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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá polohovým a výškovým bodovým poľom, ktoré bolo 

zrealizované na výuku ústavu geodézie stavebnej fakulty VUT v Brne. Toto bodové pole 

bolo zamerané len metódou GNSS, čo ale stačilo pre jeho účel. Mojou úlohou bolo dané 

bodové pole spresniť kombináciou vhodných terestrických a družicových metód. 

Následne vyhotoviť dokumentáciu, ktorá sa skladá z tabuliek so súradnicami 

v polohovom systéme S-JTSK a výšok vo výškovom systéme Bpv, geodetických údajov 

a prehľadného náčrtu bodového poľa. 

Kľúčové slová 

bodové pole, polohové bodové pole, výškové bodové pole, geodetické siete, spresnenie 

bodového poľa, S-JTSK, Bpv, GNSS, GPS, RTK, polárna metóda, nivelácia, 

trigonometrická metóda, geodetické údaje, prehľadný náčrt bodového poľa,  

MicroStation PowerDraft V8i, Groma 

Abstract 

The bachelor work deals with control framework, which was made for education 

and training students VUT faculty of civil engineering in Brno. This point field was 

surveying by GNSS method, which was enough for its purpose. Our task was specify this 

control framework by combination of terestric and satellite methods. Documentation of 

this task involves tables of coordinates in positional system S-JTSK and altitudes in 

system Bpv and geodetic sketch of control framework. 

Keywords 

control framework, point field, geodetic network, S-JTSK, Bpv, GNSS, GPS, RTK, polar 

method, technic levelling, trigonometric method, geodetic sketch of control framework 
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ÚVOD 

Úlohou záverečnej práce bolo zamerať a zároveň spresniť polohové a výškové 

výukové bodové pole ústavu geodézie v Björnsonovom sade v Brne. Bodové pole bolo 

zamerané kombináciou terestrických a družicových metód. Na základe toho, že som mal 

dosiahnuť vysokú vnútornú presnosť bodového poľa, som volil vhodné meračské 

vybavenie a metódy merania. Súradnice týchto bodov som mal určiť v súradnicovom 

systéme S-JTSK a výšky vo výškovom systéme Bpv. Následne vyhotoviť prehľadné 

tabuľky súradníc a výšok bodov, miestopisy bodov a ich prehľadný náčrt.  

Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti rozoberám 

bodové polia, geodetické siete a geodetické metódy určovania polohy a výšky bodov. 

V praktickej časti opisujem postup jednotlivých prípravných, meračských 

a kancelárskych prác. Ďalej tu môžete vidieť použité meračské prístroje a pomôcky. 
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1. LOKALITA 

1.1. Popis lokality 

Zadaná lokalita je situovaná v Björnsonovom sade, na severe mestskej časti   

Brno-střed, neďaleko stavebnej fakulty VUT. Toto územie spadá do katastrálneho územia 

Vevěří (610372). 

 

Obr. 1.1 Ukážka zadanej lokality na ortofotosnímku 

Na ortofotosnímku môžeme vidieť hranicu lokality, ktorú nám vymedzuje 

Björnsonův sad. Nachádza sa tu 17 bodov výukového bodového poľa Ústavu geodézie 

Fakulty stavebnej VUT v Brne. 
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TEORETICKÁ ČASŤ 

2. GEODETICKÉ ZÁKLADY A ICH ROZDELENIE 

Jedná sa o výber prijatých geodetických sietí. Body týchto sietí sú trvalo 

stabilizované, poprípade trvalo signalizované. Súbory bodov potom vytvárajú bodové 

polia, ktoré sa delia podľa účelu na:  

 polohové 

 výškové  

 tiažové 

Polohové bodové pole tvorí: 

 základné polohové bodové pole, ktoré tvorí 

– body referenčnej siete nultého rádu 

– body Astronomicko-geodetickej siete (AGS) 

– body Českej štátnej trigonometrickej siete (ČSTS) 

– body geodynamickej siete 

 zhusťovacie body 

 podrobné polohové bodové pole 

Základné polohové bodové pole a zhusťovacie body dohromady vytvárajú 

Geodetické polohové základy. 

