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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI    
III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-
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kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  

Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ 
Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 
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ÚČASTNÍCI ČESKO - SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 
 

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty: 

 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně  

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95 
 

 05/4114 1111,  05/745 147 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 

 

 

Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52  

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  

Zastoupená :  

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 
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Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 

 041/7634 818,kl.429,  041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 

 

 

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě  

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 
 

( 069/732 1111, 7 069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 
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Různé přístupy k vyrovnání geodetických sítí  

 

Řešitel:     Ladislav Bárta, VUT v Brně, Fakulta stavební,   

student 5. ročníku, odbor:Geodézie a kartografie  
 

Vedoucí práce :   Ing. Svatopluk Sedláček 

VUT v Brně, Fakulta stavební 
 

 

 

Anotace práce : 
 

Cílem práce je zhodnotit použitelnost softwarového programu pro obecné vyrovnání 

metodou nejmenších čtverců na různě řešených geodetických sítích. U rovinných síti  

se porovnává standardní řešení (obvyklé rovnice oprav) s řešením, kde spolu se 

souřadnicemi bodů jsou určovány kalibrační parametry dálkoměru. Dále je porovnáváno 

řešení obvyklé volné sítě s případem, kde souřadnice bodů figurují jako měřené 

veličiny.  Uvedený program rovněž umožňuje výpočty středních chyb veličin funkčně 

závislých na určovaných parametrech. 
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1 Úvod 
V programu obecného vyrovnání můžeme zadat libovolnou úlohu zprostředkují-

cího vyrovnání. Stačí k tomu deklarovat pouze rovnice, které úlohu popíší. V dalším 

kroku pak zadáváme dané a přibližné hodnoty veličin v podobě objektů, které budou při-

řazovány jako  parametry k jednotlivým typům rovnic spolu s hodnotami měřených veli-

čin. 

Otestovat univerzálnost tohoto programu jsem se rozhodl na různých způsobech 

výpočtu 2D sítí.  

Co se týče praktické využitelnosti programu rozhodl jsem se jej vyzkoušet na pří-

kladu  z geodetické praxe. 

2D síť řeším jako vázanou s různě upravenými zprostředkujícími rovnicemi, další 

varianty přidávají do výpočtu souřadnice daných bodů jako měřené veličiny s cílem zo-

hlednit přesnost výchozích bodů. Poslední část se pak zabývá různými způsoby výpo-

čtů volné sítě. 

 

Kapitola 2 „Úloha obecného vyrovnání“  přináší některé základní  informace o 

programu úlohy obecného vyrovnání. Příloha 07  „Zadání geodetické sítě v úloze obec-

ného vyrovnaní“  je ukázkou zápisu úlohy vyrovnání a zároveň zkráceným zadáním 

zpracovávané geodetické sítě. Příloha 08  „Protokol o vyrovnání“ je ukázkou základních 

informací o výsledcích vyrovnání. Program obecného vyrovnání samozřejmě poskytuje 

celou řadu dalších výsledků a mezivýsledků o výpočtu. 

Kapitola 3 „Řešení geodetických sítí“ popisuje jednotlivé přístupy k řešení geode-

tických sítí, upřesňuje jednotlivé varianty  řešení konkrétní sítě, které se dále srovnávají. 

Výsledky jednotlivých řešení jsou  pak dokumentovány v přílohách 02 až 06. Grafický 

zákres řešené sítě je přiložen v příloze 01 „Grafické znázornění zpracovávané geode-

tické sítě“. 

 

Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé práce ing. S. Sedláčkovi za zajímavé pod-

něty   při vypracovávání této práce. 
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Úloha obecného vyrovnání 
Tuto kapitolu věnují stručnému popisu  programu úlohy obecného vyrovnání.  

Základní informace o programovém řešení úlohy obecného vyrovnání 

 

Úloha řeší zprostředkující vyrovnání   
- charakteristiky polohy jsou vyrovnané hodnoty neznámých a měřených veličin a hod-

noty funkcí neznámých veličin 

- charakteristiky proměnlivosti jsou střední jednotková chyba, kovarianční matice ne-

známých veličin (resp. střední chyby neznámých veličin), kovarianční matice vyrovna-

ných měřených veličin (resp. střední chyby vyrovnaných měřených veličin), kovarianční 

matice funkcí neznámých ( resp. střední chyby funkcí neznámých veličin). 

Zadání typu úlohy vyrovnání  
- deklarací jednotlivých typů veličin se kterými budeme pracovat tj. objektů  

- deklarací rovnic a předpisů pro výpočet středních chyb měřených veličin 

- automaticky probíhá analytické derivování  rovnic podle jednotlivých parametrů  

Zadání konkrétní úlohy vyrovnání 
- zadání daných a přibližných veličin v podobě objektů 

- zadání zprostředkujících rovnic nebo funkcí neznámých  veličin ( parametry rovnic 

jsou zadané objekty , funkční hodnota je opět objekt ) 

Prostředí pro zadání úlohy 
- textový nebo tabulkový režim 

Varianty výpočtu 
- výpočet s funkcemi neznámých nebo výpočet bez funkcí neznámých veličin 

Výsledky vyrovnání 
- protokoly o zadané úloze, mezivýsledky výpočtu a souhrnné protokoly o vyrovnání 

  

Zadání úlohy vyrovnání v textovém režimu 

 

Úloha vyrovnání je rozdělena na skupinu samostatných části tj. sekcí. Všechny 

sekce jsou povinné pro popis konkrétní úlohy vyrovnání. Pouze sekce [FceNeznamych] 

je nepovinná.  Sekce [Typy] a [Rovnice] definují typ úlohy vyrovnání. Typ úlohy je dán 
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předpisy matematických vztahů pro zprostředkující rovnice a funkce neznámých veličin. 

