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Abstrakt  

Bakalárska práca je zameraná na tvorbu účelovej mapy v prostredí programu Kokeš. 

Meranie prebehlo v lokalite Brno- Koleje Pod Palackého vrchom. Práca popisuje 

komplexnú tvorbu účelovej mapy s využitím smernice pre tvorbu účelovej mapy. 
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Abstract 

 Thesis is focused on creation of the thematical maps in a program Kokes. This is 

measured in the locality Brno-Koleje Pod Palackého vrchem. This Bachelor´s thesis 

describes the complex formation of thematical map by using directive for creating 

thematical maps. 
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ÚVOD 

 Cieľom mojej bakalárskej práce bolo polohopisné a výškopisné zameranie lokality 

Brno- Koleje Pod Palackého vrchom, pre tvorbu účelovej mapy. Všetky merané dáta boli 

pripojené na štátny polohový systém (S-JTSK) a výškový systém (Bpv). Mapa bola 

vyhotovená v mierke 1:500  za pomoci geodetického programu Kokeš podľa smernice pre 

tvorbu účelovej mapy.  

 Meranie prebiehalo v tretej triede presnosti, ktorá je charakterizovaná strednou 

súradnicovou chybou mxy= 0.14m  Splnenie požiadaviek sa overovalo na identických 

bodoch zameraných z viacerých stanovísk. Tieto body mali súradnice a výšky určené 

dvakrát. Celý postup testovania presnosti je popísaný v kapitole 6. 

 Celá práca je rozdelená do 7 kapitol. Prvá kapitola je teoretická a popisuje sa v nej 

samotná účelová mapa. V druhej až štvrtej kapitole sa venujeme meraniu, ktoré je späté s 

prípravou podkladov rekognoskáciou, prípravou meračskej siete a samotným meraním. V 

piatej a šiestej kapitole je popísaný postup výpočtov a aj spomínané testovanie presnosti. 

Najrozsiahlejšia je kapitola 7, v ktorej je popisovaný postup kresby mapy od vytvorenia 

tabuliek, cez postup kresby, kontroly kresby až po vytvorenie vrstevníc. 

 V závere sú zhrnuté okolnosti, súvisiace s tvorbou účelovej mapy. Na konci práce 

sa nachádza zoznam použitej literatúry, skratiek, obrázkov, tabuliek a príloh. Súčasťou 

bakalárskej práce sú voľné prílohy. 
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1. ÚČELOVÁ MAPA 

1.1. Účel  

 Mapy, ktoré sa vyznačujú neobvyklým alebo špeciálnym obsahom môžeme 

rozdeliť na tematické mapy alebo účelové mapy. V prípade, že ide o nadštandardné mapy 

stredných alebo aj mapy malých mierok, vždy hovoríme o mapách tematických. Keď 

myslíme účelové mapy, ide vždy o mapy veľkých mierok. V závislosti na účele, pre ktorý 

tieto mapy vznikajú, obsahujú okrem základnej (podkladovej) mapy aj vyjadrenie ďalších 

prvkov, objektov a javov na povrchu, pod povrchom alebo nad povrchom Zeme.[1] 

Používajú sa  pre plánovacie, projektové, evidenčné, dokumentačné a iné účely. 

 Účelové mapy vznikajú priamym meraním a zobrazovaním, prípadne 

prepracovaním alebo čiastočným odvodením z pôvodných máp. Najrozšírenejším 

polohopisným podkladom pre ich tvorbu je katastrálna mapa. [2] 

1.2. Členenie účelových máp 

Účelové mapy sa členia na: 

1. účelové mapy základného významu 

2. mapy podzemných priestorov 

3. ostatné účelové mapy 

1. Medzi základné účelové mapy patria: 

• Technická mapa mesta (TMM) 

• Základná mapa závodu (ZMZ) 

• Základná mapa diaľnice (ZMD)  

• Základná mapa letiska (ZML) 

• Jednotná železničná mapa staníc a tratí (JŽMST) 

2. Účelové mapy podzemných priestorov predstavujú mapy podzemných chodieb, s 

výnimkou dolov, tunelov a objektov metra. 

3. Ostatnými účelovými mapami sú hlavne mapy, ktoré slúžia pre projektové účely, pre 

pozemkové úpravy, vodohospodárske a lesnícke mapy, geodetická časť dokumentácie 

skutočného prevedenia stavby, mapy sídlisk a mapy slúžiace pre dokumentáciu 

pamiatkových objektov. 
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Výsledkom môže byť mapa v grafickej, číselnej alebo digitálnej podobe. Kritériá presnosti 

a mierka výslednej mapy je závislá na účele, pre ktorý je mapa vyhotovená. [1] 

1.3. Forma účelovej mapy 

 Pre získanie uceleného zobrazenia mapovanej oblasti je možné pri účelových 

mapách posunúť rám mapového listu, buď v smere jednej alebo oboch osí súradnicovej 

sústavy. Účelové mapy môžu byť vyhotovované v odlišných rozmeroch mapového rámu, a 

taktiež klad mapových listov môže mať všeobecnú podobu. Súčasťou mapy však musí byť 

prehľad kladov mapových listov. [1]  
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2. LOKALITA  

2.1. Výber lokality 

 Pri výbere lokality sme zohľadňovali to, aby vybrané územie bolo dostatočne 

rozsiahle. Snažili sme sa zamerať na lokalitu, ktorá bude obsahovať rôzne polohopisné 

útvary a bude aj výškovo členitá. Pri výbere rozhodovala aj vzdialenosť od školy, keďže 

sme predpokladali, že bude potrebné zapožičiavanie viacerých rozmerných prístrojov a 

pomôcok.   

2.2. Popis lokality 

 Meraná lokalita sa nachádza v severnej časti mesta Brno v katastrálnom území 

Královo pole (okres Brno - město; 611484), v blízkosti Palackého vrchu (322 m n. m.), 

ktorý je súčasťou prírodnej pamiatkovej rezervácie Medlánecké kopce. Územie, preto 

nesie názov Koleje Pod Palackého vrchem. V lokalite sa nachádzajú štyri 

deväťposchodové budovy, v ktorých sú ubytovaní študenti VUT. Súčasťou areálu je aj 

pizzeria, menza (študentská jedáleň), posilňovňa, ihriská, a ďalšie sociálne zariadenia, 

ktoré slúžia najmä študentom. V okolí je niekoľko fakúlt VUT a to napr.: podnikateľská, 

chemická, strojnícka, elektrotechnická. [1]   

 

 

 
Obr.2.2 Hranice meranej lokality[9]   
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3. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

 Prípravné práce sú práce, ktoré musí geodet vykonať ešte pred samostatným 

meraním. Pozostávajú z prípravy využiteľných podkladov, stanovení kritérií presnosti, 

rekognoskácie, voľby prístrojov a metódy mapovania. 

3.1. Využiteľné podklady 

 Najskôr bolo dôležité zistiť akú podobu musí mať výsledná mapa. Docielili sme to 

vyžiadaním smernice pre tvorbu účelových máp od vedúceho bakalárskej práce Ing. Jiřího 

Ježka. Táto smernica obsahuje údaje o tom, čo je predmetom merania, a aké atribúty pri 

spracovaní mapy musí daný prvok obsahovať. Rôzne atribúty obsahovali líniové prvky 

(štýl, hrúbka čiary), bodové prvky (symbol), a taktiež popisy objektov, povrchov (štýl, 

výška, šírka písma). 

 

Obr.3.1 Ukážka smernice pre tvorbu účelovej mapy  

3.2. Rekognoskácia terénu 

 Po dohode o mieste a hraniciach meračskej lokality s vedúcim bakalárskej práce a 

kolegyňou Aďou Halajovou, s ktorou sme mali spoločnú lokalitu, ale na nakreslenie mapy 

sme použili rôzny softvér, sme si na geoportáli ČUZK vyhľadali body PPBP (Podrobného 

polohového bodového poľa) a body výškového bodového poľa ČSNS (Českej štátnej 

nivelačnej siete). Vyhľadať body bolo možné dvoma spôsobmi: buď na prehľadke 

triangulačných listov alebo v geoportáli ČUZK. O bodoch, ktoré sa nachádzali v našej 

lokalite, alebo v jej blízkom okolí, sme si vytlačili geodetické údaje. 

 Rekognoskácia prebehla začiatkom októbra 2013. Počas nej sme overovali, 

pomocou geodetických údajov, využiteľnosť bodov PPBP. Pre mapovanie sme použili len 

tri body, a to body 745, 746 a 751. Ostatné body nebolo možné nájsť alebo neboli 

použiteľné z dôvodu, že ich geodetické údaje nesedeli pre prebiehajúcu rekonštrukciu 

budov.  
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 Na geoportáli ČUZK sme vyhľadávali aj nivelačné body, keďže meranie bolo 

potrebné pripojiť aj do výškového systému Bpv. V blízkosti nebol žiadny bod výškového 

bodového poľa, takže skutočnú výšku sme technickou niveláciou preniesli od najbližšieho 

výškového bodu vzdialeného cca 1 km. Použitý bol bod JM-071-359. 

3.3. Charakteristiky presnosti 

 Presnosť súradníc a výšok bodov podrobného merania sa odvíja od presnosti 

určenia  súradníc použitých bodov geometrického základu, a zároveň aj od presnosti 

použitej metódy merania podrobných bodov. Charakteristiku presnosti určenia súradníc 

podrobných bodov popisuje základná stredná súradnicová chyba mxy. Jej hodnota je určená 

vzťahom: 

��� = �0.5	��
 + ��
� 

mx- základná stredná chyba určenia súradnice X 

my- základná stredná chyba určenia súradnice Y 

 Základná stredná chyba dĺžky  md medzi párom bodov rovnakej triedy presnosti, 

vyjadruje relatívnu presnosť určenia súradníc. Súradnice bodov mapovaného územia tej 

istej triedy presnosti musia spĺňať tieto požiadavky: ��� ≤ ��� - mxy nesmie presiahnuť medznú súradnicovú chybu uxy, �� ≤ �� - md nesmie presiahnuť medznú chybu dĺžky ud, ktorú získame pre každú dĺžku 

zo vzťahu: �� = 1.5 ���
��
� ���. 

 Charakteristikou presnosti určenia výšky je základná stredná chyba výšky mH. 

Výšky podrobných bodov tej istej triedy presnosti musia byť určené tak, aby základná 

stredná výšková chyba neprekročila hodnotu medznej chyby uH (pri bodoch na 

nespevnenom teréne nesmie byť presiahnutá hodnota 3.uH). 
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Tab.3.1 Kritériá presnosti  

 

 Dosiahnutá presnosť určenia súradníc podrobných bodov sa overuje testovaním na 

výbere bodov z meraného územia. Vzdialenosti medzi dvomi bodmi sa overujú 

porovnaním dĺžky vypočítanej zo súradníc a dĺžky získanej kontrolným meraním (napr. 

pásmom). [3] 

 Naše mapovanie prebehlo v tretej triede presnosti. Takže, pre nás boli záväzné 

hodnoty uxy=0.14m; uH=0.12m; uv=0.50m.   
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4. MERAČSKÉ PRÁCE 

 Po rekognoskácii nasledovali meračské práce, ktoré pozostávali z navrhnutia a 

doplnenia bodového poľa, určenia súradníc meračských bodov a samostatného merania 

podrobných bodov v záujmovej lokalite. 

4.1. Budovanie meračskej siete 

 Po rekognoskácii a overení polohy bodov PPBP sme začali s prípravou meračskej 

siete, z ktorej bolo celé územie zamerané. Rozhodli sme sa pre tri obojstranne pripojené a 

obojstranne orientované polygónové ťahy, ktoré mali rovnaký počiatočný aj koncový bod. 

Body meračskej siete boli stabilizované nastreľovacím klincom, do asfaltu alebo železnými 

tyčami s priemerom 7 mm, do pôdy. 

 

Obr.4.1 Ukážka bodového poľa 

4.2. GPS 

 GPS (Global Positioning System) je pasívny družicový systém, ktorého úlohou je 

určovanie priestorovej polohy bodov (objektov) kdekoľvek na Zemi. Je pod správou 

ministerstva obrany USA a rozdeľuje sa na 3 základné segmenty a to: kontrolný, kozmický 

a užívateľský.   