Výškové bodové pole tvorí: 

 základné výškové bodové pole, zahrňujúce 

– základné nivelačné body 

– body Českej štátnej nivelačnej siete I. až III. rádu (CSNS) 

 podobné výškové bodové pole, zahrňujúce 

– nivelačné siete IV. rádu 

– plošné nivelačné siete 

– stabilizované body technických nivelácii 

[1] 
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Tiažové bodové pole tvorí: 

 základné tiažové bodové pole, ktoré zahrňuje 

– absolútne tiažové body 

– body Českej gravimetrickej siete nultého, I. a II. rádu 

– body hlavnej gravimetrickej základni 

 podrobné tiažové bodové pole, ktoré zahrňuje 

– body gravimetrického mapovania 

– body účelových sietí 

Až do nedávnej doby sa geodetické polohové základy budovali klasickou 

trianguláciou. Týmto spôsobom sa však už GPZ už nikdy budovať nebudú. V uplynulom 

desaťročí sa GPZ spresňovali pomocou elektronických diaľkomerov a metód kozmickej 

geodézie. Rolu klasických AGS preberajú postupne body a siete určené metódami 

kozmickej geodézie. Medzi moderné geodetické základy patrí napr. NULRAD či 

DOPNUL. 

[1]  
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3. GEODETICKÉ SIETE 

Geodetická sieť je súbor pevných a/alebo dočasne stabilizovaných bodov, súvisle 

pokrývajúcou formou jednoduchých geometrických obrazcov (obvykle trojuholníkov 

alebo štvoruholníkov) vymedzené územie. Na každom bode sú výpočtom určené: 

 geodetické súradnice [elipsoidická (geodetická) šírka „φ“, elipsoidická 

(geodetická) dĺžka  „λ“ a elipsoidická (geodetická) výška „H“] alebo 

 pravouhlé rovinné súradnice (x,y) a nadmorská výška „h“ [2] 

Geodetické siete podľa observovaných dát môžeme rozdeliť na siete: 

 terestrické 

 družicové 

 kombinované 

Terestrické siete sú tvorené veličinami meranými vo fyzickom tiažovom poli 

Zeme. Ide principiálne o veličiny definované od základných smerov a rovín, ktoré 

realizujeme horizontáciou geodetických prístrojov. Vodorovné uhly, vodorovné smery 

a azimuty meriame v rovine kolmej k ťažnici tiažového poľa. Zenitové uhly meriame od 

zvislici prístroja, ktorá je opäť horizontáciou stroja stotožnená s ťažnicou. Taktiež 

vodorovná rovina realizovaná nivelačnými prístrojmi je priamo vztiahnutá k tiažovému 

poľu. Medzi terestrické veličiny sú zaradzované aj merané dĺžky, i keď ako jediné 

z menovaných veličín týmto poľom nie sú priamo ovplyvnené. 

 Družicové siete sú tvorené tzv. vektormi udávajúce vzájomný vzťah dvoch 

bodov, na ktoré boli umiestnené družicové aparatúry. Tieto veličiny sú odvodzované zo 

signálu družíc rozmiestnených na obežných dráhach Zeme. Družicové meranie teda nie 

je priamo ovplyvnené tiažovým poľom Zeme. Vplyv je tu len nepriamy. Ide o pôsobenie 

tohto poľa na jednotlivé družice. 

 V kombinovaných sieťach spracovávame dáta terestrické aj družicové spoločne. 

 

Geodetické siete podľa dimenzie meraných veličín môžeme rozdeliť na siete: 

 1D – vertikálne siete (výsledkom sú 1D súradnice bodu) 

 2D – horizontálne siete (výsledkom sú 2D súradnice bodu) 

 3D – priestorové siete (výsledkom sú 3D súradnice bodu) 

 4D – priestorové siete (výsledkom sú 4D súradnice bodu) 

[3] 
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V 1D sieťach obvykle spracovávame nivelované prevýšenia. Výsledkom 

spracovania sú vyrovnané nadmorské výšky bodov siete. U vyrovnaných výšok je treba 

uvádzať tiež výškový systém napr. Bpv. 

V 2D sieťach spracovávame horizontálnu zložku siete, ktorá je daná meranými 

horizontálnymi smermi, vodorovnými dĺžkami alebo horizontálnymi priemetmi vektorov 

družicových meraní. Siete horizontálne môžeme spracovávať na ploche referenčného 

elipsoidu alebo v zobrazovacej rovine určitého kartografického zobrazenia. 