V jednotlivých rovnicích nejsou také předem rozlišeny konstanty a proměnné. Jedna 

rovnice tak může být  předpisem pro celou řadu typů rovnic oprav. Příkladem je napří-

klad délka mezi dvěma body v geodetické síti. Podle toho zda první, druhý nebo oba 

body jsou neznámé, řešení vede přes tři různé rovnice oprav. V uvedených sekcích  

provádíme deklaraci úlohy. 

Sekcemi [Dano], [Mereno]  a [Priblizne] se zadávají číselné hodnoty pro vyrovná-

ní. Spolu se sekcemi [Typy]  a [Rovnice] je tak zadána konkrétní úloha vyrovnání a je 

možno provést výpočet. Před výpočtem musí být zkontrolována syntaktická správnost 

popisu úlohy v navrženém jazyku tj. provést syntaktickou analýzu. Nalezení chyby 

předčasně ukončuje výpočet a předává se informaci o místě chyby a její specifikaci.   

Sekce [FceNeznamych] se nepovinná. Umožňuje výpočet hodnot funkcí nezná-

mých a jejich charakteristik přesnosti. Význam této sekce pro úlohu obecného vyrovná-

ní je zřejmý z následujících příkladů.  

Máme provést například podobnostní transformaci v rovině. Transformační klíč 

vypočteme zprostředkujícím vyrovnáním z nadbytečného množství identických bodů. V 

dalším kroku chceme samozřejmě provést transformaci bodů ze staré soustavy do nové 

soustavy souřadnic. Když si uvědomíme, že podle transformační rovnice je bod nové 

soustavy funkcí neznámých tj. transformačního klíče a konstant tj. bodů staré soustavy, 

pak použijeme právě výpočet v sekci [FceNeznamych].  

 
[TYPY]    {tato sekce obsahuje deklarace objektů} 
... 
[ROVNICE]   {tyto sekce obsahuje deklarace matematických vztahů} 
... 
[DANO]    {zde jsou umístěny konstanty} 
... 
[MERENO]   {zde definujeme měření} 
... 
[PRIBLIZNE]  {zde jsou umístěny přibližné hodnoty neznámých} 
... 
[FCENEZNAMYCH] {nepovinná sekce} {zde definujeme funkce neznámých } 
... 
Příklad 2.1 Rozčlenění úlohy vyrovnání na sekce 

Při popisu úlohy se používá objektového přístupu. Jednotlivé objekty sdružují ve-

ličiny  spolu logicky související. Jednoduchým příkladem je třeba bod v prostoru  mající 

tři souřadnice. Po deklaraci objektu bodu, jehož atributy budou souřadnice v osách x, y 

a z, nebudeme již pracovat při popisu úlohy vyrovnání s jednotlivými souřadnicemi sa-
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mostatně, ale s objektem bod. Ve vlastní úloze se pracuje s jednotlivými objekty tj. typy 

veličin. Objekty v úloze obecného vyrovnání jsou jednak parametry funkcí, ale i funkční 

hodnoty. Objekty deklarujeme v sekci [Typy].  

V sekci [Rovnice] definujeme matematické vztahy zprostředkujících rovnic a 

funkcí neznámých veličin.  Jednotlivé matematické vztahy jsou automaticky analyticky 

derivovány podle jednotlivých proměnných.  Matematické vztahy zprostředkujících rov-

nic, parciálních derivací a funkcí neznámých lze dále vyčíslit.  

V sekci [Dano] a [Priblizne] zadáváme konkrétní objekty tj. konkrétní veličiny s 

kterými chceme při vyrovnání pracovat.  

V sekcích [Mereno] a [FceNeznamych] přiřadíme k nadefinovaným matematic-

kým vztahům konkrétní objekty jako parametry a funkční hodnotu. U zprostředkující 

funkce je funkční hodnotou měření.  

 

Pokročilejší uživatelské rozhraní úlohy obecného vyrovnání  

 

V okamžiku, kdy jsou zadány deklarace úlohy vyrovnaní tj. je zadán typ úlohy. 

Může systém tyto deklarace přijmout a na základě získaných informací navrhnout pro 

tento  konkrétní typ úlohy vyspělejší uživatelské rozhraní.   

V naší úloze to znamená, že po zadání sekcí [Typy] a [Rovnice] se navrhne uži-

vatelské rozhraní pro zadání hodnot do sekcí [Dano], [Priblizne],  [Mereno] a [FceNe-

znamych]. Zároveň pro sekce [Typy] a [Rovnice] lze navrhnout uživatelské rozhraní pro 

snadnější zadávání objektů a rovnic. 