 Kontrolný (riadiaci) segment sa skladá z 3 častí, z hlavnej riadiacej stanice, 

kontrolných staníc a zo stanovísk pozemných antén. Tento segment riadi správnu činnosť 

celého systému a odosiela potrebné korekčné správy jednotlivým družiciam. 
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 Kozmický segment pozostáva zhruba z 28 družíc, ktoré vysielajú signál na dvoch 

základných frekvenciách L1, L2 v C/A a P kódoch. Niektoré z nich plnia len doplňujúcu 

funkciu, v prípade poruchy inej. Aby bola zaistená plná funkčnosť systému, je potrebné, 

aby nepretržite vysielalo a generovalo nosné frekvencie a navigačnú správu minimálne 24 

družíc.  

 Užívateľský segment tvoria prijímače rôznych druhov, ktoré sú používané buď 

samostatne alebo ako súčasť iných zariadení. Úlohou prijímačov je získať signál z družíc, 

rozkódovať a spracovať ho tak, aby bolo možné určenie tranzitných časov a tím aj získanie 

pseudovzdialeností medzi družicou a prijímačom. [4] 

GPS aparatúra 

 Keďže PPBP bolo nedostačujúce pre podrobné merania, na určenie súradníc 

niektorých bodov doplňujúcich bodové pole sme využili GPS aparatúru Leica Wild GPS 

system 200. Týmto prístrojom je možné určiť polohu bodov len z družíc GPS a to 

pomocou statickej metódy.  

 V súčasnej dobe je meranie podobnými aparatúrami neefektívne, pretože ich nie je 

možné pripojiť k internetu a prijímať signál z permanentných staníc. Výsledné súradnice, 

teda nemôžeme získať priamo po meraní v teréne, ale je potrebné previesť výpočet v 

kancelárii. 

 

 

Obr.4.2 Leica Wild GPS System 200[10] 
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Postup merania GPS 

 Na meranie bola použitá už spomenutá aparatúra Leica Wild GPS System 200. 

Zameraný bol počiatočný bod polygónových ťahov 4001, a taktiež ich koncový bod 4009. 

Aby bolo možné pripojiť sa na súradnicový systém z bodu 4001, boli zamerané aj body 

4002, 4003, 4004. Pre pripojenie koncového bodu polygónu bol zameraný bod 4010.  

 O postupe merania a správnom použití GPS aparatúry nás zaškolil Ing. Michal 

Kuruc Ph.D. Na meranie bola použitá statická metóda. takže meranie zabralo dosť veľa 

času. Na každom bode sme observovali cca 45 minút a každý jeden bod bol meraný 

dvakrát. Medzi oboma meraniami bol dostatočný časový odstup, aby na sebe neboli závislé 

a vychádzalo sa z inej konfigurácie družíc. Všetky body boli umiestňované tak, aby 

prijímaný signál z družíc nebol ničím rušený, čiže tak aby v okolí meraného bodu bolo čo 

najmenej rušivých prvkov (stromov, vysokých budov). Tejto podmienke sme nedokázali 

plne vyhovieť pri bodoch 4009 a 4010, ktoré sa nachádzali pri lese a medzi výškovými 

budovami na okraji mapovaného územia. Meranie však aj napriek týmto okolnostiam vyšlo 

podľa našich predstáv a body sme mohli využiť pre ďalšie meračské činnosti. 

4.3. Technická nivelácia 

 Jednou z najpoužívanejších metód, ktorá umožňuje určovať výšky bodov, je 

geometrická nivelácia zo stredu. Dáva možnosť preniesť výšku z bodu, ktorého nadmorská 

výška je určená v danom výškovom systéme na body s neznámou výškou. Touto metódou 

vieme jednoznačne určiť prevýšenie medzi dvomi bodmi. 

 Presnosť nivelácie posudzujeme podľa strednej kilometrovej chyby m0, ktorej 

hodnota je stanovená na 5mm. Obvykle sa počíta aj medzná odchýlka ktorá je daná 

vzťahom �� = 20√�, kde R je dĺžka nivelačného ťahu v kilometroch.[5] 

 Pred meraním s nivelačným prístrojom je potrebné skontrolovať prístroj a otestovať 

základnú osovú podmienku L//Z (osa libely je rovnobežná so zámernou osou). Overenie sa 

vykonáva tak, že nivelačný prístroj sa postaví do stredu zostavy a odčítajú sa hodnoty na 

latách L1, L2. Z rozdielu týchto dvoch čítaní získame pravé prevýšenie medzi bodmi. 

Potom sa prístroj presunie čo najbližšie za jednu nivelačnú latu tak, aby bolo možné 

prečítať čítanie, a znovu sa odmerajú hodnoty na latách L1 a L2. Z rozdielu týchto dvoch 

meraní je získané prevýšenie zaťažené nesplnením osovej podmienky L//Z. Porovnaním 

týchto dvoch prevýšení získame chybu nivelačného prístroja pre vzdialenosť medzi latami. 

Vydelením tejto chyby vzdialenosťou zostavy, získame chybu na jeden meter. [5] 
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 Pred meraním je taktiež dôležité overiť výšku nivelačného bodu, z ktorého sa 

meranie odvíja. Porovnávajú sa dva nivelačné body, ktorých výška je určená v rovnakom 

výškovom systéme (jeden z nich je bod, z ktorého vychádza meranie) a to tak, že sa 

pomocou geometrickej nivelácie zo stredu povedie nivelačný ťah medzi týmito dvoma 

bodmi. Získané prevýšenie sa porovná s prevýšením vypočítaným z nadmorských výšok 

uvedených v geodetických údajoch.  

Nivelačný prístroj 

 Na prenesenie nadmorskej výšky z bodu ČSNS na body meračskej siete sme použili 

nivelačný prístroj Sokkia C40. 

 
Obr.4.3 Sokkia C40[11] 

 Aby sme meranie pripojili na štátnu nivelačnú sieť bolo výšku potrebné preniesť z 

najbližšieho nivelačného bodu. Použitý bol bod JM-071-359, ktorý bol od našej lokality 

vzdialený cca 1,5 km.  

 Pred začiatkom merania sme preverili, či nivelačný prístroj spĺňa požiadavky na 

presnosť kontrolou prístroja. Potom sme z nivelačného bodu JM-071-360 overili výšku 

bodu JM-071-359. Po overení už nasledovalo samotné prenášanie výšky. Použili sme 

technickú niveláciu zo stredu a merali sme tam a späť. Výšku sme preniesli na body 4001, 

4005, 4007, 4009, 4010 a bočne sme zamerali body 4008, 4004. 

4.4. Meranie polygónových ťahov 

 Polygónový ťah je označovaný ako lomená priestorová čiara prevedená do roviny. 

Vrcholy tejto čiary sa nazývajú polygónové body. Na vrcholoch prebieha meranie osnovy 

smerov na predchádzajúci a nasledujúci bod. Spojnice vrcholov sú nazývané polygónové 
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strany. Ich dĺžky sa merajú vždy dvakrát (tam, späť). Polygóny sú do súradnicového 

systému pripájané pomocou počiatočného a koncového bodu. Polygónové ťahy sú 

najčastejšou metódou určenia súradníc nových bodov v málo prehľadnom teréne. [4] 

 Podľa vzťahu polygónov k polohovému bodovému poľu rozoznávame polygóny 

polohovo a smerovo pripojené, a polygóny pripojené len polohovo. Pripojené polygóny 

umožňujú vytvoriť vzájomne spätú polygónovú sieť, ktorú vkladáme do siete 

trigonometrických bodov. Polygóny bez pripojenia a orientácie, volíme pri úlohách 

miestneho významu. Nie sú žiadnym spôsobom viazané na súradnicový systém, alebo sa 

naň pripoja dodatočne. Súradnice bodov vtedy vypočítame v ľubovoľne zvolenom 

súradnicovom systéme. 

Podľa spôsobu pripojenia polygónu na súradnicový systém rozoznávame: 

• obojstranne pripojený a orientovaný polygón 

• jednostranne pripojený a orientovaný polygón 

• nepriamo pripojený polygón 

• vložený polygón 

• zauzlený polygón[6] 

Obojstranne pripojený a orientovaný polygónový ťah 

 Obojstranne pripojený a obojstranne orientovaný polygónový ťah poskytuje najviac 

kontrol. Medzi dané body sú vložené nové body. Ťah by mal byť, ak je to možné, priamy s 

nie príliš rozdielnymi dĺžkami strán, v rozmedzí dĺžok 50-300m. Pre výpočet súradníc je 

potrebné zmerať vodorovné vrcholové uhly a vrcholové dĺžky strán. Ak je z koncových 

bodov viditeľnosť na ďalšie orientačné body, zameriame osnovu smerov z dôvodu  

kontroly. [6] 

 Ako už bolo spomenuté použité boli tri polygónové ťahy vychádzajúce z bodu 4001 

a končiace na bode 4009. Prvý polygónový ťah pozostával z bodov 4001, 4005, 4006, 

4007, 4008,4009. Druhý polygón obsahoval body 4001, 4005, 4011, 4009 a  tretí 4001, 

4012, 4004, 4014, 4013, 4009. 

 Na meranie bola využitá trojpodstavcová súprava, aby bol odstránený vplyv 

opakovanej centrácie prístroja. Na počiatočnom bode 4001 bola zameraná osnova smerov 

na body 4002, 4003, 4004 určené pomocou GPS a body PPBP 745, 746. Na koncovom 

bode bola zameraná osnova smerov na bod 4010, určený GPS meraním a body PPBP 746 a 

751. Všetky merania v polygónových ťahoch sa merali v dvoch polohách z dôvodu vyššej 
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presnosti. Na body podrobného polohového bodového poľa 745, 746, 751 boli merané len 

vodorovné smery.  

4.5. Podrobné meranie 

Tachymetria 

 Tento efektívny spôsob mapovania získame spojením polárnej metódy a 

trigonometrického určenia výšky. Pri tejto rýchlej metóde je možné súčasne určovať 

polohu aj výšku podrobných bodov. Poloha bodu sa meria pomocou vodorovného smeru a 

dĺžky k danému bodu, a výška sa získava meraním zenitového uhlu a dĺžky. Meria sa 

pomocou totálnych staníc a odrazových hranolov. [7] 

Totálna stanica 

 Na meranie polygónových ťahov a na samotné meranie polohopisu bola použitá 

totálna stanica Topcon GPT 3003N.  

 Táto elektronická totálna stanica vybavená pulzným diaľkomerom, umožňuje 

meranie bez odrazového hranola do vzdialenosti 250m. Dosah diaľkomeru na 1 hranol je 

3000m. Vzdialenosti meria s presnosťou ±2mm+2ppm v hranolovom móde. Štandardná 

odchýlka pre meranie uhlov je 1,0 mgon a rozlišovacia schopnosť displeja je 2cc. Je 

vybavená automatickým dvojosím kompenzátorom. [8] 

 

Obr.4.4 Topcon GPT 3003N [12] 

 Pri podrobnom meraní sa používala väčšinou polárna metóda, čiže sa meral 

vodorovný uhol, zenitový uhol a šikmá vzdialenosť od stanoviska k podrobnému bodu. 

Stanoviskami boli body polygónových ťahov.  
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 V prípadoch kedy meračská sieť nebola dostačujúca, sa na meranie použili rajóny, 

ktoré boli priebežne vyhodené z bodov polygónového ťahu.  Rajóny sa číslovali priebežne 

od čísla 5001 po 5007. Pri meraní sa na každom stanovisku zaznamenávala výška pristroja, 

a pri každom podrobnom bode udávala výška cieľa, aby bolo možné zachytiť výškový 

charakter terénu. Podrobné body sa zameriavali na odrazový hranol na výtyčke. Výnimku 

tvorili len niektoré neprístupné body, napríklad niektoré rohy budovy, ktoré boli zamerané 

bezhranolovo. Taktiež bola v niektorých prípadoch použitá funkcia odsadenie (dĺžkové, 

uhlové). Pri bezhranolovom meraní sa stanovovala výška cieľa na hodnotu 0. V prípade, že 

na zameranie niektorých podrobných bodov nebola polárna metóda vhodná a efektívna, 

použila sa metóda ortogonálna alebo metóda konštrukčných omerných mier, napríklad pri 

pravouhlých výstupkoch budovy. 

 Vedúcim bakalárskej práce bola stanovená požiadavka, použiť aspoň na jednom 

stanovisku kódovanie. Meranie pomocou kódovania bolo vykonané na stanovisku 5006.  