 

V 3D sieťach spracovávame tzv. priestorové zámery dané horizontálnymi 

smermi, vertikálnymi uhlami a šikmými dĺžkami. Výsledkom spracovania sú vyrovnané 

3D súradnice bodov (obvykle horizontálna zložka a nadmorská výška).  

Čisto 3D sieť môže byť tvorená tiež družicovými vektormi. Výsledkom sú potom 

vyrovnané 3D súradnice bodov (obvykle horizontálna zložka a elipsoidická výška). 

Spojením observovaných dát dvoch vyššie uvedených 3D sietí vzniká sieť 4D. 

Takáto sieť je charakteristická bodmi o štyroch súradniciach (horizontálna zložka, výška 

nadmorská a výška elipsoidická). Rozpor medzi výškami nadmorskými a elipsoidickými 

je riešený modelmi geoidov. 

[3]  
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4. GEODETICKÉ METÓDY URČOVANIA POLOHY BODOV 

Pri určovaní polohy bodov jednoduchých geodetických sietí, pri riešení ktorých 

sa využívajú geometrické obrazce, napr. trojuholníky, môžeme na výpočet ich súradníc 

využiť všeobecnú sínusovú vetu. 

Pri zložitejších úlohách sa na určovanie vzájomnej polohy bodov používajú 

metódy riešenia pravouhlých a polárnych súradníc vo vhodne zvolenej súradnicovej 

sústave. Súradnicový spôsob výpočtu umožňuje prehľadne riešiť aj tie najzložitejšie 

úlohy, pričom možno kontrolovať výpočty a grafické zobrazenie polohy príslušných 

bodov. Pri výpočtoch sa obvykle uplatnia obidva typy súradníc, t.j. pravouhlé a polárne 

súradnice. Postup výpočtu vychádza z pravouhlých súradníc bodov, z ktorých sa 

vypočítajú smerníky a dĺžky strán, a potom transformáciou z pravouhlých súradníc sa 

vypočítajú polárne súradnice a naopak. [4] 

4.1. Pravouhlá rovinná súradnicová sústava 

Polohu začiatku a kladný smer osi x možno zvoliť ľubovoľne. Takáto sieť sa 

nazýva lokálna alebo miestna. Kladný smer osi y sa určí otočením smeru osi x o 90° (R) 

v smere pohybu hodinových ručičiek. V geodézii sa v rovnakom smere číslujú aj 

uhlomerné stupnice teodolitov. V analytickej geometrii je kladný smer narastania uhla v 

opačnom smere. Tieto súradnicové sústavy (v geodetickej a analytickej geometrii) majú 

spoločné to, že jednotlivé kvadranty postupujú podľa kladného zmyslu, čiže všetky vety 

a poučky z matematiky možno aplikovať aj v geodézii. [4] 

4.2. Polárna metóda (rajón) 

Základným obrazcom pre geodetické výpočty je rajón (obr. 3.1.). Rajón určuje 

meraný bod smerom a dĺžkou strany d, teda polárnymi súradnicami. Pomocou týchto 

prvkov sa od známych bodov S a A vypočítajú polárne súradnice meraného bodu B. [4] 

 

Obr. 4.1 Rajón [5] 
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4.3. Globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) 

Globálne navigačné systémy sú v povedomí verejnosti spojené najmä s 

automobilovou navigáciou, v dnešnej dobe je bežne dostupná tzv. GPSka ako autonómna 

navigácia vrátane mapových podkladov, prípadne ako súčasť mobilného telefónu či 

tabletu. Technologicky sa však jedná o systémy vytvorené v sedemdesiatych rokoch 

minulého storočia (1973), ktorých princíp je zachovaný a len sa technicky vylepšuje. 

Je vhodné upozorniť, že primárne bol prvý takýto systém NAVSTAR GPS 

vytvorený armádou USA na vojenské účely ako napr. navádzanie rakiet, lodí, lietadiel, 

navigačných bômb a vojakov na cieľ. 

Okrem uvedených aplikácií sa tieto systémy uplatňujú pri geodetických 

meraniach, kde najmä v poslednej dobe mení tvár technickej a inžinierskej geodézie. Ako 

každá "nová" a "prevratná" technológia však správne funguje len za dodržania 

konkrétnych podmienok, ich dodržanie je nutné najmä pre dosiahnutie predpokladanej 

presnosti geodetických prác. 