Pokročilejší uživatelské rozhraní  rozděluje úlohu na tři oddíly. Oddíl ´´Zadávání 

objektů a rovnic´´ umožní pohodlně zadat deklarace objektů a rovnic. Oddíl ´´Zadávání 

daných a přibližných hodnot´´  vznikne sloučením sekcí [Dano] a [Priblizne] a je navržen 

podle deklarovaných objektů sekce [Typy] a oddíl ´´Zadávání měření a funkcí nezná-

mých´´ vznikne sloučením sekcí [Mereno] a [Priblizne] a je navržen podle deklarova-

ných rovnic sekce [Rovnice].  

Součástí uživatelského rozhraní je dále oddíl ´´Popis úlohy vyrovnání´´, který 

umožňuje zadání úlohy vyrovnání prostřednictví základního uživatelské rozhraní a je 

propojen s oddíly pokročilejšího uživatelského prostředí. Poslední oddíl ´´Protokoly o 

vyrovnání´´ poskytuje uživateli množství různých protokolů o provedeném výpočtu. 
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Konečná struktura uživatelského rozhraní úlohy obecného vyrovnání je patrná 

z obrázku 2.1. 

 

 

Obr. 2.1 Konečné uživatelské  rozhraní úlohy vyrovnání 

 

Řešení geodetických sítí 
Programová realizace úlohy obecného vyrovnání umožňuje snadné a rychlé de-

finování a řešení různých úloh vyrovnání. Univerzálnost tohoto programu je testována 

na různých způsobech výpočtů 2D sítí. Výsledky jednotlivých variant jsou dále vzájem-

ně  porovnávány. Praktická demonstrace programu je provedena na příkladě z geode-

tické praxe. 

Příprava dat  

 

Zpracovávaná geodetická síť obsahuje 230 zprostředkujících a 29 neznámých 

veličin.  Počet neznámých odpovídá 9 určovaným bodům a 11 orientačním posunům. 

V síti proběhlo směrové a délkové měření. Počty měřených a určovaných veličin se sa-

mozřejmě při výpočtu různých variant měnily. Grafické znázornění sítě je doloženo 

v příloze P-01. 

Program obecného vyrovnání vyžaduje před vyrovnáním zadávat přibližné hod-

noty určovaných veličin. Souřadnice jednotlivých bodů byly proto předem vypočteny 

prostřednictvím základních geodetických úloh.  

Apriorní odhady charakteristik přesnosti délek  a směrů vstupujících do vyrovnání 

zůstaly  při řešení všech variant sítě stejné. 
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Před vlastním vyrovnáním bylo potřeba najít v poměrně velkém souboru měře-

ných hodnot měření hrubá a ty z výpočtu vyloučit.  V prvním kroku tedy proběhlo vyrov-

nání ze všemi body jako danými s hledáním pouze orientačních posunů. Velké opravy 

směrů na určitém stanovisku pak naznačovaly chybnost některého ze směru, který se 

pak již snadno odhalil a vyloučil ze souboru měření. Stejným způsobem byly vyloučeny i 

délkové veličiny s velkými opravami. Odstranění hrubých chyb vedlo k významnému 

poklesu hodnoty střední jednotkové chyby. 

Řešení vázané sítě – klasický matematický model úlohy 

 

Úloha vyrovnání je zjednodušena předpokladem, že výchozí ( připojovací ) body 

jsou bezchybné. Vlastní geodetická síť je pak deformována  ve snaze jejího napasování 

na pevné body. V této variantě úlohy vyrovnání jsou neznámými veličinami souřadnice 

bodů x a y  a orientační posuny o. 

Typ úlohy vyrovnání je dán následujícími rovnicemi u kterých předem nerozlišu-

jeme zda budou představovat rovnice zprostředkující nebo funkce neznámých veličin.  

O zařazení rovnic rozhodujeme až při zadávání konkrétní úlohy vyrovnání. 
 

 

Směr  rab=arctg[(yb-ya)/(xb-xa)]-oa, mr     (3.1) 

Úhel   uabc=atctg[(yc-yb)/(xc-xb)]-arctg[(ya-yb),(xa-xb)], mu (3.2) 

Směrník  aab=arctg[(yb-ya)/(xb-xa)], ma     (3.3) 

Délka   sab=sqrt[(xa-xb)2+(ya-yb)2], ms     (3.4) 

DX    dxab=xb-xa, mdx      (3.5) 

DY    dyab=yb-ya, mdy      (3.6) 

Staničení  stabp=((xp-xa)*(xb-xa)+(yp-ya)*(yb-ya))/sqrt((xb-xa)2+(yb-ya)2),mst(3.7) 

Kolmice  koabp=((yp-ya)*(xb-xa)-(xp-xa)*(yb-ya))/sqrt((xb-xa)2+(yb-ya)2),mko(3.8) 

 

V úloze obecného vyrovnání můžeme slučovat rovnice spolu související a vytvá-

řet rovnice nové. Vzniká tak například rovnice vektor vab, která bude obsahovat rovnice 

pro vyjádření souřadnicových rozdílů dxab a dyab  nebo azimut aab a délku sab. Délku sab 

a směr rab polárního měření můžeme sloučit v rovnici záměra zab.  