 Zamerané boli všetky prvky polohopisu a výškopisu, ktoré patria medzi náležitosti 

účelovej mapy s hustotou, ktorá vyhovuje mierke zobrazenia. Celkovo bolo v lokalite 

zameraných takmer 2500 bodov. 
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5. VÝPOČTOVÉ PRÁCE 

 Výpočtové práce nasledujú po meraní a zahŕňajú výpočet bodov meraných 

pomocou GPS a výpočet súradníc bodov pomocnej meračskej siete. Potom nasleduje 

polohové a výškové vyrovnanie siete, pričom za pevné body sa volia body určené GPS 

a PPBP, a vyrovnávajú sa ostatné body pomocnej meračskej siete. Po polohovom a 

výškovom vyrovnaní meračskej siete nasleduje, výpočet polohy a výšky všetkých 

podrobných bodov. 

5.1. Výpočet bodov určených GPS 

 Keďže GPS aparatúra merala v systéme WGS 84 bolo potrebné tieto súradnice 

pretransformovať do systému S-JTSK. Meračské dáta stiahnuté z aparatúry boli vo formáte 

RINEX (Receiver Independent Exchanege).  

 Výpočet prebiehal v programe Leica GeoOffice. V tomto programe bol založený 

nový projekt, do ktorého boli importované dáta z GPS, a taktiež súradnice  referenčného 

bodu TUBO. Je to permanentná stanica so súradnicami v S-JTSK, aj ETRS 89, 

nachádzajúca sa na streche FAST VUT v Brne. Informácie o bode TUBO boli získané z 

geoportálu CUZK.  

 Pri výpočte bolo potrebné zadať pre bod TUBO status- reference a pre počítané 

body status- rower. Po výpočte sme získali súradnice v geocentrickom systéme ETRS 89, 

ktoré boli následne pretransformované do S-JTSK. 

 Keďže sme merali pomocou GPS 6 bodov dvakrát (4001, 4002, 4003, 4004, 4009 a 

1010), bolo získané celkom 12 protokolov- pre každý bod 2 protokoly. Výsledné súradnice 

bodov sme získali výpočtom priemeru, z oboch meraní. 

Tab.5.1 Porovnanie súradníc z GPS 

  Y1 Y2 ΔY X1 X2 ΔX Z1 Z2 ΔZ 
4001 600286,80 600286,80 0,00 1156616,05 1156616,06 0,00 283,39 283,42 -0,03 
4002 600152,68 600152,69 -0,01 1156851,05 1156851,05 0,00 282,07 282,09 -0,02 
4003 600345,79 600345,79 0,00 1156801,76 1156801,77 -0,01 299,03 298,95 0,08 
4004 600329,94 600329,94 0,00 1156470,64 1156470,63 0,01 279,24 279,27 -0,03 
4009 600502,10 600502,12 -0,02 1156322,27 1156322,26 0,01 288,04 287,98 0,07 
4010 600397,90 600397,90 0,00 1156289,92 1156289,92 0,00 279,03 279,03 -0,01 
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Tab.5.2 Výsledné súradnice z GPS  

  Y X Z 

4001 600286,80 1156616,05 283,41 

4002 600152,69 1156851,05 282,08 

4003 600345,79 1156801,77 298,99 

4004 600329,95 1156470,63 279,25 

4009 600502,11 1156322,27 288,01 

4010 600397,90 1156289,92 279,03 

 

5.2. Výpočet bodov pomocnej meračskej siete 

 Prvým krokom bolo stiahnutie meračských údajov. Pomocou dátového kábla bola 

pripojená totálna stanica k počítaču, a pomocou programu Geoman boli údaje prenesené. V 

Geoman-e boli taktiež zavedené korekcie do kartografického zobrazenia, čiže sme sa nimi 

už nemuseli ďalej zaoberať. Program nám vygeneroval 2 súbory. Jeden mál príponu *.sdt 

(súrové dáta), v týchto dátach bolo veľmi zložité sa orientovať. Druhý súbor mal príponu 

*.zap. V ňom bola už orientácia jednoduchá. Obsahoval údaje ako napr. čísla bodov, dĺžky, 

smery, a i., ktoré boli použité na výpočet meraných polygónov. 

 V ďalšom kroku išlo o vypočítanie približných súradníc bodov polygónových 

ťahov. Výpočet prebiehal v programe Groma v.8.  

 Najprv bolo potrebné, v programe Groma, otvoriť zoznamy súradníc bodov 

vypočítaných z GPS a bodov PPBP. Tieto body slúžili pri orientovaní počiatočného a 

koncového bodu polygónov. Zoznamy súradníc boli importované z textových súborov.  

Následne sa otvorilo samotné meranie, ktoré bolo načítané vo formáte meranie- Mapa2. 

zap. Zápisník z merania bolo potrebné upraviť, resp. redukovať, pretože program si 

nevedel poradiť s meraním v dvoch polohách. 

 Výpočet bolo možné zrealizovať 2 spôsobmi a to automaticky, zvolením vstupného 

a výstupného súboru, alebo manuálne - priamym vkladaním údajov do výpočtovej funkcie. 

Rozhodli sme sa pre manuálny spôsob. Výhodou tohto postupu je, že umožňuje lepší 

prehľad pri výpočte merania, čiže aj možnosť včas spozorovať prípadné chyby. Nevýhoda 

spočíva v dĺžke spracovania. Do výpočtu sa vkladali údaje o počiatočnom, koncovom 

bode, taktiež údaje o bodoch, na ktoré sa orientovalo. Ďalej sa na každom bode polygónu 

vkladali vrcholové smery a dĺžky na predchádzajúci a nasledujúci bod ťahu. Výsledkom 
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výpočtu boli ostatné súradnice pomocnej meračskej siete. Všetky výpočty boli 

protokolované. 

Tab.5.3 Výsledné súradnice z polygónu  

  Y X Z 

4005 600343,79 1156572,71 283,22 

4006 600453,78 1156565,97 285,21 

4007 600509,96 1156473,34 287,12 

4008 600548,62 1156352,48 288,30 

4011 600431,17 1156415,99 282,39 

4012 600240,48 1156577,96 278,99 

4013 600364,12 1156274,58 278,82 

4014 600321,33 1156368,80 278,39 
 

5.3. Vyrovnanie siete 

 Vyrovnanie siete je proces, pri ktorom sú zisťované dĺžkové a uhlové opravy. O 

tieto opravy sa potom korigujú samotné merané veličiny. Výsledkom sú vyrovnané 

súradnice bodov. Najčastejším spôsobom vyrovnania siete je za pomoci metódy 

najmenších štvorcov (MNČ). 

Polohové vyrovnanie siete 

 Vyrovnanie prebiehalo v prostredí programu Groma v.8. Najskôr bolo potrebné 

zadať parametre siete (tolerancie, stredné chyby dĺžky, smeru,..).  

 

 
Obr.5.1 Nadstavenie parametrov siete 
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Po nadstavení parametrov sa do tabuľky vkladali body vstupujúce do vyrovnania. Body 

určené GPS meraním a body PPBP sa volili ako pevné, tzn. ich súradnice neboli 

opravované. Ostatné body polygónových ťahov boli zvolené za voľné. Do vyrovnania 

taktiež vstupovali aj veličiny merané na každom vrchole polygónu tj. smery a vzdialenosti. 

Keďže všetky dĺžky boli merané 2-krát, museli byť spriemerované, pretože program to 

nevedel spracovať. Pri smeroch sa tento problém neobjavoval. 

 Výsledkom polohového vyrovnania boli body polygónových ťahov korigované o 

dĺžkové a uhlové opravy. Výsledky vyrovnania boli uložené do protokolu. 

 

 

Obr.5.2 Polohové vyrovnanie siete 

Výškové vyrovnanie siete 

 Výškové vyrovnanie sa počítalo len za pomoci kalkulačky, a to z výsledkov 

merania nivelačného ťahu. Najprv bola zistená odchýlka z prevýšení vypočítaných tam a 

späť. Následne sa počítala medzná odchýlka podľa vzorca ��[��] = 40 × ��[��]. V 

prípade, že odchýlka z merania bola menšia ako medzná odchýlka- meranie bolo v 

dovolených medziach- a vzniknutú odchýlku bolo možné úmerne rozdeliť medzi najväčšie 

prevýšenia v nivelačnom ťahu.  

 Pri overení výšky nivelačného bodu bol rozdiel medzi meraným prevýšením a 

prevýšením vypočítaným z nadmorských výšok 4mm jeho medzná hodnota bola 14mm. 

Pri hlavnom nivelačnom ťahu bola zistená odchýlka z prevýšení 3mm a jej medzná 

hodnota bola 80mm. Z výsledkov vyplýva, že meranie bolo v dovolených  odchýlkach a 

vzniknuté rozdiely bolo možné prisúdiť úmerne najväčším prevýšeniam. 



 

- 27 - 
 

5.4. Výpočet podrobných bodov 

 Po vyrovnaní siete nasledovalo spracovanie podrobného merania. V tomto kroku sa 

postupovalo podobne ako pri výpočte bodov pomocnej meračskej siete. Začalo sa 

stiahnutím dát z totálnej stanice pomocou programu Geoman. Súčasťou sťahovania bol aj 

prevod meraných dát do kartografického zobrazenia.  

 Nasledovalo načítanie zoznamu súradníc bodov podrobnej meračskej siete, bodov 

PPBP a samotného zápisníka z merania do programu Groma.  

 Potom pomocou funkcie Polárna metóda dávkou bolo spracované meranie a to tak, 

že bolo každé stanovisko prístroja počítané zvlášť. Vypočítané podrobné body sa zapísali 

do zoznamu súradníc, a taktiež uložili do protokolu výpočtov. 
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6. TESTOVANIE PRESNOSTI 

 Dosiahnutie presnosti určenia súradníc bodov podrobného merania sa overuje v 

priebehu tvorby mapy alebo pri dokončovaní mapy. Dosiahnutá presnosť sa overuje na 

základe testovania výsledkov na výberovej množine podrobných bodov mapovaného 

územia, ktoré sú v rovnakej triede presnosti. Testuje sa štatistická hypotéza, že výsledky 

výberovej množiny spadajú do danej triedy presnosti. Pri účelových mapách sa test 

vykonáva na hladine významnosti α=5%. 

Pre testovanie presnosti sa musia body výberovej množiny spĺňať tieto požiadavky: 

− sú jednoznačne identifikovateľné, 

− tvoria reprezentatívny výber, 

− sú rozmiestnené po celom mapovanom území, 

− nesmú byť v bezprostrednej blízkosti bodov bodového poľa. [3] 

6.1. Testovanie presnosti súradníc 

 Pri testovaní presnosti súradníc je potrebné mať určené súradnice bodu z 2 

nezávislých meraní. Zo súradníc sa potom vypočítajú súradnicové rozdiely � = !" − !$, �& = '" − '$ , 

kde Xm, Ym sú súradnice podrobného bodu polohopisu a Xk, Yk sú súradnice toho istého 

bodu získané kontrolným meraním. 

 Dosiahnutie presnosti sa overuje pomocou strednej súradnicovej chyby sxy, 

vypočítanej podľa vzťahu:  (�� = ��
 	(�
 + (�
�, 

kde sx a sy sú stredné chyby súradníc, získané zo vzťahov: 

(� = ) 1� ∙ + , �-.

/

.0� ,  (� = ) 1� ∙ + , �2.

/

.0� , 
 V prípade, že má kontrolné meranie rovnakú presnosť ako metóda merania 

polohopisu, koeficient k =2. 

Presnosť sa pokladá za vyhovujúcu ak: 

− polohová odchýlka Δp, vyhovujem podmienke │�4│ ≤ 1,7���, kde uxy je hodnota 

strednej súradnicovej chyby daná triedou presnosti a Δp je dané vzťahom: �4 = ��-
 + �2� 
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− je prijatá hypotéza, že výber spĺňa požiadavky danej triedy presnosti, tj. výberová 

stredná chyba sxy vyhovuje kritériu: (�� = 6
/ ∙ ���, 

kde ω2N má pre výber N v rozsahu 51-300 bodov hodnotu 1,1. [3] 

Tab.6.1 Ukážka testovania presnosti súradníc  

Č. 
bodu 

Y X 
ΔY ΔX │Δp│ 1,7uxy │Δp│≤1,7uxy 

1.meranie 2.meranie 1. meranie 2. meranie 
67 600313,35 600313,35 1156582,87 1156582,85 0,00 0,02 0,02 0,24 spĺňa 

237 600261,13 600261,02 1156521,29 1156521,28 0,11 0,01 0,11 0,24 spĺňa 
238 600258,99 600258,92 1156527,40 1156527,37 0,07 0,03 0,08 0,24 spĺňa 
248 600336,29 600336,32 1156553,09 1156553,10 -0,03 -0,01 0,03 0,24 spĺňa 
345 600294,00 600294,01 1156521,97 1156522,00 -0,01 -0,03 0,03 0,24 spĺňa 
418 600373,24 600373,22 1156560,72 1156560,75 0,02 -0,03 0,04 0,24 spĺňa 
445 600378,91 600378,90 1156564,20 1156564,22 0,01 -0,02 0,02 0,24 spĺňa 

 

 Počas merania boli na každom stanovisku zamerané aj identické body. Boli to 

väčšinou rohy budov, šachty, jednoznačne identifikovateľné rohy chodníkov. Zameraných 

bolo 59 identických bodov, čo tvorilo 2,13% všetkých bodov.  