4.3.1. Základný princíp GNSS 

Ide o diaľkomerný systém, tj. družice vysielajú navigačnú správu, kde uvádzajú 

(okrem iného) svoje označenie, polohu a čas vyslania. Prijímač, ktorého poloha je 

určovaná, musí prijať tieto signály aspoň zo štyroch rôznych družíc. Pre každú z družíc 

je možné z rozdielu času vyslania signálu družice a prijatia signálu prijímačom vypočítať 

ich vzájomnú vzdialenosť, čo v spojení so znalosťou polohy družice tvorí guľovú plochu. 

V priesečníku guľových plôch sa nachádza prijímač, resp. možno takto určiť jeho 

súradnice X, Y, Z. V princípe by stačili tri družice, ale prijímač nemá ani zďaleka tak 

presné hodiny, ako by bolo treba a preto je nutné počítať štvrtú neznámu - opravu hodín 

prijímača. Z hľadiska geodetických úloh sa jedná o priestorové pretínanie z dĺžok. Čím 

viac signálov družíc je zachytených, tým je výsledok presnejší a spoľahlivejší.  

Dôležitú úlohu hrá z hľadiska presnosti konfigurácie družíc, napr. keď sú 

viditeľné družice zoradené v jednej priamke (v dlhej úzkej ulici s vysokými domami po 

oboch stranách), v pozdĺžnom smere bude presnosť zodpovedajúca, v priečnom veľmi 

zlá. 

[6] 
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Obr. 4.2 Satelity systému GPS [7] 

 

Obr. 4.3 Prvky satelitného navigačného systému [8] 

 

Obr. 4.4 Princíp stanovenia polohy [9] 
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4.3.2. Metódy GNSS 

Podľa dĺžky a spôsobu merania sa rozlišujú rôzne metódy, ktoré sa tiež líšia 

presnosťou: 

 Statická metóda (3 - 5 mm) 

 Rýchla statická (5 mm - 10 mm + 1 ppm) 

 Stop and go (10 mm - 20 mm + 1 ppm) 

 Kinematická (20 mm - 30 mm + 3 ppm) 

 RTK - Real Time kinematic (25 mm - 50 mm) 

V praktickej geodézii sa výhradne využíva metóda RTK v sieti referenčných 

staníc, prípadne rýchla statická metóda. 

Metódy možno rozdeliť na postprocesné (počas merania sa registrujú dáta a 

následne sa vypočítajú výsledky), ktoré možno použiť len na meranie, alebo real-timové, 

ktoré poskytujú výsledky okamžite = v reálnom čase. Tieto možno využiť aj pre 

vytyčovanie. 

4.3.2.1. Metóda RTK 

V základnej konfigurácii sa meračská aparatúra skladá z prijímača po dobu 

merania umiestneného na bode o známych súradniciach, tzv. "base", a z prijímača, ktorý 

sa pohybuje po určovaných alebo vytyčovaných bodoch, tzv. "rover". Meranie je počítané 

v reálnom čase, medzi base-om a rover-om musí byť permanentné dátové spojenie 

realizované napr. rádiomodemami alebo trvalým pripojením na internet. 

Base môže byť nahradený sieťou virtuálnych staníc, potom meranie prebieha iba 

s jedným prijímačom s trvalým pripojením na internet k poskytovateľovi korekcii. Toto 

riešenie je v súčasnosti jednoznačne najpoužívanejšie. 

[6]  
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5. VÝŠKY A METÓDY URČOVANIA VÝŠOK BODOV 

Definície základných pojmov 

Výška je vzdialenosť bodu od nulovej hladinovej (referenčnej) plochy 

prechádzajúcej nulovým výškovým bodom meraná pozdĺž zvislice (v smere siločiar 

tiažového poľa Zeme) = absolútna (nadmorská) výška. 

Relatívna výška je vzdialenosť bodu od inej hladinovej plochy ako plochy nulovej 

meraná pozdĺž zvislice. 

V praxi sa meria prevýšenie = rozdiel výšok dvoch bodov, a to buď absolútnych 

výšok alebo relatívnych výšok vztiahnutých k tej istej hladinovej ploche. [10] 

 

Obr. 5.1 Absolútna výška, relatívna výška a prevýšenie [11] 

Na obrázku je HA absolútna výška, HB relatívna výška, ΔHAB prevýšenie. 