 
Záměra    zab = (rab,sab), mz=(mr,ms)    (3.9) 

Vektor     v_ortab = (dxab,dyab), mv=(mdx,mdy)  (3.10) 

Vektor     v_polab = (aab,sab), mv=(ma,ms)  (3.11) 
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Vytyčovací prvky  vyt_ortabp =(stabp,koabp), mvytort =(mst,mko)  (3.12) 

Vytyčovací prvky vyt_polabp =(ubap,sap ), mvytpol =(mu,ms)   (3.13) 

 

Každé měřené veličině přísluší její přesnost m, na základě které bude zohledně-

na ve vyrovnání. Úloha  obecného vyrovnání mám umožňuje definovat předpisy pro vý-

počet středních chyb měřených veličin. Ve výše uvedených rovnicích je přesnost defi-

nována pro jednoduchost  jen jako parametr  m, který představuje přímo přesnost mě-

řené veličiny. 

  

Řešení vázané sítě - rozšířený model úlohy 

 

Účelem úpravy  rovnic pro délkové veličiny je odstranění vlivu některých syste-

matických chyb nebo jejich zbytkových hodnot, které mohou způsobovat deformace sí-

tě. Bude se hledat konstantní chyba A a chyba úměrná délce B.  

 
Délka  sab=A+B*sqrt[(ya-yb)2+(ya-yb)2], ms     (3.14) 

DX    dxab=A+B*(xb-xa), mdx     (3.15) 

DY    dyab=A+B*(yb-ya), mdy     (3.16) 

Staničení  stabp=A+B[((xp-xa)*(xb-xa)+(yp-ya)*(yb-ya))/sqrt((xb-xa)2+(yb-ya)2)],mst(3.17) 

Kolmice  koabp=A+B[((yp-ya)*(xb-xa)-(xp-xa)*(yb-ya))/sqrt((xb-xa)2+(yb-ya)2)],mko(3.18) 

  

Úprava rovnic délky sab, souřadnicových rozdílů dxab a dyab , staničení stabp a 

kolmice koabp způsobí také změnu rovnic pro vektor vab , záměra zab a vytyčovací prvky 

vytabp. 

Konstanta A a B odpovídají součtové a násobné konstantě dálkoměrů, které se 

zjišťují laboratorně nebo na srovnávacích základnách a jsou uvedeny v kalibračních lis-

tech dálkoměrů. Konstanta B dále může představovat nepřesný nebo chybný převod 

měřených veličin do zobrazení a dále místní měřítko sítě. 

Konstanta B definovaná pro všechny délkové veličiny sítě umožňuje měřítkovou 

deformaci sítě.  Měřítko se pak přebírá z daných (připojovacích) bodů a jeho hodnota 

pak nepředstavuje pouze násobnou konstantu dálkoměru, ale například i místní měřítko 

sítě. 

V úloze obecného vyrovnaní tedy přibývají u pozměněných rovnic další dva pa-

rametry. Lze snadno rozhodnout zda parametr pro konkrétní délkovou veličinu bude 
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konstanta ( daná hodnota ) nebo proměnná ( neznámá veličina ) nebo je možno hledat 

pro určité skupiny délkových veličin  hodnoty A a B odděleně. 

Pro řešení úlohy vyrovnání použijeme rovnice rozšířeného modelu úlohy vyrov-

nání. Jednotlivé varianty řešení jsou: 

  

- základní model  a je konst. = 0   b je konst.  = 1 

- základní model+a  a je neznámá. = 0   b je konst.  = 1 

- základní model+b  a je konst. = 0   b je neznámá  = 1 

- základní model+ab  a je neznámá = 0   b je neznáma  = 1 

 

Výsledky výpočtu dokumentuje příloha P-02. Rozšíření modelu úlohy o neznáme 

hodnoty A a B vedlo k snížení aposteriorní střední jednotkové chyby a snížení hodnot 

odhadů charakteristik přesnosti všech ostatních veličin. Nepodařilo se prokázat vliv sys-

tematické chyby konstantní A, jejíž hodnota řádově odpovídá její střední chybě a varian-

ta výpočtu  zákl.+b a zákl.+a+b  tedy vedla k stejným výsledků. Násobná konstanta B 

měla hodnotu 20ppm s přesností 2ppm. 

Řešení sítě s danými body jako měřené veličiny 

 

Tento přístup výpočtu  geodetické sítě zohledňuje přesnost souřadnic výchozích 

bodů. Výchozí body se stávají součástí vyrovnání a získávají opravy. Síť nebude de-

formována plnými hodnotami chyb výchozích bodů jako v případě vázané sítě. 

Souřadnice připojovacích bodů budeme považovat za měřená veličiny.  To nám 

umožní stejně jako každé jiné měřené veličině jim přiřadit i jejích přesnost. Model úlohy 

vyrovnání jak sítě klasické tak i jejího rozšířeného modelu doplníme o jednoduchou rov-

nici fix f, která bude obsahovat rovnice pro souřadnice bodů jako měřené veličiny fx a fy. 