 Z výpočtu vyplynulo, že všetkých 59 tj. 100% bodov z výberovej množiny 

(identických bodov) vyhovelo testovaniu a ich polohová odchýlka bola menšia ako medzná 

polohová odchýlka.  

6.2. Testovanie presnosti výšok 

 Pri testovaní presnosti výšok sú najprv vypočítané rozdiely výšok ΔH podľa 

vzorca: �7 = 7" − 7$, kde Hm je výška získaná podrobným meraním a Hk je výška toho 

istého bodu získaná kontrolným meraním. 

 Dosiahnutie presnosti sa testuje pomocou strednej výberovej chyby výšky sH 

získanej zo vzťahu: 

(8 = ) 1� ∙ + , �7.

/

.0� . 
Presnosť určenia vyhovuje v prípade že: 

− hodnoty ΔH vyhovujú požiadavke │�7│ ≤ 2�8 ∙ √�, kde uh je stredná chyba 

výšky pre danú triedu presnosti 

− je prijatá hypotéza, že výber spĺňa požiadavky na presnosť, tj. sH vyhovuje kritériu (8 ≤ 6/ ∙ �8 - na spevnenom teréne. [3] 
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Tab.6.2 Ukážka testovanie presnosti výšok  

Č. bodu 
H rozdiely 

│ΔH│ 
│ΔH│mez │ΔH│≤│ΔH│mez. 

1. meranie 2. meranie 

67 283,43 283,40 0,03 0,34 spĺňa 
237 277,36 277,38 0,02 0,34 spĺňa 
238 277,43 277,44 0,01 0,34 spĺňa 
248 282,05 282,06 0,01 0,34 spĺňa 
345 278,65 278,64 0,01 0,34 spĺňa 
418 283,12 283,10 0,02 0,34 spĺňa 
445 284,21 284,21 0,00 0,34 spĺňa 
487 283,33 283,30 0,03 0,34 spĺňa 
524 284,28 284,28 0,00 0,34 spĺňa 
525 284,24 284,22 0,02 0,34 spĺňa 

 

V súbore 59 identických bodov splnilo kritériá 100% bodov, a teda u všetkých výškach 

bola výšková odchýlka menšia ako medzná výšková odchýlka.  
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7. GRAFICKÉ SPRACOVANIE MAPY 

 V tejto kapitole je rozobratý postup prác pri spracovaní mapy v prostredí programu 

Kokeš. Na začiatku je potrebné založiť nový výkres,  importovať do neho zoznam súradníc 

podrobných bodov, nadefinovať atribútové tabuľky, ktoré je potrebné následne pripojiť k 

výkresu. Po týchto úkonoch je možné začať kresliť digitálnu mapu. Nakoniec po 

vyhotovení kresby je potrebné spraviť atribútové a topologické kontroly, ktoré overia 

správnosť kresby.  

7.1. Založenie výkresu a import zoznamu súradníc 

 Po otvorení programu sa kliknutím na zložku Súbor, umiestnenej na hlavnej lište, 

založil nový výkres. Pri jeho zakladaní sa zadávala technológia číslovania bodov, vzťažná 

mierka výkresu, kód kvality,  poradie a presnosť súradníc. Tlačidlom OK sa potvrdil 

a uložil výkres so zadanými parametrami.  

 

 

Obr.7.1 Ukážka založenia výkresu 

 Po založení výkresu bolo potrebné importovať zoznam súradníc. Po otvorení 

záložky Seznam sa zvolila funkcia Čtení SS v obecném formátu. Následne bolo potrebné 

vybrať zoznam súradníc podrobných bodov. Po jeho výbere boli body zobrazené v tabuľke 

a po kliknutí na Uložiť do SS, nasledovalo založenie nového zoznamu súradníc a 

nadstavenie technológie číslovania, trieda presnosti a poradie súradníc. Po kliknutí na OK 

boli body načítané a zobrazené v grafike. 
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Obr.7.2 Ukážka importu súradníc 

 

7.2. Tvorba tabuliek 

 Skôr ako bolo možné pustiť sa do samotného kreslenia mapy, museli sa 

nadefinovať tabuľky farieb, čiar, symbolov, aby sa kresba zobrazovala v súlade s atribútmi 

uvedenými v smernici. Definovaná bola aj tabuľka EXPERT, ktorá slúžila pre 

zjednodušenie kreslenia. 

 Pre vytvorenie tabuliek boli použité a zeditované existujúce tabuľky v Kokeši. Pre 

farby to bola tabuľka WKOKES.COL pre čiary KOKES.CAR, pre symboly 

WKOKES.SYM, a pre tabuľku expert WKOKES.TAB. Pri meraní bolo použité aj 

kódovanie, a preto sme editovali aj tabuľku KODYVYK_1.tko. 

Tabuľka farieb 

 Pretože smernica je vytvorená pre prácu v programe Microstation, bolo potrebné 

farby nadefinovať práve pomocou tohto programu. 

 Farby v Microstationu sú číslované od 0 do 255, a každá je daná tromi číselnými 

hodnotami v škále RGB (red, green, blue), taktiež od 0 do 255. V tabuľke čiar pre Kokeš 

boli editované práve tieto hodnoty RGB. Keďže farby v Kokeši sú číslované od 1, farbe 

nula z Microstationu bolo pridelené číslo 200. Farby boli editované pre čierne pozadie a 

pre tlač. 

V tabuľke farieb sa tiež editujú aj šírky čiar. 
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Tab.7.1 Vľavo tabuľka farieb v Kokeši, vpravo v txt dokumente 

 

Tabuľka čiar 

 Tabuľka čiar sa skladá z hlavičky, definície užívateľských čiar a zo samotných čiar, 

ktoré boli použité pri kresbe mapy. Každý typ čiary mal vlastný kresliaci kľúč KK, ktorý 

slúži pre jednoduchšie identifikovanie prvku. Čiary sa značili v tvare cb (číslo farby), tl 

(hrúbka čiary). Aby boli farby textov rovnaké ako v Microstatione, museli sa v tabuľke 

voliť špeciálne kresliace kľúče o danej farbe. Číslo týchto kľúčov sa volilo tak, že sa k 

číslu farby pripočítala hodnota 100. Pri farbe 200 vzniklo viacej kľúčov aby bolo možné 

navzájom od seba odlíšiť texty tej istej farby (popis povrchu, popis objektu). 

V tabuľke sa teda editovali KK, farba, hrúbka línie a prípadne vzor. Nepoužívané čiary 

boli z tabuľky vymazané. 

Tab.7.2 Vľavo tabuľka čiar v Kokeši, vpravo v txt dokumente 
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Tabuľka symbolov 

 Tabuľka symbolov bola celá prevzatá z pôvodnej tabuľky WKOKES. SYM. 

Editovali sa len farby symbolov, ktoré sa nachádzali v mape a farby pre symboly, ktoré sa 

použili na vzorované línie (napr. symbol drôteného plotu).  

Tab.7.3 V ľavo tabuľka symbolov v kokeši, v pravo v txt dokumente  

 

Tabuľka EXPERT 

 Prvým krokom bolo vytvorenie technológie tvorby digitálnej mapy. Vytvorená bola 

v Kokeši pomocou ikony Nastavenia, kde sa ďalej zaklikla záložka Technológia → Nová. 

Ďalej bol zadaný názov technológie a importované všetky vytvorené tabuľky. 

 

 
Obr.7.3 Ukážka založenia technológie  

 EXPERT je funkcia na kreslenie mapy, v ktorej je možné priamo nadstaviť 

jednotlivé informácie o bodoch a objektoch. Po jej spustení v záložke  Výkres sa v stĺpcoch 

zľava vyberá trieda prvku, skupina a samotný druh prvku, ktorý je potrebné kresliť. 

Veľkou výhodou tejto tabuľky je rýchlosť, ktorou je možné mapu nakresliť. Nie je 

potrebné dookola zadávať atribúty, stačí v tabuľke 2-krát kliknúť na potrebný prvok a 
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môže sa začať kresliť. Pri zmene stačí 2-krát stlačiť tlačidlo ESC, vybrať iný prvok a 

pokračovať v tvorbe mapy.  

 

Tab.7.4 Ukážka tabuľky EXPERT  

 

 
 V tabuľke sa editujú informácie, ktoré v predchádzajúcich tabuľkách nebolo možné 

spracovať. Sú to vrstva, šírka a výška textu poprípade mierka. Jej editácia je možná dvomi 

spôsobmi. Buď v textovom dokumente, tu je jej úprava dosť neprehľadná, alebo samotným 

spustením funkcie v prostredí programu Kokeš. Zmeny prevedené v tabuľke EXPERT sa 

automaticky ukladali aj do jej textovej formy.  

 Po spustení funkcie sa zobrazil hlavný panel, ktorý obsahoval stromové rozdelenie 

prvkov a ďalšie funkcie. Po kliknutí na políčko Tab bolo otvorené ďalšie dialógové okno. 

V tomto okne už je možné editovať tabuľku. Pri jednotlivých prvkoch sa nadstavovalo či 

ide o líniu, symbol alebo text. Pri líniách sa vkladala vrstva, kresliaci kľúč, prípadne 

symbol na línii alebo mierka. Pri symboloch bola editovaná vrstva, číslo symbolu. Pri 

textoch sa zadávala vrstva, výška a šírka textu, font, kresliaci kľúč textu prípadne mierka.  
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Tab.7.5 Editačná tabuľka  

 

Tabuľka kódov 

 Je textový dokument s príponou .tko, ktorý určuje akým spôsobom budú kódy 

zobrazované vo výkrese. pre každý kód obsahuje údaje v určitom poradí. Kódovanie slúži 

na uľahčenie tvorby mapy pri jej kreslení. 

 Počas merania bolo jedno stanovisko merané pomocou kódovania. Zameriavané 

boli budovy, cesty, stromy, atď.  

 Pred importovaním kódovanej kresby do výkresu bolo potrebné nadefinovať 

tabuľku kódov. Bolo dôležité aby boli údaje do tabuľky definované v striktne danom 

formáte inak nastal problém pri vygenerovaní kódov. 

 Vygenerovanie kódov prebehlo pomocou funkcie Kódovaný SS do výkresu, ktorá sa 

nachádza v Hromadných operáciách palety Výkres . Po spustení funkcie bolo otvorené 

okno, do ktorého sa musela vložiť tabuľka kódov a cieľový výkres. V tomto okne bolo 

možné aj skontrolovať či sú pri kódoch nadstavené správne atribúty. Keď bolo všetko 

pripravené, kliklo sa na tlačidlo Generovať a do výkresu sa automaticky importovali 

symboly a línie. Keďže funkcia niektoré línie pospájala nezmyselne, v palete Pohled sa 

otvorila funkcia Obsah oken a zakliklo sa zobrazovanie kódu. Následne sa v kresbe pri 

čísle bodu zobrazil kód a línie sa manuálne opravili. 
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Obr.7.4 Postup kódovania  

7.3. Tvorba polohopisnej kresby 

 Po dokončení všetkých tabuliek, importovaní bodov a založení technológie bolo 

možné začať s kresbou polohopisu. Na kreslenie línií, symbolov a textov bola používaná 

tabuľka expert, ktorá prácu urýchľovala.  

 Keď bolo pri líniových prvkoch potrebné iné spojenie ako priamkové, napríklad 

oblúk alebo krivka, použila sa v záložke Výkres funkcia Línie → Tvorba línie. Tu bolo 

potrebné zadať nový objekt, nadstaviť vrstvu a následne kresliaci kľúč. Po začatí kreslenia 

objektu bolo možné zaškrtnúť P- osamotený bod, R- spojenie kruhovým oblúkom, alebo 

C- krivkové spojenie. 