Referenčnou plochou je plocha guľová prechádzajúca nulovým výškovým bodom O na 

strednej hladine blízkeho mora. Ostatné hladinové plochy sú sústredné guľové plochy 

(skutočné horizonty bodov na fyzickom zemskom povrchu). Zdanlivé horizonty sú 

dotyčnicové roviny ku skutočným horizontom. [10] 

Metódy určovania výšok bodov  

K určovaniu výšok sa používajú nasledujúce základné metódy: 

 nivelácia 

 hydrostatická nivelácia 

 trigonometrické meranie 

 barometrické meranie [10] 
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5.1. Geometrická nivelácia 

Pomocou geometrickej nivelácie určujeme prevýšenie medzi dvoma bodmi 

nivelačným prístrojom a nivelačnými pomôckami. Princíp metódy je zrejmý z obrázku 

4.2. . Zámerná priamka urovnaného nivelačného prístroja realizuje vodorovnú rovinu ρ. 

Na bodoch, medzi ktorými určujeme prevýšenie, sú postavené nivelačné laty. Zámerná 

priamka vytne na latách latové úseky lA a LB. Prevýšenie medzi bodmi A a B sa určí zo 

vzťahu 

∆𝐻𝐴𝐵 = 𝐻𝐵 − 𝐻𝐴 = 𝑙𝐴 − 𝑙𝐵 

[12] 

 

Obr. 5.2 Princíp geometrickej nivelácie [13] 

Podľa dosahovanej presnosti výsledkov sa geometrická nivelácia delí na: 

 technickú niveláciu (TN) 

 presnú niveláciu (PN) 

 veľmi presnú niveláciu (VPN) 

 zvlášť presnú niveláciu (ZPN) [14] 
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5.2. Trigonometrické meranie 

Trigonometrické určovanie výšok a prevýšení je založené na riešení trojuholníka 

s uvážením fyzikálnych vlastností Zeme a zemskej atmosféry. Používa sa, ak nie je možné 

priame meranie výšky objektu napr. pásmom. Na určenie výšok, popr. prevýšení sa 

merajú šikmé alebo vodorovné dĺžky a zvislé uhly. Ak nie je možné dĺžku merať priamo, 

určuje sa početne z meraných uhlov a popr. tiež dĺžok pomocných základní. [15] 

 

Obr. 5.3 Trigonometrické určenie prevýšenia [16] 

s - vodorovná dĺžka 

s' - šikmá dĺžka 

ε - výškový uhol 

z - zenitový uhol 

vs - výška stroja 

vc - výška cieľa 

∆𝐻𝐴𝐵 = ℎ + 𝑣𝑠 − 𝑣𝑐 

𝑘𝑑𝑒 ℎ = 𝑠 ∗ tan 𝜀 = 𝑠′ ∗ sin 𝜀 , 𝑝𝑜𝑝𝑟. ℎ = 𝑠 ∗ cot 𝑧 = 𝑠′ ∗ cos 𝑧 

Uvedené vzorce platia len pre kratšie dĺžky (do 200 m), pre dĺžky nad 200 m je 

nutné zaviesť opravu zo zanedbania skutočného horizontu a opravu z vplyvu refrakcie. 

[17] 
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PRAKTICKÁ ČASŤ 

6. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

V rámci prípravných prác sme s vedúcim mojej bakalárskej práce, pánom          

doc. Ing. Radovanom Machotkom, Ph.D., konzultovali o najvhodnejších geodetických 

metódach určenia polohy a výšky bodov výukového bodového poľa, a o voľbe vhodných 

prístrojov a pomôcok. Následne prebehla rekognoskácia danej lokality. 

6.1. Rekognoskácia lokality 

Rekognoskácia terénu spočívala vo vyhľadaní bodov výukového bodového poľa 

za účasti vedúceho bakalárskej práce a ďalej skontrolovaní viditeľnosti zo stanovísk na 

merané body. Viditeľnosť bola v poriadku až na jeden bod z každého stanoviska a to zo 

4098 na 4013, a zo 4099 na 4005. Na základe toho môžeme usúdiť, že toto bodové pole 

bolo dobre navrhnuté. 

