 16° 48´ 59,45´´ 50° 8´ 37,08´´ 16° 48´ 56,23´´ -0,73´´ -2,07´´ 

PRSO -0,27´´ -1,70´´ 50° 8´ 45,89´´ 16° 47´ 22,87´´ 50° 8´ 45,02´´ 16° 47´ 24,27´´ -0,87´´ 0,90´´ 

LANO 0,11´´ -0,97´´ 50° 8´ 1,80´´ 16° 47´ 23,08´´ 50° 8´ 1,31´´ 16° 47´ 25,62´´ -0,49´´ 1,63´´ 

DM5 0,22´´ -0,24´´ 50° 8´ 16,00´´ 16° 47´ 40,10´´ 50° 8´ 15,62´´ 16° 47´ 43,79´´ -0,38´´ 2,36´´ 

UBRI 0,10´´ -1,85´´ 50° 8´ 19,59´´ 16° 47´ 19,55´´ 50° 8´ 19,09´´ 16° 47´ 20,72´´ -0,50´´ 0,75´´ 

204 0,29´´ -2,94´´ 50° 8´ 14,17´´ 16° 48´ 32,61´´ 50° 8´ 13,86´´ 16° 48´ 32,08´´ -0,31´´ -0,34´´ 

205 0,23´´ -2,80´´ 50° 8´ 1,23´´ 16° 48´ 27,93´´ 50° 8´ 0,86´´ 16° 48´ 27,62´´ -0,37´´ -0,20´´ 

DM6 -0,12´´ -0,35´´ 50° 8´ 32,72´´ 16° 48´ 2,93´´ 50° 8´ 32,00´´ 16° 48´ 6,45´´ -0,72´´ 2,25´´ 

DM7 -0,33´´ 0,01´´ 50° 7´ 54,35´´ 16° 47´ 41,56´´ 50° 7´ 53,42´´ 16° 47´ 45,64´´ -0,93´´ 2,61´´ 

DM8 -0,23´´ -0,19´´ 50° 8´ 4,91´´ 16° 47´ 57,80´´ 50° 8´ 4,08´´ 16° 48´ 1,56´´ -0,83´´ 2,41´´ 

DM9 -0,50´´ -0,24´´ 50° 8´ 36,64´´ 16° 47´ 44,02´´ 50° 8´ 35,54´´ 16° 47´ 47,70´´ -1,10´´ 2,36´´ 

PARK 0,49´´ -2,23´´ 50° 8´ 37,22´´ 16° 48´ 29,43´´ 50° 8´ 37,11´´ 16° 48´ 30,01´´ -0,11´´ 0,37´´ 

Průměr 0,60´´ -2,60´´ 
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8 GRAFICKÉ VÝSTUPY 

 Pro zpracování grafických příloh byl použit program Microstation PowerDraft V8i 

a byla použita vypočtená data na všech 28 bodech sítě Dolní Morava. 

Mapa astronomicko-geodetických tížnicových odchylek byla tvořena 

přetransformováním astronomických souřadnic získaných přímým měřením a souřadnic 

určených metodou GNSS (ETRS89) do systému S-JTSK, v kterých byly vyneseny 

do programu Microstation PowerDraft V8i. Polohy obou bodů byly spojeny přímkou, čímž 

vznikla příslušná astronomicko-geodetická tížnicová odchylka. Pro lepší viditelnost 

a přehlednost byla spojnice na každém bodě zvětšena vždy 3x a byla opatřena směrovou 

šipkou, aby bylo zřejmé, jakým směrem je odkloněna tížnice. 

Mapa redukovaných tížnicových odchylek byla tvořena obdobně, pouze bylo 

využito redukovaných tížnicových odchylek, vypočtených dle kap. 7.1.4.  

Směr k severu je vyznačen severkou, která je natočena do směru astronomického 

severu. Směr astronomického poledníku byl zjištěn z transformace dvou bodů ležících 

na totožném poledníku ze systému ETRS89 do systému S-JTSK a vynesením těchto bodů 

v programu Microstation PowerDraft V8i. Podle směru spojnice těchto bodů byla severka 

natočena. 

Mapy astronomicko-geodetických a redukovaných tížnicových odchylek jsou 

obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2. 

8.1 Interpolace 

Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky na terénních bodech byly využity 

pro tvorbu map izolinií meridiánové a příčné složky tížnicových odchylek. 