 
Obr.7.5 Ukážka tvorby oblúku 

 Bodové symboly sa vkladali priamo na bod pomocou grafického vstupu (kurzor 

myši) v tvare štvorca. Ak šlo o symboly kultúr alebo značky budov, tento vstup nebolo 

možné použiť. Pomocou klávesy F6, alebo prepnutím na panely všeobecných funkcií sa 

prepol grafický vstup do tvaru krížika, a teda bolo možné vkladať značky aj bez uchopenia 

na podrobný bod. 
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Obr.7.6 Funkcia Grafický vstup 

Zložené prvky 

 Mapované boli aj zložené prvky tj. prvky, ktoré nie je možné spojiť pomocou 

jednoduchej línie ale vyžadujú zložitejší postup. Preto sú v programe nadefinované 

funkcie, ktoré tento postup preskakujú a umožňujú rýchle kreslenie. Medzi zložené prvky 

patria napríklad schody, šrafy a symboly podľa Microstationu. Tieto funkcie sa nachádzajú 

v palete Výkres → Složené prvky. 

 Šrafy boli použité pri vyjadrení krátkych a strmých svahov. Po výbere funkcie 

Svahové šrafy v pod palete Složené prvky, je potrebné zadať číslo vrstvy, do ktorej šrafy 

patria. Následne sa otvorí kontextové okno, v ktorom sa zadávajú údaje o type svahu, 

spôsobe zadania terénnej hrany a spôsobe kreslenia šrafou. Zadávaná bola horná hrana → 

dolná hrana a nakoniec počet šráf. 

 

Obr.7.7 Kreslenie šrafou 

 Ďalším zloženým prvkom sú schody. Postupovalo sa podobne ako pri šrafách. V 

pod palete Složené prvky sa zvolila funkcia Schody, nadstavila sa vrstva a po naskočení 

kontextového okna sa charakterizoval spôsob kreslenia schodov. Schody bolo možné 

kresliť pomocou šírky v metroch alebo v milimetroch, alebo zadaním počtu schodov. V 

kresbe sa postupovalo nasledovne: dolní hrana- výchozí bod → horní hrana- výchozí bod 

→ dolní hrana- ďalší bod → horní hrana- ďalší bod. 
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Obr.7.8 Kreslenie schodov 

 Keďže v tabuľke symbolov chýbali značky pre body PPBP, body pomocnej 

meračskej siete,  a taktiež značka pre smer severu, bolo ich potrebné doplniť z 

Microstationu. Doplnené boli pomocou funkcie Symboly dle CEL MS v pod palete Složené 

prvky.  Po otvorení funkcie bolo potrebné pridať knižnicu buniek. Zvolená bola knižnica 

geo.cel. Následne bol jednotlivým značkám pridelený kresliaci kľúč, aby sa zobrazovali v 

správnej farbe. 

 

Obr.7.9 Vkladanie buniek CEL 

Funkcie opráv 

 V prípade, že bola zistená nejaká chyba pri jednotlivom prvku, línii alebo texte, 

bola na jej opravu použitá funkcia Opravy výkresu. Táto funkcia sa nachádza na lište 

Výkres alebo v prípade rýchleho spustenia na palete funkcií Tvorba a editace. Opraviť bolo 

možné pri líniách kresliaci kľúč, typ spojenia, platnosť kľúča. Pri symboloch bolo možné 

editovať okrem iných číslo symbolu a u textov bolo možné meniť font, výšku a šírku 

písma, kresliaci kľúč. Po zakliknutí políčka Povoliť presun, bolo možné zmeniť aj vrstvu 

línie, symbolu alebo textu. 
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Obr.7.10 Oprava línií 

 

Obr.7.11 Oprava symbolov 

 

Obr.7.12 Oprava textov 

 Nastali aj prípady, kedy sa vyskytli chyby vo viacerých symboloch prípadne 

textoch. Pre tieto opravy slúži hromadné operácie Texty hromadne a Symboly hromadne. 

Funkcie sa tiež nachádzajú na lište Výkres → Hromadné operácie. Selekcia prvkov, ktoré 

bolo treba opraviť, bola možná buď ich ohraničením polygónom alebo obdĺžnikom. Ak 

bolo potrebné opraviť všetky prvky v určitej vrstve, v palete Výkres sa zvolila možnosť 

Selekce vrstev a zapli sa len potrebné vrstvy. Nakoniec sa v hromadných operáciách 

zaškrtla voľba vybrané objekty a spustili sa potrebné opravy.  

 V prípadoch, keď boli viaceré línie alebo texty v nesprávnych vrstvách, pomocou 

funkcií Linie v rozsahu KK hromadne a Texty v rozsahu KK hromadne, prevedené do 

správnych vrstiev. 

 Niektoré prvky polohopisu boli zamerané omernými mierami, pretože zo 

stanoviska nebolo vidieť všetky podrobné body. Medzi tieto prvky patrili napríklad 

pravouhlé výstupky na budovách. Pri týchto objektoch bola využitá funkcia Konštrukčné 

omerné miery, ktorá sa nachádza na palete Výpočty v zložke Ďalšie geodetické.  

 Pri tejto metóde sa najprv zadal do príkazového riadku počiatočný a koncový bod 

priamky, na ktorej sa výstupok nachádzal. Následne bola vypočítaná vzdialenosť medzi 
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týmito bodmi, pre overenie. Potom už nasledovalo samotné zadávanie omerných mier. 

Prvá omerka musela mať vždy kladnú hodnotu. Pri nasledujúcich mierach záležalo na 

polohe ďalšieho lomového bodu. Ak sa nasledujúci bod nachádzal vľavo od posledného 

bodu, omerka získala znamienko mínus. Naopak ak sa nachádzal vpravo, omerka bola 

kladná. 

 V položke Ďalšie geodetické bola používaná aj funkcia Vyrovnanie na priamku. 

Táto funkcie bola používaná pri budovách, ktorých rohové body boli od seba ďaleko a bolo 

potrebné zamerať aj medziľahlé body, ktoré väčšinou pre meračské chyby alebo 

nemožnosť priloženia zrkadla neležali na jednej priamke. 

7.4. Topologická kontrola 

 V programe sa nachádza viacero funkcií pre kontrolu topológie. Nachádzajú sa v 

palete Nástroje a ide o funkcie Odstránení duplicit výkresu, Topologické začistení a 

Kontrola dat časť Topologie.  

Použitá bola funkcia Kontrola dat. V sekcii Topologie boli postupne nadstavované 

kontroly, ktoré bolo potrebné spustiť.  

 

 

Obr.7.13 Kontrola topológie 

 Prvá bola spustená kontrola singularity , ktorá odhaľuje duplicitnú kresbu. 

Zistených bolo 41 chýb. V manažéri chýb bolo zistené, že šlo prevažne o chyby pri 

vstupoch do objektov, na ktorých sa prekrývala línia budovy a línia vstupu do budovy. 

Toto sa nedá považovať za chybu, takže bola vypnutá vrstva so vstupmi do objektu. Ďalšie 

chyby sa nachádzali na schodiskách, ktoré boli kreslené so zahrnutím obvodu. Jej 

odstránenie bolo docielené prekreslením schodov bez zahrnutia obvodu. Po opätovnom 

spustení kontroly duplicít ostali len 2 chyby, ktoré sa nachádzali na značke SEVER. Ich 

odstránenie nebolo možné 
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 Ďalej sa pokračovalo kontrolou Línie nulovej délky. Výsledkom kontroly bola len 

1 chyba na šrafe. Po zmenšení počtu šráf na línii došlo k odstráneniu chyby. 

 Kontrola samostatných bodov nám vyselektovala 339 chýb, ktoré sa nachádzali 

na šrafách. Tieto chyby vznikli pri kreslení šráf. Po zadaní vrchnej a spodnej hrany šráf 

program generoval samostatné body. Oprava chýb prebehla odstránením týchto bodov v 

manažéri chýb. 

 Nasledovala Kontrola blízkych bodov. Pri prvom spustení boli medze totožnosti 

nadstavené na 0,75m a vygenerovaných bolo 1093 chýb. Po prehliadnutí bolo zistené, že 

program považoval za chybné aj body ktoré boli zamerané blízko seba. Po tomto zistení 

bolo zmenené nadstavenie medzí totožnosti na 0,20m. Počet chýb sa znížil na 67 ale 

nájdených bolo len 7 chýb, ktoré boli opravené. V ostatných 60-tich prípadoch sa znova 

jednalo napríklad o výstupky budov alebo línia šrafu bola blízko nejakého bodu terénnej 

hrany. 

 Nakoniec boli kontrolované Voľné línie a Kríženia línií . Pri kontrole bolo 

zistených 1382 voľných línií. Prevažne to boli krátke línie na šrafách a voľné línie na 

okraji rámu kresby. Po vypnutí vrstvy pre šrafy ostalo 91 voľných koncov, ktoré sa 

nachádzali na okraji rámu a neboli považované za chybné. 

 Bolo zistených aj 978 krížených línií. Program považoval za chybné aj styky šráf s 

terénnou hranou, prípadne styky schodníc s múrom. Po vypnutí vrstiev pre šrafy a schody, 

kontrola ukázala len kríženia symbolu a línie, čo sa nedá považovať za chybu. 

7.5. Atribútová kontrola 

 Bola spravená aj atribútová kontrola. Funkcia sa nachádza tak isto v palete Nástroje 

→ Kontroly → Kontroly dat v záložke Expert. Úlohou tejto funkcie je porovnať kresbu 

mapy s tabuľkou Expert.  

 Pri prvom spustení kontroly bolo zistených 1738 chýb v 124 objektoch. Po bližšom 

preskúmaní bolo zistené, že programu prekážajú texty a symboly prevedené z 

Microstationu. Z tohto dôvodu boli vrstvy, v ktorých sa nachádzajú texty a symboly, 

vypnuté. Znova bola spustená kontrola. Jej výsledkom bolo už len 53 chýb v 34 objektoch. 

 Šlo o chyby v informácii o čísle bodu. Tieto chybné body boli zrušené. Tieto chyby 

sa možno preniesli z topologickej kontroly, keďže niektoré vrstvy boli vypnuté aj pri nej. 
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7.6. Kresba výškopisu 

 Vrstevnice boli vygenerované pomocou nadstavby ATLAS. V záložke Aplikace → 

Výškopis bola zvolená funkcia Tvorba vrstevníc ATLAS. Založený bol nový výkres 

súradníc s príponou *dxf, do ktorého bol importovaný zoznam súradníc a výkres s kresbou 

polohopisu. 

 Potom boli nadefinované plochy a hrany objektov, na ktorých sa vrstevnice lomia 

(cesty, chodníky, spevnené plochy). Budovy boli obtiahnuté funkciou Ostrovná priamka, 

ktorá zabezpečuje aby sa cez tieto objekty negenerovali vrstevnice. Ďalej boli 

nadefinované informácie o intervaloch vrstevníc prípadne do akej vrstvy sa majú ukladať. 

Ďalej bolo potrebné vrstevnice editovať a vyhladzovať. Tieto práce prebiehali v programe 

Microstation, kde boli pomocou funkcie Pridať a ubrať vrchol vyhladzované a upravované 

tak, aby ich priebeh zodpovedal terénu .  

 Následne bol výkres importovaný do programu kokeš. Tu bolo potrebné vyplniť 

prevodnú tabuľku aby sa vrstevnice zobrazovali správne. 

 Taktiež bolo potrebné previesť nadmorské výšky zo zoznamu súradníc do výkresu. 

Postupovalo sa tak, že v palete Výkres sa spustila funkcia Popis bodu do textu. V 

kontextovom okne sa nadstavila cieľová vrstva, výška a šírka textu, kresliaci kľúč, 

informácia o tom, čo bude predmetom prevodu a počet cifier pred a za desatinnou čiarkou. 

Po prevode výšok do výkresu sa okótovali vrstevnice. Kótovali sa len základné vrstevnice 

s intervalom 5m. 

7.7. Záverečné úpravy 

 Záverečnou fázou bola príprava mapy pretlač. V tejto etape boli upravované 

nadmorské výšky bodov tak, aby sa neprekrývali s líniami alebo inými textami. Pri 

značkách bolo potrebné aby bolo celočíselná časť výšky na ľavo a desatinná časť výšky na 

pravo od symbolu. Tieto práce zaberali najviac času.  

 Ďalej bolo potrebné vložiť do mapy krížiky hektometrickej siete. Vkladali sa 

pomocou funkcie Křížky síte v palete Výkres → Složené prvky, kde bol nadefinovaný 

interval krížikov na 50m aby sa v mape zobrazovali každých 10cm. 

 Keďže mapované územie zasahovalo do viacerých mapových listov kladu 

Základných máp veľkých mierok (ZMVM), bol vytvorený náčrtok týchto listov, v ktorých 

bol vyznačený rám kresby. Taktiež bola vytvorená legenda s použitými značkami a 

líniami. Výsledkom bola účelová mapa v mierke 1:500 vo formáte 10xA4. 
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 ZÁVER 

 Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie lokality Koleje pod Palackého vrchem. 