Body výukového bodového poľa boli stabilizované meračským klincom 

v kamennom kvádri ako je možné vidieť na nasledujúcom obrázku. 

 

Obr. 6.1 Ukážka stabilizácie bodového poľa  
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7. POUŽITÉ PRÍSTROJE 

7.1. Totálna stanica 

Trimble M3 DR 2´´ 

 

Obr. 7.1 Ukážka totálnej stanice Trimble M3 DR 2´´ 
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Obr. 7.2 Technický popis Trimble M3 [18] 
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7.2. Nivelačný prístroj 

Topcon AT-G7 

 

Obr. 7.3 Ukážka nivelačného prístroja Topcon AT-G7 

Tab. 7.1 Technické parametre nivelačného prístroja Topcon AT-G7 

km. chyba dvojité nivelace ±2,5 mm 

dalekohled  

zvětšení 22x 

rozlišovací schopnost 4’’ 

automatický kompenzátor  

rozsah ±10’ 

krabicová libela  

citlivost 10‘/2 mm 
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7.3. GPS aparatúra 

Trimble R4-Model 3 

 

Obr. 7.4 Ukážka GPS aparatúry Trimble R4-Model 3  
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Obr. 7.5 Technické údaje GPS aparatúry Trimble R4-Model 3 [19] 
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8. PRÁCA V TERÉNE  

8.1. Polohové zameranie bodového poľa 

Pred začatím merania s totálnou stanicou som zameral 4 body tohto bodového 

poľa družicovou metódou RTK, potrebné na transformáciu z lokálneho systému do 

systému  S-JTSK. Na určovaných bodoch som observoval 20 sekúnd, kde interval jednej 

epochy bol 1 sekunda. Následne som tieto body zameral po terestrickom meraní, kvôli 

nezávislej kontrole, aby bolo iné rozloženie družíc na obežnej dráhe. 

 

Obr. 8.1 Ukážka z merania GPS aparatúrou 

Body výukového bodového poľa som polohovo zameral ako rajóny, kde som 

meral smery a dĺžky na dané body v dvoch polohách ďalekohľadu. Tieto body som 

zameral z dvoch stanovísk a to z 4098 a 4099. 

 

Obr. 8.2 Ukážka z merania s totálnou stanicou 
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8.2. Výškové zameranie bodového poľa 

Body výukového bodového poľa boli výškovo zamerané metódou technickej 

nivelácie so zvýšeným nárokom na presnosť. Pred samotným meraním som vykonal 

skúšku nivelačného prístroja, ktorou som zistil, či nie je náhodou nivelačný prístroj 

poškodený. Meranie pozostávalo z hlavného nivelačného ťahu, ktorým som prechádzal 

cez vybrané body tohto poľa. Tieto body boli volené tak, aby pokryli celé územie 

a zároveň boli rovnomerne rozmiestnené, kvôli jednoduchému prepojeniu vedľajších 

nivelačných ťahov. Následne boli zamerané vedľajšie nivelačné ťahy, ktorými som 

zameral ostatné body a zároveň prepojil niektoré body z hlavného nivelačného ťahu. 

Všetky nivelačné ťahy boli zamerané tam aj späť, kvôli kontrole a kvalite výsledkov. 

Merané údaje boli zaznamenané do nivelačných zápisníkov. Dôležité bolo, ešte v teréne 

vypočítať rozdiel meraného a daného prevýšenia hlavného nivelačného ťahu, aby som 

neprekročil povolenú odchýlku. Inak by sme museli meranie opakovať. 

 

Obr. 8.3 Ukážka z merania nivelačného ťahu 
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8.3. Miestopisný náčrt 

V danej lokalite som vytvoril 17 miestopisných náčrtov, kde som sa snažil opísať 

čo najdôveryhodnejšie realitu v teréne a zamerať dostatočný počet omerných mier 

s pásmom, aby sa dali spätne body vyhľadať. Pravdou je, že terén nebýva až tak zarastený 

aby nebolo možné body nájsť, ale z vlastnej skúsenosti napr. bod 4004 bol zapadaný 

lístím a trošku som sa potrápil a zároveň zdržal. 