Parametry rovnic mx a my představují přesnost bodů tj. přesnost v souřadnici x a y. 
 
Souřadnice jako měřená veličina fxa = xa, mx    (3.19) 

Souřadnice jako měřená veličina fya = ya, my    (3.20) 

Bod jako měřená veličina FIX  f = (fxa,fya ), mf = (mx,my) (3.21) 

 

Při řešení geodetické sítě je možno dostat v závislosti na volbě přesnosti výcho-

zích bodů dvou krajních variant řešení. Při volbě vysoké přesnosti bodů se dá předpo-
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kládat, že body výchozí nedostanou žádné opravy a řešení bude odpovídat řešení vá-

zané sítě. Při zadání velmi nízké přesnosti bodů by síť neměla být chybami těchto bodů 

deformována a měli bychom získat řešení sítě volné. Zadání reálné přesnosti výchozích 

bodů způsobí v závislosti na poměru k přesnosti měření ostatních veličin přiměřenou 

deformaci sítě a vede k spolehlivějším výsledkům výpočtu.  

Pro řešení úlohy vyrovnání použijeme rovnice rozšířeného modelu úlohy vyrov-

nání doplněné o rovnici fix f. Jednotlivé varianty řešení jsou: 

 

- základní model+F 0.1mm  a,b jsou konstanty mx,my=0.1mm 

- základní model+F 0.1mm+a+b a,b jsou neznámé mx,my=0.1mm 

- základní model+F 2mm  a,b jsou konstanty mx,my=2.0mm 

- základní model+F 2mm+a+b a,b jsou neznámé mx,my=2.0mm 

- základní model+F 100mm  a,b jsou konstanty mx,my=100.0mm 

- základní model+F 100mm+a+b a,b jsou neznámé mx,my=100.0mm 

 

Výsledky řešení úlohy jsou k nahlédnutí v příloze P-03.  Varianty řešení sítě 

s vysokou přesností výchozích bodů 0.1mm vedly k shodným výsledkům jak v případě 

charakteristik polohy tak i charakteristik proměnlivosti. Varianty s řádově reálnou přes-

ností výchozích bodů 2mm vedly k snížení střední jednotkové chyby a chyb měřených 

veličin. Zvýšily se však hodnoty odhadů středních chyb souřadnic určovaných bodů pro-

ti předchozí variantě z průměrné hodnoty 0.3mm na 1.1mm směrem k zadané přesnosti 

výchozích bodů 2mm. Zadaná přesnost výchozích bodů výrazně ovlivnila přesnost bodů 

určovaných. U posledních variant s přesností připojovacích bodů 100mm došlo k další-

mu poklesu hodnoty střední jednotkové chyby a zvýšení hodnot odhadů středních chyb 

určovaných bodů. Charakteristiky polohy začaly odpovídat řešení volné sítě. 

 

 Řešení volné sítě – připojení bodem a azimutem s následnou transformaci 

 

Při řešení volné sítě považujeme všechny body za přibližné, opravy souřadnic 

výchozích bodů však nemají za následek tvarovou deformaci sítě.  

Výpočet sítě touto variantou předpokládá postupné splnění všech podmínek, kte-

ré jsou kladeny na řešení volné sítě. V prvním kroku  řešíme síť jako vázanou. Pro zajiš-
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tění, aby síť nebyla deformována chybami souřadnic výchozích bobů provedeme její 

připojení pouze na nezbytný počet bodů pro její umístění a orientaci v prostoru. Prove-

deme připojení na souřadnice 1 a 1/2 bodu nebo polohu určíme 1 bodem a orientaci za-

jistíme zadáním směrníku ( azimutu ) jedné strany sítě tj. využijeme rovnici azimut a. 

Získáme řešení nedeformované sítě v místním systému souřadnic. V druhém kroku je 

nutné umístit síť na skupinu výchozích bodů tak, aby  opravy bodů byly minimální a síť 

nebyla tvarově deformována. Použijeme lineární transformaci zachovávající shodnost 

nebo podobnost. 

 
SXi = tx+cos(rot)*xi-sin(rot)yi, msx      (3.22) 

SYi = ty+sin(rot)*xi+cos(rot)yi, msy      (3.23) 

PXi = tx+q*cos(rot)*xi-q*sin(rot)yi, mpx     (3.24) 

PYi = ty+q*sin(rot)*xi+q*cos(rot)yi, mpy     (3.25) 

 
Kde tx,ty je translace, q měřítko a rot úhel pootočení soustav bodů. V úloze 

obecného vyrovnání definujeme rovnici pro shodnostní transformaci Shod, která bude 

tvořena dvěma dílčími rovnicemi pro transformaci jednotlivých souřadnic SX a SY a ob-

dobně i rovnici pro podobnostní transformaci Podob.  
 