Výsledkom bola účelová mapa obsahujúca polohopisnú a výškopisnú kresbu. Zameranie 

bolo vykonávané v rámci požiadaviek pre 3. triedu presnosti. Mapa bola zhotovená podľa 

atribútov smernice pre vyhotovenie účelovej mapy.  

 Meračské práce prebiehali v mesiacoch október až december 2013. Začalo sa 

rekognoskáciou terénu, ktorej súčasťou bolo doplnenie bodového poľa. Meračská sieť 

obsahovala 21 bodov, z ktorých bolo 6 určených statickom metódou pomocou GPS 

aparatúry Leica Wild GPS System 200. Ostatné body meračskej siete boli zamerané 

pomocou polygónového ťahu. Výška bola do lokality prenesená technickou niveláciou 

pomocou prístroja Sokkia C40. Polohopis a výškopis bol zmeraný tachymetrickou 

metódou pomocou totálnej stanice Topcon GPT 3003N. Meranie bolo pripojené do 

výškového systému Bpv a do S-JTSK. 

 Výpočtové práce prebehli v programe Groma v.8 a GPS merania boli spočítané 

pomocou softwaru  Leica Geo Office 8.1. Súčasťou výpočtových prác bolo polohové a 

výškové vyrovnanie siete. Či boli splnené kritéria pre 3. triedu presnosti sa overilo v 

programe Microsoft EXCEL, pomocou testovania na identických bodoch podľa ČSN 01 

3410 MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK – Základní a účelové mapy. 

 Mapa bola vyhotovená v prostredí softwaru Kokeš. Výhodou tohto programu je 

jeho nápomocnosť pri riešení geodetických úloh. Má vlastnú funkciu na spracovanie 

merania, takže nie je potrebná inštalácia ďalších programov. Obsahuje mnoho 

konštrukčných a geodetických funkcií, pomocou ktorých je možné dopočítať chýbajúce 

prvky. Nevýhodou je samotná manipulácia s funkciami, a nejasnosť postupu pri ich 

používaní.  

 Keďže smernica pre tvorbu účelovej mapy bola definované pre program 

Microstation, bolo potrebné editovať tabuľky farieb, čiar a symbolov. Za účelom zvýšenia 

efektívnosti bola vytvorená aj tabuľka Expert, ktorá umožňovala kreslenie bez 

opakovaného zadávania štýlov, farieb a iných atribútov. Keďže bolo na 1 stanovisku 

použité aj kódovanie, bolo potrebné vytvoriť aj tabuľku kódov. Najväčšie problémy sa 

objavili pri importovaní kódov do kresby. Tabuľka kódov musela mať pevný formát a inak 

sa kódy nechceli zobraziť. Pozor si bolo treba dať aj na samotný vstupný zoznam súradníc, 

pretože po stiahnutí dát z prístroja sa automaticky ku kódu pridal znak bodkočiarka a 

Kokeš to nevedel spracovať. Po odstránení bodkočiarky a opätovnom načítaní zoznamu 
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súradníc už bolo všetko v poriadku a boli do výkresu vložené kódy. Následne sa začalo s 

vyhotovovaním polohopisnej kresby mapy. Záverečnou fázou vyhotovenia mapy bolo 

kreslenie výškopisu.  

 Keďže v programe Kokeš nie je možné kreslenie vrstevníc, tak boli vytvorené v 

intervaloch 1m pomocou programu Atlas DMT. Keďže som doposiaľ s týmto programom 

nemal skúsenosti, tvorba vrstevníc zabrala dosť času. 

 Výsledkom tejto práce je účelová mapa v mierke 1:500 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

Účel merania: Tvorba účelovej mapy v systéme Kokeš 

Kraj:  Jihomoravský 

Okres: Brno- město 

Obec: Brno 

Katastrálne územie: Královo Pole (číslo k.ú. :611484) 

Lokalita:  Koleje pod Palackého vrchem 

Poveternostné podmienky: premenlivé 

Dátum meranie: 1.10.2013 - 15.12.2013 

Prístroje a pomôcky: 

− GPS aparatúra Leica Wild GPS System 200 

− Nivelačný prístroj Sokkia c40 

− Totálna stanica Topcon GPT 3003N 

− ostatné: drevený statív, odrazný hranol, trojpodstavcová súprava, nivelačné laty 

(teleskopické), nivelačné podložky, dvoj meter, pásmo 

Súradnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém: Bpv 

Trieda presnosti: 3 

Meračské práce:  

 Pred meraním prebehla rekognoskácia terénu a doplnenie bodového poľa. Body 4001, 

4002, 4003, 4004, 4009 a 4010 boli zamerané GPS aparatúrou a ostatné boli zmerané 

pomocou 3 polygónových ťahov obojstranne pripojených a obojstranne orientovaných. Pre 

zhustenie siete boli zamerané aj rajóny číslované od 5001-5007. Sieť bola výškovo pripojená 

na bod JM-071-359 pomocou technickej nivelácie. Ďalej sa pokračovalo podrobným 

meraním. Použitá bola primárne polárna metóda. Výsledkom podrobného merania bolo 2548 

Marek
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. 1



bodov polohopisu a výškopisu. Prvky, ktoré nebolo možné alebo efektívne zmerať polárnou 

metódou sa merali pomocou konštrukčných omerných mier alebo ortogonálnej metódy. 

Kancelárske práce:  

 Pozostávali zo stiahnutia meraných údajov a nadstavenia korekcií pre prevod do 

kartografického zobrazenia. Body merané GNSS metódou boli počítané pomocou softwaru 

Leica GeoOffice. Výpočet súradníc ostatných bodov prebiehal v programe Groma v.8. 

Testovanie presnosti bolo vykonané v programe Microsoft Excel. Samotná kresba účelovej 

mapy bola vyhotovená v programe Kokeš 10.24.  Vrstevnice boli kreslené v programe Atlas 

DMT. 

 

Vyhotovil: Marek Syč 

Dňa: 20.5.2016 

 
 

 



Nadmořská

výška

přesta- vzad vpřed bočně horizontu
vového + – – stroje přestavového určeného bočně

Lokalita: Brno-město, Královo Pole

Měřil: Marek Syč

Přístroj: Sokkia  C40

22.11.2013, oblačno

Kontrola prístroja:

A B 1476 1280 h= 0196 20, 20m

A B 1600 1409 h´= 0191 2, 42m

dh= 0005 5mm/40m       1mm/8m

Ověrení výšky č.b. 359

JM-071-360 0312 1370 254,064 Č. Královo pole, dům č.p. 2485 

1612 1300

1551 1359

1490 1358

JM-071-359 1454 1017 254,075 Č. Královo pole, dům č.p. 2439

6419 6404 Δ H= 0,011

0,015 h= 0,015

u= -0,004 (-0,014) r= 0,135 km         

JM-071-359 1674 254,075

0300 (40,40)

1929

1357 (40,40)

1478

0914 (40,40)

2215

0850 (40,40)

2061

0243 (30,30)

2452

0629 (30,30)

2250

0567 (25,25)

2158

0562 (25,25)

1581

2691 (40,40)

0300

2560 (20,20)

0388

2418 (20,20)

0977

1200 (40,40)

1726

0890 (40,40)

1963

1140 (30,30)

1929

0492 (25,25)

2486

0471 (20,20)

2458

0380 (20,20)

Geodézie 3.39 - 1971 RSC G08 g1.00 - 2001

Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci

bočného

bodu

N a d m o ř s k á   v ý š k a

P o z n á m k a

Č t e n í   n a   l a t iČíslo bodu

Marek
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. 3.1



Nadmořská

výška

přesta- vzad vpřed bočně horizontu

vového + – – stroje přestavového určeného bočně

2458

0456 (20,20)

2796

0091 (25,25)

2385

0383 (20,20)

2421

0269 (20,20)

2779

0172 (18,18)

2531

0651 (30,30)

1571

1823 (30,30)

0911

2069 (30,30)

1369
+1

0882 (30,30)

2103

0390 (30,30)

2275

0729 (20,20)

2092

4001 0811 283,391 (20,20)

1560

4005 1735 283,215 (35,35)

2089

0987 (30,30)

1435

0550 (25,25)

1947

1243 (25,25)

1950

4007 0736 287,120 (30,30)

1853

1256 (30,30)

1736 289,43

4008 1134 288,297

4009 1438 288,015 (30,30)

0206

2839 (5,5)

0152
+1

2843 (5,5)

0493

2856 (10,10)

0944

4010 2245 279,028 (25,25)

1456

1578 (30,30)

1564

Geodézie 3.39 - 1971 RSC G08 g1.00 - 2001 Vytiskla Royal Star Company, Resirie - Exapolis
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Číslo bodu Č t e n í   n a   l a t i
N a d m o ř s k á   v ý š k a

P o z n á m k a
bodu

bočného



Nadmořská

výška

přesta- vzad vpřed bočně horizontu

vového + – – stroje přestavového určeného bočně

4019 1667 278,802 (25,25)

1750

1420 (30,30)

1402 280,03

4020 1659 278,375

1247 (30,30)

1981 280,67

4004 1411 279,257

1120 (35,35)

1658

1158 (30,30)

1657
+1

1032 (15,15)

1730

0615 (5,5)

1787

4001 0785 283,391 (10,10)

0799

2050 (20,20)

0448

2741 (30,30)

0624

2114 (30,30)

1360

0880 (30,30)

1985

0973 (30,30)

1489

2092 (30,30)

0792

2265 (20,20)

0260

2636 (18,18)

0360

2554 (20,20)

0487

2502 (20,20)

0380

2580 (20,20)

0480

2495 (20,20)

0294

2440 (20,20)

0133

2574 (20,20)

0208

2020 (30,30)

1110

1915 (30,30)

1063

1733 (40,40)
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Číslo bodu Č t e n í   n a   l a t i
N a d m o ř s k á   v ý š k a

P o z n á m k a
bodu

bočného



Nadmořská

výška

přesta- vzad vpřed bočně horizontu

vového + – – stroje přestavového určeného bočně

1304

0878 (30,30)

2427

0366 (20,20)

2512

0370 (20,20)

2391

1050 (20,20)

1452

2570 (33,33)

0580

2274 (25,25)

0455

2335 (30,30)

0390

2571 (30,30)

0899

2175 (40,40)

0823

1662 (40,40)

1332

1550 (40,40)

1135

2251 (25,25)

0780

JM-071-359 1465 254,075 (25,25)

113818 113821 H= 0,000 r= 3,97 km   d=40.√R

0,003 h= -0,003 d= 80 mm

u= +0,003
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4.4 Polohové vyrovnanie siete.pro
Príloha č. 4.4

GROMA - VYROVNÁNÍ SÍTĚ
======================

Lokalita: Brno- Královo Pole
Datum   : 13.4.2016
Etapa   : 

PŘIBLIŽNÉ SOUŘADNICE:
=====================
         Bod             Y             X         Char            Délek  Směrů
-----------------------------------------------------------------------------
  611484000104001   600286.8000  1156616.0500  Pevný bod           1      0
  611484000104005   600343.7890  1156572.7110  Volný               1      2
  611484000104006   600453.7820  1156565.9660  Volný               1      2
  611484000104007   600509.9590  1156473.3390  Volný               1      2
  611484000104008   600548.6150  1156352.4770  Volný               1      2
  611484000104009   600502.1100  1156322.2700  Pevný bod           0      0
----------------------------------------------------------------------------

MĚŘENÉ DÉLKY:
=============
Stanovisko: 611484000104001
         Cíl         Délka [m]   m [mm]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104005    71.5941    10.14    0.0097
-------------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104005
         Cíl         Délka [m]   m [mm]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104006   110.1941    10.22    0.0096
-------------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104006
         Cíl         Délka [m]   m [mm]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104007   108.3297    10.22    0.0096
-------------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104007
         Cíl         Délka [m]   m [mm]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104008   126.8937    10.25    0.0095
-------------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104008
         Cíl         Délka [m]   m [mm]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104009    55.4560    10.11    0.0098
-------------------------------------------------

trana p



4.4 Polohové vyrovnanie siete.pro

MĚŘENÉ SMĚRY:
=============
Stanovisko: 611484000104005
         Cíl          Směr   m [cc]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104006  149.51310   100.00    0.0001
  611484000104001  387.00700   100.00    0.0001
-------------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104006
      Cíl          Směr   m [cc]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104007  161.32960   100.00    0.0001
  611484000104005  299.93445   100.00    0.0001
-------------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104007
       Cíl          Směr   m [cc]      váha
-------------------------------------------------
  611484000104006  114.41635   100.00    0.0001
  611484000104008  329.41600   100.00    0.0001
-------------------------------------------------

Stanovisko: 4008
         Cíl       Směr   m [cc]      váha
------------------------------------------
        611484000104009  259.90800   100.00    0.0001
        611484000104007  376.87305   100.00    0.0001
------------------------------------------

PARAMETRY SÍTĚ:
===============
Počet bodů v síti                     :   6
Počet bodů, na nichž jsou měřeny směry:   4
Počet měřených délek                  :   5
Počet měřených směrů                  :   8
Způsob připojení sítě                 : Vázaná síť, v matici A je vynecháno 4 
sloupců.