 

Obr. 8.4 Ukážka z merania omerných mier geodetických údajov 
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9. KANCELÁRSKE PRÁCE 

9.1. Sťahovanie dát z prístrojov 

Dáta som exportoval na príslušný usb kľuč a následne stiahol do užívateľského 

počítača. Medzi sťahované dáta patria: 

 zápisník z totálnej stanice (formát .sdr) 

 textový súbor s priemerovanými súradnicami z merania GNSS (RTK) 

 protokol o meraní GNSS (RTK) 

9.2. Výpočty 

Výpočty boli vykonané v softvéry Groma v.11 a na výpočet súradníc bodov som 

mohol použiť dva nasledovné spôsoby: 

 Vypočítať súradnice bodov v lokálnej sieti bez matematických korekcii 

a následne zvoliť podobnostnú transformáciu 

 Vypočítať súradnice bodov v lokálnej sieti s matematickými korekciami 

a následne zvoliť shodnostnú transformáciu 

Oba postupy podrobnejšie rozoberiem, priložím obrázky z výpočtov a následne 

vyvodím záver, ktorý postup je lepší alebo sú rovnocenné. 

 Prvý z uvedených spôsobov: 

Bodové pole som si spočítal ako lokálnu geodetickú sieť bez korekcii a to 

nasledovne. V softvéry Groma som zaviedol mierkový koeficient celé číslo 1, aby mi pri 

importe zápisníku neskresľovalo dĺžky. 

 

Obr. 9.1 Import zápisníku merania 
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Zvolil som si súradnice jedného bodu (bod 4098) a ďalej orientáciu osi x (bod 

4004), kde som pričítal zmeranú, spriemerovanú dĺžku medzi týmito bodmi do súradnice 

x. Ďalej som tomuto bodu pridal aj výšku, ktorú som získal z merania RTK. 

 

Obr. 9.2 Súradnice bodov 4004 a 4098 v MS 

Následne som v softvéry Groma spracoval zápisník, kde sa priemerovali smery 

a dĺžky, a vypočítal súradnice a výšky bodov polárnou metódou dávkou.  

 

Obr. 9.3 Ukážka protokolu polárnej metódy dávkou 

Body výukového bodového poľa boli merané z dvoch stanovísk, takže výsledné 

súradnice boli určené ako priemer pri výpočte polárnej metódy. 

 

Obr. 9.4 Priemerovanie súradníc z polárnej metódy 
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Nasledovala podobnostná transformácia súradníc z miestneho systému do 

systému S-JTSK pomocou 4 identických bodov zameraných metódou GNSS (4004, 4015, 

4098, 4099).  

 

Obr. 9.5 Podobnostná transformácia súradníc 

Tieto body boli volené tak, aby boli rovnomerne rozmiestnené po celom území.  

 

Obr. 9.6 Schéma rozloženia identických bodov (vyznačené červenou) 

Po podobnostnej transformácii som mal bodové pole v systéme S-JTSK a výšky 

zamerané trigonometricky vo výškovom systéme Bpv. Tieto výšky slúžili len ako 

kontrola a pre porovnanie s výškami zamerané niveláciou. 
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 Druhý z uvedených spôsobov: 

Výukové bodové pole som si spočítal v miestnom systéme s matematickými 

korekciami a to nasledovne. V softvéry Groma som vypočítal mierkový koeficient zo 

súradníc bodu 4098, ktorý sa nachádza najbližšie k ťažisku lokality.  

 

Obr. 9.7 Výpočet mierkového koeficientu 

Toto spôsobilo, že pri importe zápisníku merania nám skreslilo, resp. konkrétne 

zmenšilo merané dĺžky do systému S-JTSK.  

 

Obr. 9.8 Import zápisníku merania 

Následne ako pri prvom spôsobe, som si zvolil počiatok a orientáciu miestnej 

sústavy, ale súradnica osi x bodu orientácie (4004) bola zmenšená o mierkový koeficient. 

Ďalej som tomuto bodu pridal aj výšku, ktorú som získal z merania RTK. 

 

Obr. 9.9 Súradnice bodov 4004 a 4098 v MS 
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Ďalší postup je zhodný s prvým spôsobom až po transformáciu súradníc. Ďalej sa 

postup líši v tom, že volíme shodnostnú transformáciu súradníc z miestneho systému do 

systému S-JTSK pomocou 4 identických bodov zameraných metódou GNSS (4004, 4015, 

4098, 4099).  