Shod = ( SXi,SYi ), mshod = ( msx,msy )      (3.26) 

Podob = ( PXi,PYi ), mpodob = ( mpx,mpy )     (3.27) 

 

 

 

Pro řešení úlohy vyrovnání v místním systému  použijeme rovnice rozšířeného 

modelu úlohy vyrovnání s jedním výchozím bodem a směrníkem (azimutem). Jednotlivé 

varianty řešení jsou: 

 

- základní model 1 a A12 a je konst.=0  1[x,y] daný bod A12 směrník 

- základní model 1 a A12+a a je neznámá=0 1[x,y] daný bod A12 

směrník 

 

Výsledky řešení úlohy v místním systému souřadnic jsou doloženy v příloze P-

04. 
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 Pro vyřešení úlohy volné sítě je nutné provést transformaci souřadnic z řešení 

sítě v místní soustavě na výchozí body v soustavě hlavní použitím uvedených transfor-

mačních rovnic. Jednotlivé varianty řešení jsou: 

 

- základní model 1 a A12 +shodnostní transformace 

- základní model 1 a A12 +podobnostní transformace =měřítková deforma-

ce 

- základní model 1 a A12+a +shodnostní transformace 

- základní model 1 a A12+a +podobnostní transformace =měřítková 

deformace 

 

Výsledky řešení těchto variant úlohy jsou k nahlédnutí v příloze P-05. Řešení 

volné sítě odpovídá řešení sítě s výchozími body jako měřené veličiny s nízkou přes-

ností.  

Odpovídající si řešení jsou  zákl. 1aA+shodnostní transformace a základní mo-

del+F 100mm, kde zachováváme rozměr sítě a řešení zákl. 1aA+a+podobnostní trans-

formace a základní model+F 100mm+a+b, kde měřítkově deformujeme síť.  

Volná síť - řešení s podmínkovými rovnicemi  

 

Při této variantě úlohy vstupují všechny body do vyrovnání jako neznámé a to má 

za následek, že síť není umístěna a orientovaná v rovině a navíc nemusí být znám  

rozměr sítě tj. sít má 3(4) stupně volnosti. Matice normálních rovnic ATPA je singulární 

tj. det ATPA = 0 a defekt matice je 3(4). Řešení volné sítě  bude spočívat v regularizací 

matice normálních rovnic v našem případě jejím rozšířením o 3(4)  lineárně nezávislých 

řádků tj. řešení  zprostředkujícího vyrovnání s podmínkami. 

 
B*dX=0     podmínkové rovnice    (3.28) 

∑  1*dx + 0*dy = 0   translace ve směru osy X   (3.29) 

∑  0*dy + 1*dy = 0   translace ve směru osy Y   (3.30) 

∑ -Y*dx + X*dy = 0   rotace      (3.31) 

∑  X*dx + Y*dy = 0   měřítková změna    (3.32) 









=
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 rozšířená úloha vyrovnání  (3.33) 
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Pro řešení úlohy vyrovnání použijeme rovnice rozšířeného modelu úlohy vyrov-

nání se všemi body označenými jako neznámé. V případě označení B jako konstanty 

bude mít síť 3 stupně volnosti a  úlohu rozšíříme o tři podmínkové rovnice a v případě 

označení B jako neznámé bude mít síť 4 stupně volnosti a  úlohu rozšíříme o čtyři pod-

mínkové rovnice. Jednotlivé varianty řešení jsou: 

 

 

- základní model  +shodnost stupňů volnosti 3 transl.,rot. 

- základní model+a  +shodnost stupňů volnosti 3 transl.,rot. 

- základní model+b  +podobnost stupňů volnosti 4 transt.,rot.,měř. 

- základní model+b+a  +podobnost stupňů volnosti 4

 transt.,rot.,měř.  

 

Výsledky řešení jsou dokumentovány v příloze P-06. Program obecného vyrov-

nání řeší pouze vyrovnání zprostředkující. Z tohoto důvodu byla matice ATPA rozšířena 

dodatečně a v úloze byly vypočteny pouze charakteristiky  polohy. Výsledky jednotli-

vých variant řešení volné sítě s podmínkami jsou shodné s odpovídajícími výsled-

ky řešení volné sítě s následnou transformací a dále s výsledky řešení variant sítě 

s body jako měřené veličiny s nízkou přesností výchozích bodů. 

 

Funkce neznámých veličin 

 

Po provedení vyrovnání může následovat výpočet funkcí neznámých veličin tj. je-

jich hodnot a odhadů charakteristik přesnosti. Může nás například zajímat hodnota a 

přesnost  veličiny, která  nebyla změřena, můžeme provést výpočet vytyčovacích prvků, 

po nalezení  transformačního klíče provést transformaci zbývajících bodů atd.. 

Jednoduchým příkladem použitím funkce neznámých veličin je přepočet násobné 

konstanty b na opravu délky na jeden kilometr v milimetrech bppm. 

 
bppm = (b-1)*1000*1000        (3.34) 
 
b = 1.0000713, m  = 0.0000020 b 

bppm = 71.3 ppm, mbppm =  2.0 ppm 

[      ] 24



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 
Příklad 3.1 Použití funkce neznámých veličin 
 

Rovnice definované v úloze obecného vyrovnání mohou představovat buď rovni-

ce zprostředkující nebo funkce neznámých veličin. Pokud má být  dočasně vyloučena 

nějaká veličinu z vyrovnání, stačí  ji jednoduše označit jako funkci neznámých veličin.  

 

Závěr 
 

V programu obecného vyrovnání se podařilo úspěšně vypočítat všechny uvede-

né varianty geodetických sítí.  