Byl vytvořen seznam souřadnic bodů formátu (*.txt), kde místo výšky Z u každého 

bodu byla vložena příslušná vypočtená hodnota meridiánové nebo příčné složky tížnicové 

odchylky. Do programu Generace modelu terénu, který je součástí Atlas DMT, v. 4, 

byl nahrán soubor (*.txt) a byl vygenerován model terénu. Dále byl spuštěn program Atlas 

DMT, v. 4, v kterém byl založen nový soubor a vygenerovaný model terénu byl 

do prostředí programu načten, čímž vznikla hrubá kresba izolinií.  V úpravách byl nastaven 

interval základních izolinií 0,2" a interval hlavních izolinií 1,0". Aby byly izolinie plynulé, 
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bylo zde zvoleno vyhlazení hodnotou 10. Pro přehlednost dalšího zpracování byly 

do kresby vygenerovány body včetně hodnot složek tížnicových odchylek. 

Před vygenerováním pracovních izolinií do formátu (*.dxf), byly do kresby vloženy 

povinné hrany přes body v údolí FZ7-8l, FZ7-8j, PARK, FZ7-8f a DMOR-2 (na obr. 8.1 

znázorněna červenou lomenou linií). 

 

Obr. 8.1: Interpolace izolinií – Atlas DMT, v.4 

Soubor (*.dxf) byl převeden na soubor (*.dgn) a v něm byla provedena grafická úprava 

izolinií a celkové zpracování do výsledné podoby. 

Tento postup byl proveden pro obě složky astronomicko-geodetických tížnicových 

odchylek v měřené lokalitě. 

Mapy izolinií pro meridiánovou a příčnou složku tížnicových odchylek jsou 

obsahem přílohy č. 3 a přílohy č. 4. 

Geoportál ČÚZK poskytuje grafická data katastru nemovitostí prostřednictvím služby 

WMS. Pro vyhotovené mapy bylo využito mapového podkladu ZM25 
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9 PŘESNOST 

Běžně dosahovaná přesnost, s kterou jsme schopni určit složky tížnicových 

odchylek přístroje MAAS-1 je 0,2"-0,3" dle habilitační práce doc. Ing. Radovana 

Machotky, Ph.D. Tuto přesnost můžeme ověřit na námi měřeném kontrolním bodě PARK. 

Výsledky v tabulce č. 9.1. 

Tab. 9.1: Výsledky kontrolního měření na bodě PARK 

rok 

určení 
ČB   GNSS ETRS89 Astro pozn. počet párů tížnic. odch. 

šířky délky ξ η 

2014 PARK 
φ 50° 8´ 37,22´´ 50° 8´ 37,79´´ centr., 

2x 
7 9 0,56´´ -2,32´´ 

λ 16° 48´ 29,43´´ 16° 48´ 25,82´´ 

2016 PARK 
φ 50° 8´ 37,22´´ 50° 8´ 37,64´´ 

centr. 4 4 0,42´´ -2,14´´ 
λ 16° 48´ 29,43´´ 16° 48´ 26,09´´ 

 

dξ -0,15´´ 

dη 0,18´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

10 ZÁVĚR 

V diplomové práci byla zpracována veškerá data, která byla do současnosti získána 

v lokalitě Dolní Morava. Byly vypočteny astronomicko-geodetické tížnicové odchylky 

a následně z nich dopočítány redukované tížnicové odchylky na všech 28 bodech sítě. 

Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky dosahují v horské oblasti vysokých hodnot, 

což je zřejmé z tab. 7.2. Výpočtem redukovaných tížnicových odchylek byly určeny 

tížnicové odchylky bez lokálního trendu. 

 Výše uvedené jsou tížnicové odchylky dle Helmerta a dále byly vypočteny 

tížnicové odchylky dle Moloděnského a Pizettiho, které se od sebe ve velikosti tížnicových 

odchylek a orientaci neliší. Tento výpočet byl vykonán na bodech zaměřených v roce 

2016.  

Byly vyhotoveny mapy, v kterých jsou znázorněny astronomicko-geodetické 

a redukované tížnicové odchylky jako vektory a dále mapy izolinií meridiánové a příčné 

složky astronomicko-geodetických tížnicových odchylek.  

Dle rozdílů opakovaného měření na bodě PARK uvedených v tab. 9.1 bylo 

prokázáno, že přesnost měření odpovídá přesnosti dosažitelné při měření se systémem 

MAAS-1. 

Tato data by mohla být dále použita pro určení kvazigeoidu v dané lokalitě. 
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ϕ  astronomická zeměpisná šířka před zavedením korekcí 
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bodu 

s  délka měřená z excentrického postavení přístroje na vlastní stabilizaci bodu 
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