 

Obr. 9.10 Ukážka protokolu shodnostnej transformácie 

Po shodnostnej transformácii som mal bodové pole v systéme S-JTSK a výšky 

zamerané trigonometricky vo výškovom systéme Bpv.  

Výšky výukového bodového poľa boli spracované v softvéry Microsoft Excel 

2016, kde som prepísal nivelačné zápisníky, vypočítal jednotlivé nivelačné ťahy 

a následne ich vyrovnal. Výsledné výšky boli určené ako priemer, pretože som meral 

nivelačné ťahy tam aj späť. 
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Porovnanie predošlých dvoch spôsobov výpočtu súradníc bodového poľa: 

Čo sa týka postupu, ako môžeme vidieť tak sú obdobné. Rozdiel je v tom, že pri 

prvom spôsobe počítame s neskreslenými dĺžkami a skreslenie sa nám prejaví pri 

podobnostnej transformácii, ktorá nám túto sieť v konkrétnom prípade zmenší. Pri 

druhom spôsobe počítame so skreslenými dĺžkami a následne sa nám toto bodové pole 

iba posunie a zrotuje na identické body shodnostnou transformáciou. Dôležité je, že pri 

podobnostnej transformácii sa nám rozmer siete mierkovo upraví na meranie RTK a pri 

shodnostnej transformácii je rozmer daný z merania diaľkomerom po redukcii zo 

skreslenia.  Na ďalšom obrázku môžeme vidieť ukážku z protokolu porovnania 

zoznamov súradníc, kde môžeme vidieť súradnicové rozdiely z výpočtu prvým a druhým 

spôsobom. 

 

Obr. 9.11 Ukážka protokolu porovnania zoznamov súradníc 

Maximálna odchylka v súradnici x bola na bode 4003 a to 8 milimetrov. 

Maximálna odchylka v súradnici y bola na bode 4001 a to – 6 milimetrov. Na základe 

porovnania môžem povedať, že oba postupy majú takmer rovnaké výsledky. Po 

konzultácii s vedúcim bakalárskej práce sme zvolili prvý spôsob výpočtu.  
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9.3. Grafické spracovanie 

Grafické spracovanie bolo vykonané v softvéry MicroStation PowerDraft V8i. 

Ako prvé som si vytvoril výkres body.dgn, kde som naimportoval súradnice bodov z 

textového súboru cez aplikáciu mdl groma. 

 

Obr. 9.12 Ukážka importu súradníc do softvéru MicroStation 

Pri vytvorení jednotlivých grafických výstupov sme si pripojili tento výkres ako 

referenčný, ktorý sme nemohli ďalej editovať a omylom posunúť bod. Následne sme 

vytvorili prehľadný náčrt výukového bodového poľa a prehľadný náčrt nivelácie. 

Geodetické údaje sme spracovali na základe vytvorených miestopisov v teréne. 

Jednotlivé grafické výstupy si môžete pozrieť v poskytnutých prílohách. 

 

Obr. 9.13 Ukážka z prostredia softvéru MicroStation 
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ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo spresniť výukové bodové pole ústavu 

geodézie stavebnej fakulty VUT v Brne. Na základe uvedených dosiahnutých výsledkov, 

ktoré si môžete pozrieť podrobnejšie v poskytnutých prílohách, môžeme povedať, že sa 

nám to podarilo. Dúfam, že sa študentom VUT fakulty stavebnej v Brne bude pracovať 

na zadaniach lepšie s kvalitnejšími súradnicami, či výškami. Toto bodové pole otvorilo 

možnosti aj profesorom inžinierskej geodézie, kde môžu aplikovať svoje nové zadania 

pre študentov. Myslím si, že táto bakalárska práca má aj veľké využitie v praxi, pretože 

som rozoberal geodetické metódy a postupy, ktoré sú jednoduché a často sa využívajú. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

S-JTSK  Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

Bpv  Výškový systém Balt po vyrovnaní 

MS  Miestny systém 

RTK   Real time kinematic  

GPS    Globálny polohový systém  

GNSS  Globálne navigačné satelitné systémy 

VUT  Vysoké učení technické 

AGS  Astronomicko-geodetická sieť 

ČSTS Česká štátna trigonometrická sieť 

GPZ  Geodetické polohové základy 

NULRAD Referenčná GPS sieť nultého rádu 

DOPNUL Doplnění nultého řádu 

ppm  part per million 
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