Nepostradatelnost výpočtu funkcí neznámých veličin byla patrná při výpočtu vol-

né sítě s následnou transformací, kde po nalezení transformačního klíče pro skupinu 

bodů v obou soustavách souřadnic bylo možno následovně transformovat i zbývající 

body (určované body) do nové soustavy souřadnic.  

Program je omezen pouze na řešení zprostředkujícího  vyrovnání. Tato skuteč-

nost vedla k nutnosti dodatečného rozšíření úlohy při řešení volné sítě na zprostředkují-

cím vyrovnání s podmínkami.  

Řešení   vázané   sítě  s   rozšířením   modelu   úlohy  o  neznáme  hodnoty  a   a   

b      ( konstantní systematická chyba a chyba úměrná délce ) vede ke snížení aposteri-

orní střední jednotkové chyby a snížení i hodnot odhadů charakteristik přesnosti všech 

měřených  veličin. Souřadnice určovaných bodů v řešeném příkladě se díky poměrně 

malým hodnotám a a b lišily jen nepatrně. Nutné je však poznamenat, že  řešení sítě 

s menším počtem nadbytečných veličin a s většími hodnotami těchto chyb by mohlo 

vést k významnější  deformací sítě a i odlišnějším výsledkům.  

Při řešení sítě s danými body jako měření veličiny přešlo řešení při vysoké přes-

nosti výchozích bodů v řešení sítě vázané a v opačném případě při nízké přesnosti vý-

chozích bodů v řešení volné sítě. Zadání skutečné přesnosti výchozích bodů by mělo 

způsobit v závislosti na poměru k přesnosti měření ostatních veličin přiměřenou defor-

maci sítě a vede k spolehlivějším výsledkům výpočtu.   

Výsledky jednotlivých variant řešení volné sítě s podmínkami co se týče charak-

teristik polohy byly shodné s odpovídajícími výsledky z řešení volné sítě s následnou 

transformací. Při řešení sítě s následnou transformací byly charakteristiky přesnosti 
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transformovaných bodů pouze informací o kvalitě transformace a proto nebylo možno 

tyto přístupy výpočtu  z  tohoto hlediska vzájemně srovnávat. 

Všechny uvedené rovnice lze snadno použít v libovolných kombinacích a zapojit 

do úlohy vyrovnání nebo úlohu dále modifikovat tj. rovnice upravovat nebo definovat 

nové rovnice. 
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Přílohy 

P- 01  GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZPRACOVÁVANÉ GEODETICKÉ SÍTĚ 
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P- 02 ŘEŠENÍ VÁZANÉ SÍTĚ 

Základní informace o úloze 

 
Vyrovnané souřadnice bodů 

 
Pozn.:  průměrná hodnota opravy   v = ∑|vi|/n 

 průměrná hodnota střední chyby  m = ∑(mi)/n 
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P- 03 ŘEŠENÍ SÍTĚ S DANÝMI BODY JAKO MĚŘENÉ VELIČINY 

Základní informace o úloze 

 
Vyrovnané souřadnice určovaných bodů a opravy souřadnic bodů daných 

 
Pozn.:  průměrná hodnota opravy   v = ∑|vi|/n 

 průměrná hodnota střední chyby  m = ∑(mi)/n 

[      ] 29



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

P- 04 ŘEŠENÍ SÍTĚ V MÍSTNÍ SOUSTAVĚ S PŘIPOJENÍM BODEM A AZIMUTEM 

Základní informace o úloze 

 
Vyrovnané souřadnice bodů 

 
Pozn.:  průměrná hodnota opravy   v = ∑|vi|/n 

 průměrná hodnota střední chyby  m = ∑(mi)/a 
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P- 05 ŘEŠENÍ VOLNÉ SÍTĚ  PŘIPOJENÍM BODEM A AZIMUTEM S NÁSLEDNOU 

TRANSFORMACÍ 

Základní informace o úloze 

 
Vyrovnané souřadnice určovaných bodů a opravy souřadnic bodů daných 

 
Pozn.:  průměrná hodnota opravy   v = ∑|vi|/n 

 průměrná hodnota střední chyby  m = ∑(mi)/n 
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P- 06  ŘEŠENÍ VOLNÉ SÍTĚ ROZŠÍŘENÍM ÚLOHY O PODMÍNKOVÉ ROVNICE 

Základní informace o úloze 

 
Vyrovnané souřadnice bodů 

ur
čo

va
né

 b
od

y

Zá
kl

.+
 tr

an
.+

 ro
t.

Za
kl

.+
 a

 +
 tr

an
.+

 ro
t.

Zá
kl

.+
 b

 +
 p

od
ob

.

Zá
kl

.+
 a

+ 
b 

+ 
po

do
b.

ur
čo

va
né

 b
od

y

Zá
kl

.+
 tr

an
.+

 ro
t.

Za
kl

.+
 a

 +
 tr

an
.+

 ro
t.

Zá
kl

.+
 b

 +
 p

od
ob

.

Zá
kl

.+
 a

+ 
b 

+ 
po

do
b.