VYROVNANÉ DÉLKY:
================
Stanovisko: 4001
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104005    71.5946    0.52    2.02        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 4005
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
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        611484000104006   110.1945    0.35    2.07        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104006
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104007   108.3303    0.55    2.03        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104007
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104008   126.8942    0.53    2.04        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104008
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104009    55.4560   -0.03    2.08        
-----------------------------------------------
Průměrná střední chyba vyrovnané délky [mm]: 2.05

VYROVNANÉ SMĚRY:
================
Stanovisko: 611484000104005
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104006  149.51293    -1.69    20.47         
        611484000104001  387.00717     1.69    20.47         
--------------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104006
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104007  161.32873    -8.74    18.59         
        4005  299.93532     8.74    18.59         
--------------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104007
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104006  114.41715     7.96    18.94         
        611484000104008  329.41520    -7.96    18.94         
--------------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104008
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104009  259.90754    -4.61    20.02         
        611484000104007  376.87351     4.61    20.02         
--------------------------------------------------
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Průměrná střední chyba vyrovnaného směru [cc]:   19.52

VÝSLEDKY VYROVNÁNÍ:
===================
Počet nadbytečných měření                    : 1
Základní střední chyba m0 apriorní       [cc]:    1.00
Základní střední chyba m0 aposteriorní   [cc]:    0.21
m0 aposteriorní / m0 apriorní                : 0.21
Interval spolehlivosti                       : 0.00 - 2.41

VYROVNANÉ SOUŘADNICE:
=====================
         Bod             Y             X       my       mx      mxy
                                             [mm]     [mm]     [mm]
-------------------------------------------------------------------
        611484000104005   600343.7868  1156572.7106     2.52     2.38     2.45  
        611484000104006   600453.7746  1156565.9666     3.25     3.35     3.30  
        611484000104007   600509.9528  1156473.3412     3.35     2.86     3.11  
        611484000104008   600548.6149  1156352.4802     1.98     2.38     2.19  
Střední souřadnicová chyba mxy                    [mm]: 2.80

GROMA - VYROVNÁNÍ SÍTĚ
======================

Lokalita: Brno- Královo Pole
Datum   : 13.4.2016
Etapa   : 

PŘIBLIŽNÉ SOUŘADNICE:
=====================
         Bod             Y             X  Char            Délek  Směrů
----------------------------------------------------------------------
        611484000104001   600286.8000  1156616.0500  Pevný bod           1      
0
        611484000104005   600343.7890  1156572.7110  Volný               0      
2
        611484000104009   600502.1100  1156322.2700  Pevný bod           1      
0
        611484000104011   600431.1680  1156415.9940  Volný               1      
2
----------------------------------------------------------------------

MĚŘENÉ DÉLKY:
=============
Stanovisko: 611484000104001
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
------------------------------------------
        611484000104005    71.5941    10.14    0.0097
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104009
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
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------------------------------------------
        611484000104011   117.5467    10.24    0.0095
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104011
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
------------------------------------------
        611484000104005   179.4376    10.36    0.0093
------------------------------------------

MĚŘENÉ SMĚRY:
=============
Stanovisko: 611484000104005
         Cíl       Směr   m [cc]      váha
------------------------------------------
        611484000104011    6.37220   100.00    0.0001
        611484000104001  180.14300   100.00    0.0001
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104011
         Cíl       Směr   m [cc]      váha
------------------------------------------
        611484000104009  168.36985   100.00    0.0001
        4005  377.24260   100.00    0.0001
------------------------------------------

PARAMETRY SÍTĚ:
===============
Počet bodů v síti                     :   4
Počet bodů, na nichž jsou měřeny směry:   2
Počet měřených délek                  :   3
Počet měřených směrů                  :   4
Způsob připojení sítě                 : Vázaná síť, v matici A je vynecháno 4 
sloupců.

VYROVNANÉ DÉLKY:
================
Stanovisko: 611484000104001
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104005    71.5924   -1.74    2.72        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104009
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104011   117.5448   -1.85    2.69        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104011
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]

trana p



4.4 Polohové vyrovnanie siete.pro
-----------------------------------------------
        611484000104005   179.4357   -1.88    2.71        
-----------------------------------------------
Průměrná střední chyba vyrovnané délky [mm]: 2.71

VYROVNANÉ SMĚRY:
================
Stanovisko: 611484000104005
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104011    6.37276     5.64    31.34         
        611484000104001  180.14244    -5.64    31.34         
--------------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104011
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104009  168.36980    -0.50    31.84         
        611484000104005  377.24265     0.50    31.84         
--------------------------------------------------
Průměrná střední chyba vyrovnaného směru [cc]:   31.60

VÝSLEDKY VYROVNÁNÍ:
===================
Počet nadbytečných měření                    : 1
Základní střední chyba m0 apriorní       [cc]:    1.00
Základní střední chyba m0 aposteriorní   [cc]:    0.32
m0 aposteriorní / m0 apriorní                : 0.32
Interval spolehlivosti                       : 0.00 - 2.41

VYROVNANÉ SOUŘADNICE:
=====================
         Bod             Y             X       my       mx      mxy
                                             [mm]     [mm]     [mm]
-------------------------------------------------------------------
        611484000104005   600343.7861  1156572.7135     3.56     3.64     3.60  
        611484000104011   600431.1632  1156415.9895     4.90     4.17     4.55  
---------------------------------------------------------------------
Střední souřadnicová chyba mxy                    [mm]: 4.10

GROMA - VYROVNÁNÍ SÍTĚ
======================

Lokalita: Brno- Královo Pole
Datum   : 13.4.2016
Etapa   : 

PŘIBLIŽNÉ SOUŘADNICE:
=====================
         Bod             Y             X  Char            Délek  Směrů
----------------------------------------------------------------------
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        611484000104001   600286.8000  1156616.0500  Pevný bod           1      
0
        611484000104004   600329.9500  1156470.6300  Pevný bod           1      
2
        611484000104009   600502.1100  1156322.2700  Pevný bod           0      
0
        611484000104012   600240.4750  1156577.9630  Volný               1      
2
        611484000104013   600364.1200  1156274.5770  Volný               1      
2
        611484000104014   600321.3270  1156368.8030  Volný               1      
2
----------------------------------------------------------------------

MĚŘENÉ DÉLKY:
=============
Stanovisko: 611484000104001
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
------------------------------------------
        611484000104012    59.9672    10.12    0.0098
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104004
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
------------------------------------------
        611484000104014   102.1844    10.20    0.0096
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104012
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
------------------------------------------
        611484000104004   139.7579    10.28    0.0095
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104013
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
------------------------------------------
        611484000104009   146.0194    10.29    0.0094
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104014
         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha
------------------------------------------
        611484000104013   103.4922    10.21    0.0096
------------------------------------------

MĚŘENÉ SMĚRY:
=============
Stanovisko: 611484000104004
         Cíl       Směr   m [cc]      váha
------------------------------------------
        611484000104012   64.96690   100.00    0.0001
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        611484000104014  314.58880   100.00    0.0001
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104012
         Cíl       Směr   m [cc]      váha
------------------------------------------
        611484000104004   99.56360   100.00    0.0001
        611484000104001  399.99960   100.00    0.0001
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104013
         Cíl       Směr   m [cc]      váha
------------------------------------------
        611484000104014  108.43180   100.00    0.0001
        611484000104009  214.38850   100.00    0.0001
------------------------------------------

Stanovisko: 611484000104014
         Cíl       Směr   m [cc]      váha
------------------------------------------
        611484000104013   82.79070   100.00    0.0001
        611484000104004  315.32050   100.00    0.0001
------------------------------------------

PARAMETRY SÍTĚ:
===============
Počet bodů v síti                     :   6
Počet bodů, na nichž jsou měřeny směry:   4
Počet měřených délek                  :   5
Počet měřených směrů                  :   8
Způsob připojení sítě                 : Vázaná síť, v matici A je vynecháno 6 
sloupců.

VYROVNANÉ DÉLKY:
================
Stanovisko: 611484000104001
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104012    59.9638   -3.35    5.60        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104004
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104014   102.1846    0.24    5.95        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104012
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104004   139.7522   -5.66    4.91        
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-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104013
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104009   146.0186   -0.81    5.87        
-----------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104014
         Cíl      Délka  Oprava      ms     Eps
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]
-----------------------------------------------
        611484000104013   103.4920   -0.16    5.83        
-----------------------------------------------
Průměrná střední chyba vyrovnané délky [mm]: 5.64

VYROVNANÉ SMĚRY:
================
Stanovisko: 611484000104004
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104012   64.96469   -22.09    47.31         
        611484000104014  314.59101    22.09    47.31         
--------------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104012
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104004   99.55853   -50.68    49.70         
        611484000104001  400.00467    50.68    49.70         
--------------------------------------------------
Stanovisko: 611484000104013
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104014  108.43199     1.92    48.77         
        611484000104009  214.38831    -1.92    48.77         
--------------------------------------------------
Stanovisko: 4014
         Cíl       Směr   Oprava        m      Eps
                    [g]     [cc]     [cc]     [cc]
--------------------------------------------------
        611484000104013   82.79173    10.32    53.32         
        611484000104004  315.31947   -10.32    53.32         
--------------------------------------------------
Průměrná střední chyba vyrovnaného směru [cc]:   49.83

VÝSLEDKY VYROVNÁNÍ:
===================
Počet nadbytečných měření                    : 3
Základní střední chyba m0 apriorní       [cc]:    1.00
Základní střední chyba m0 aposteriorní   [cc]:    0.59
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m0 aposteriorní / m0 apriorní                : 0.59
Interval spolehlivosti                       : 0.18 - 1.82

VYROVNANÉ SOUŘADNICE:
=====================
         Bod             Y             X       my       mx      mxy
                                             [mm]     [mm]     [mm]
-------------------------------------------------------------------
        611484000104012   600240.4708  1156577.9807     4.84     5.66     5.27  
        611484000104013   600364.0987  1156274.5803     6.52     7.49     7.02  
        611484000104014   600321.3075  1156368.8115     6.30     6.00     6.15  
---------------------------------------------------------------------
Střední souřadnicová chyba mxy                    [mm]: 6.19
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5.3 ZS podrobných bodov.txt
Príloha č. 5.3 ukážka

       ČB          Y          X        Z    kod                     
-------------------------------------------------
611484000100001 600229.80 1156688.09 279.77
611484000100002 600231.44 1156689.57 279.79
611484000100003 600229.58 1156686.27 279.91
611484000100004 600231.49 1156687.79 279.81
611484000100005 600229.22 1156684.74 280.02
611484000100006 600231.28 1156686.30 279.86
611484000100007 600228.94 1156683.41 280.06
611484000100008 600230.89 1156684.27 279.93
611484000100009 600228.55 1156681.90 280.12
611484000100010 600230.12 1156681.33 280.06
611484000100011 600227.71 1156679.67 280.21
611484000100012 600228.98 1156678.43 280.10
611484000100013 600234.03 1156673.11 280.18
611484000100014 600232.59 1156674.74 280.05
611484000100015 600235.18 1156674.36 280.25
611484000100016 600233.95 1156676.23 280.07
611484000100017 600236.20 1156675.32 280.26
611484000100018 600235.47 1156677.48 280.11
611484000100019 600237.34 1156675.99 280.30
611484000100020 600236.40 1156677.98 280.15
611484000100021 600238.78 1156676.48 280.33
611484000100022 600237.50 1156678.27 280.21
611484000100023 600239.84 1156675.23 280.44
611484000100024 600237.33 1156678.40 280.19
611484000100025 600241.14 1156673.43 280.52
611484000100026 600238.83 1156678.56 280.27
611484000100027 600242.50 1156671.56 280.64
611484000100028 600239.94 1156678.47 280.33
611484000100029 600241.34 1156676.64 280.50
611484000100030 600241.37 1156678.18 280.36
611484000100031 600242.29 1156675.44 280.57
611484000100032 600242.46 1156677.71 280.42
611484000100033 600243.58 1156673.76 280.66
611484000100034 600243.19 1156677.28 280.46
611484000100035 600244.35 1156676.27 280.52
611484000100036 600245.19 1156675.53 280.54
611484000100037 600245.18 1156675.17 280.55
611484000100038 600244.65 1156672.42 280.74
611484000100039 600246.37 1156673.60 280.65
611484000100040 600245.88 1156670.73 280.83
611484000100041 600247.72 1156671.90 280.75
611484000100042 600247.58 1156668.60 280.93
611484000100043 600248.90 1156668.54 281.00
611484000100044 600244.59 1156668.93 280.87
611484000100045 600263.96 1156647.14 282.06
611484000100046 600262.25 1156645.82 282.03
611484000100047 600265.75 1156648.40 281.90
611484000100048 600268.34 1156643.21 282.35
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1.meranie 2. meranie 1. meranie 2. meranie
67 600313,35 600313,35 1156582,87 1156582,85 0,00 0,02 0,02 0,24 spĺňa

237 600261,13 600261,02 1156521,29 1156521,28 0,11 0,01 0,11 0,24 spĺňa
238 600258,99 600258,92 1156527,40 1156527,37 0,07 0,03 0,08 0,24 spĺňa
248 600336,29 600336,32 1156553,09 1156553,10 -0,03 -0,01 0,03 0,24 spĺňa
345 600294,00 600294,01 1156521,97 1156522,00 -0,01 -0,03 0,03 0,24 spĺňa
418 600373,24 600373,22 1156560,72 1156560,75 0,02 -0,03 0,04 0,24 spĺňa
445 600378,91 600378,90 1156564,20 1156564,22 0,01 -0,02 0,02 0,24 spĺňa
487 600339,31 600339,29 1156580,02 1156580,05 0,02 -0,03 0,04 0,24 spĺňa
524 600390,62 600390,59 1156567,10 1156567,12 0,03 -0,02 0,04 0,24 spĺňa
525 600390,95 600390,94 1156567,73 1156567,75 0,01 -0,02 0,02 0,24 spĺňa
530 600380,42 600380,43 1156572,12 1156572,09 -0,01 0,03 0,03 0,24 spĺňa
614 600445,57 600445,54 1156558,81 1156558,81 0,03 0,00 0,03 0,24 spĺňa
711 600481,24 600481,22 1156504,28 1156504,25 0,02 0,03 0,04 0,24 spĺňa
746 600424,88 600424,87 1156557,38 1156557,43 0,01 -0,05 0,05 0,24 spĺňa
751 600472,60 600472,66 1156402,22 1156402,19 -0,06 0,03 0,07 0,24 spĺňa
840 600483,95 600483,95 1156445,80 1156445,81 0,00 -0,01 0,01 0,24 spĺňa
842 600501,65 600501,66 1156452,22 1156452,19 -0,01 0,03 0,03 0,24 spĺňa
891 600522,39 600522,39 1156418,93 1156418,93 0,00 0,00 0,00 0,24 spĺňa
946 600479,89 600479,93 1156472,43 1156472,41 -0,04 0,02 0,04 0,24 spĺňa

1013 600523,25 600523,21 1156399,72 1156399,75 0,04 -0,03 0,05 0,24 spĺňa
1022 600530,02 600530,03 1156396,59 1156396,55 -0,01 0,04 0,04 0,24 spĺňa
1064 600536,67 600536,67 1156354,87 1156354,87 0,00 0,00 0,00 0,24 spĺňa
1112 600528,07 600528,09 1156336,32 1156336,34 -0,02 -0,02 0,03 0,24 spĺňa
1122 600523,68 600523,69 1156344,60 1156344,63 -0,01 -0,03 0,03 0,24 spĺňa
1131 600508,01 600508,03 1156344,50 1156344,50 -0,02 0,00 0,02 0,24 spĺňa
1141 600446,09 600446,14 1156308,68 1156308,71 -0,05 -0,03 0,06 0,24 spĺňa
1166 600470,73 600470,73 1156314,31 1156314,30 0,00 0,01 0,01 0,24 spĺňa
1171 600463,92 600463,93 1156315,04 1156315,01 -0,01 0,03 0,03 0,24 spĺňa
1220 600449,96 600449,95 1156387,94 1156387,94 0,01 0,00 0,01 0,24 spĺňa
1245 600495,75 600495,76 1156356,79 1156356,78 -0,01 0,01 0,01 0,24 spĺňa
1255 600503,49 600503,52 1156329,88 1156329,91 -0,03 -0,03 0,04 0,24 spĺňa
1330 600480,49 600480,47 1156382,44 1156382,42 0,02 0,02 0,03 0,24 spĺňa
1342 600485,44 600485,43 1156406,81 1156406,84 0,01 -0,03 0,03 0,24 spĺňa
1402 600459,14 600459,14 1156409,72 1156409,74 0,00 -0,02 0,02 0,24 spĺňa

Príloha č.  : Testovanie presnosti súradníc podrobných bodv

Č. bodu
Y X

ΔY ΔX │Δp│ 1,7uxy │Δp│≤1,7uxy



1437 600460,05 600460,04 1156419,99 1156419,99 0,01 0,00 0,01 0,24 spĺňa
1442 600451,74 600451,70 1156416,23 1156416,21 0,04 0,02 0,04 0,24 spĺňa
1454 600439,67 600439,69 1156432,82 1156432,82 -0,02 0,00 0,02 0,24 spĺňa
1482 600435,41 600435,43 1156401,89 1156401,88 -0,02 0,01 0,02 0,24 spĺňa
1503 600434,45 600434,50 1156397,30 1156397,35 -0,05 -0,05 0,07 0,24 spĺňa
1511 600416,70 600416,74 1156390,98 1156390,99 -0,04 -0,01 0,04 0,24 spĺňa
1574 600418,67 600418,70 1156501,28 1156501,30 -0,03 -0,02 0,04 0,24 spĺňa
1575 600418,04 600418,06 1156501,69 1156501,75 -0,02 -0,06 0,06 0,24 spĺňa
1576 600419,96 600420,00 1156500,86 1156500,88 -0,04 -0,02 0,04 0,24 spĺňa
1633 600395,01 600395,01 1156453,49 1156453,47 0,00 0,02 0,02 0,24 spĺňa
1661 600395,06 600395,03 1156549,26 1156549,21 0,03 0,05 0,06 0,24 spĺňa
1701 600431,08 600431,08 1156504,89 1156504,90 0,00 -0,01 0,01 0,24 spĺňa
1735 600397,99 600398,00 1156506,88 1156506,85 -0,01 0,03 0,03 0,24 spĺňa
1903 600343,27 600343,25 1156448,34 1156448,32 0,02 0,02 0,03 0,24 spĺňa
1958 600380,56 600380,55 1156464,01 1156464,02 0,01 -0,01 0,01 0,24 spĺňa
1961 600376,30 600376,30 1156456,15 1156456,15 0,00 0,00 0,00 0,24 spĺňa
1971 600346,17 600346,12 1156422,06 1156422,02 0,05 0,04 0,06 0,24 spĺňa
1985 600352,53 600352,54 1156405,15 1156405,15 -0,01 0,00 0,01 0,24 spĺňa
2012 600405,21 600405,18 1156513,34 1156513,35 0,03 -0,01 0,03 0,24 spĺňa
2017 600321,90 600321,91 1156482,04 1156482,04 -0,01 0,00 0,01 0,24 spĺňa
2144 600363,42 600363,43 1156360,83 1156360,81 -0,01 0,02 0,02 0,24 spĺňa
2312 600262,03 600262,02 1156582,56 1156582,54 0,01 0,02 0,02 0,24 spĺňa
2355 600237,33 600237,34 1156645,47 1156645,47 -0,01 0,00 0,01 0,24 spĺňa
2464 600320,31 600320,28 1156382,28 1156382,29 0,03 -0,01 0,03 0,24 spĺňa
2704 600335,00 600335,01 1156369,08 1156369,07 -0,01 0,01 0,01 0,24 spĺňa

sy[m] 0,03 uxy 0,14
sx[m] 0,02 1,7uxy 0,24
sxy[m] 0,03 ω2N 1,1

ω2N*uxy 0,15

Výberové stredné chyby:

Záver: Zo súboru 59 identických bodov spĺňalo podmienku "polohová odchýlka musí byť menšia alebo rovná ako medzná 

polohová odchýlka" 100% bodov.



1. meranie 2. meranie

67 283,43 283,40 0,03 0,34 spĺňa

237 277,36 277,38 0,02 0,34 spĺňa

238 277,43 277,44 0,01 0,34 spĺňa

248 282,05 282,06 0,01 0,34 spĺňa

345 278,65 278,64 0,01 0,34 spĺňa

418 283,12 283,10 0,02 0,34 spĺňa

445 284,21 284,21 0,00 0,34 spĺňa

487 283,33 283,30 0,03 0,34 spĺňa

524 284,28 284,28 0,00 0,34 spĺňa

525 284,24 284,22 0,02 0,34 spĺňa

530 284,10 284,10 0,00 0,34 spĺňa

614 285,86 285,82 0,04 0,34 spĺňa

711 285,41 285,41 0,00 0,34 spĺňa

746 285,73 285,69 0,04 0,34 spĺňa

751 285,33 285,32 0,01 0,34 spĺňa

840 287,56 287,55 0,01 0,34 spĺňa

842 287,86 287,85 0,01 0,34 spĺňa

891 287,53 287,51 0,02 0,34 spĺňa

946 284,90 284,91 0,01 0,34 spĺňa

1013 287,74 287,72 0,02 0,34 spĺňa

1022 287,71 287,70 0,01 0,34 spĺňa

1064 287,95 287,93 0,02 0,34 spĺňa

1112 288,34 288,38 0,04 0,34 spĺňa

1122 287,75 287,75 0,00 0,34 spĺňa

1131 287,70 287,76 0,06 0,34 spĺňa

1141 280,73 280,71 0,02 0,34 spĺňa

1166 281,69 281,65 0,04 0,34 spĺňa

1171 281,76 281,77 0,01 0,34 spĺňa

1220 283,31 283,30 0,01 0,34 spĺňa

1245 286,44 286,40 0,04 0,34 spĺňa

1255 287,98 287,97 0,01 0,34 spĺňa

1330 285,06 285,08 0,02 0,34 spĺňa

1342 285,41 285,42 0,01 0,34 spĺňa

1402 283,30 283,31 0,01 0,34 spĺňa

1437 284,23 284,25 0,02 0,34 spĺňa

1442 282,61 282,63 0,02 0,34 spĺňa

1454 282,04 282,00 0,04 0,34 spĺňa

1482 281,51 281,50 0,01 0,34 spĺňa

1503 281,56 281,52 0,04 0,34 spĺňa

1511 281,35 281,36 0,01 0,34 spĺňa

1574 282,09 282,13 0,04 0,34 spĺňa

1575 282,19 282,16 0,03 0,34 spĺňa

1576 282,08 282,08 0,00 0,34 spĺňa

1633 279,30 279,30 0,00 0,34 spĺňa

1661 284,19 284,20 0,01 0,34 spĺňa

Č. bodu
rozdiely 

│ΔH│

Príloha č. : Testovanie presnosti výšok

H
│ΔH│mez │ΔH│≤│ΔH│mez.



1701 282,06 282,07 0,01 0,34 spĺňa

1735 281,62 281,62 0,00 0,34 spĺňa

1903 279,11 279,12 0,01 0,34 spĺňa

1958 280,66 280,68 0,02 0,34 spĺňa

1961 280,50 280,51 0,01 0,34 spĺňa

1971 279,44 279,42 0,02 0,34 spĺňa

1985 277,87 277,86 0,01 0,34 spĺňa

2012 282,52 282,51 0,01 0,34 spĺňa

2017 279,31 279,32 0,01 0,34 spĺňa

2144 277,64 277,68 0,04 0,34 spĺňa

2312 278,70 278,71 0,01 0,34 spĺňa

2355 279,84 279,86 0,02 0,34 spĺňa
2464 277,86 277,88 0,02 0,34 spĺňa

uH 0,12
SH [m] 0,02 │ΔH│mez 0,34

SH≤ωN*uH spĺňa ωN 1,1
ωN*uH 0,13

Záver: Z výberového súboru 59 identických bodov má 100% bodov výškovú odchýlku menšiu 

ako je mezdná výšková odchýlka.

Výberová stredná chyba výšky



Marek
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. 7