1.X= 10099.9989 10099.9983 10099.9997 10099.9994
1.Y= 5100.0010 5100.0011 5100.0006 5100.0006 12.x 0.0050 0.0062 -0.0004 -0.0002
2.X= 10215.8070 10215.8076 10215.8056 10215.8059 12.y -0.0014 -0.0018 0.0006 0.0006
2.Y= 5100.0009 5100.0010 5100.0005 5100.0005 13.x 0.0065 0.0076 -0.0011 -0.0013
3.X= 10210.2670 10210.2675 10210.2657 10210.2660 13.y -0.0020 -0.0022 -0.0001 0.0000
3.Y= 5112.4883 5112.4885 5112.4876 5112.4878 3324.x 0.0014 0.0016 0.0007 0.0008
4.X= 10097.6727 10097.6721 10097.6736 10097.6732 3324.y 0.0021 0.0027 0.0009 0.0013
4.Y= 5111.9465 5111.9468 5111.9459 5111.9461 3326.x 0.0048 0.0058 0.0011 0.0013
5.X= 10216.1174 10216.1180 10216.1160 10216.1163 3326.y 0.0037 0.0043 -0.0004 -0.0005
5.Y= 5084.5043 5084.5041 5084.5042 5084.5041 3327.x 0.0012 0.0014 0.0003 0.0004
6.X= 10102.2179 10102.2175 10102.2188 10102.2184 3327.y 0.0004 0.0000 0.0008 0.0005
6.Y= 5083.9261 5083.9259 5083.9260 5083.9258 3412.x -0.0104 -0.0116 -0.0019 -0.0016
7.X= 10160.9330 10160.9330 10160.9326 10160.9326 3412.y 0.0007 0.0003 0.0012 0.0009
7.Y= 5086.7956 5086.7955 5086.7955 5086.7953 3413.x -0.0043 -0.0056 0.0002 -0.0003
8.X= 10158.6328 10158.6327 10158.6325 10158.6324 3413.y -0.0011 -0.0011 -0.0002 0.0000
8.Y= 5097.2167 5097.2168 5097.2164 5097.2164 3414.x -0.0043 -0.0054 0.0011 0.0010
9.X= 10158.7002 10158.7001 10158.6999 10158.6998 3414.y -0.0024 -0.0022 -0.0030 -0.0029
9.Y= 5111.7855 5111.7857 5111.7849 5111.7850  
Pozn.:  průměrná hodnota opravy   v = ∑|vi|/n 

 průměrná hodnota střední chyby  m = ∑(mi)/n 
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P- 07 ZADÁNÍ GEODETICKÉ SÍTĚ V ÚLOZE OBECNÉHO VYROVNANÍ  

Z důvodu velkého rozsahu úlohy nebude uveden úplný zápis úlohy vyrovnaní. 
 
[TYPY] 
 
{Bod2D_Rovin_sour_bodu_dane_je_DANO_a_neznamé_je_PRIB}TBod2D=x,y:real>44; 
{Ori_posun_patri_zvlášt_ke_kazde_osnove_smeru_jako_PRIB}TOri_pos=o:angle>44; 
{Pres_delky_Nadefinuj_ruzné_pres_jsou_DANO}TMdelky=a_mm,b_ppm:real>44; 
{Pres_smeru_Nadefinuj_ruzné_pres_jsou_DANO}TMSmeru=r:angle,me_sta,me_cil:real>44; 
{Presnost_bodu_Nadefinuj_ruzné_presnosti_jsou_DANO}TMFix=mx,my:real>44; 
{Zamera}TZamera=r:angle,s:real>44; 
{Smer}TSmer=r:angle>44; 
{Delka}TDelka=s:real>44; 
{KonstR}TK1D=k:real>44; 
{KonstR}TK2D=b,a:real>44; 
 
[ROVNICE] 
 
{Smer_A_B}RSmer=TSmer<A:TBod2D,B:Tbod2D,ori:Tori_pos,mr:Tmsmeru> 
atan2((b.y-a.y),(b.x-a.x))-ori.o|sqrt((mr.r^2)+(((4*atan(1)/pi)^2)/((a.x-b.x)^2+(a.y-
b.y)^2))*(mr.me_sta^2+mr.me_cil^2)); 
 
{Azimut_A_B}RAzimut=TSmer<A:TBod2D,B:Tbod2D,mA:Tmsmeru> 
atan2((b.y-a.y),(b.x-a.x))|sqrt((ma.r^2)+(((4*atan(1)/pi)^2)/((a.x-b.x)^2+(a.y-
b.y)^2))*(ma.me_sta^2+ma.me_cil^2)); 
 
{Delka_A_B}RDelka=TDelka<A:TBod2D,B:Tbod2D,kA:Tk1D,kB:Tk1D,ms:Tmdelky> 
kb.k*sqrt((a.x-b.x)^2+(a.y-b.y)^2)+ka.k|(ms.a_mm/1000)+(ms.b_ppm*sqrt((a.x-b.x)^2+(a.y-
b.y)^2)/1000000); 
 
{Zame-
ra_A_B}RZamera=TZamera<A:TBod2D,B:Tbod2D,ori:Tori_pos,kA:Tk1D,kB:Tk1D,mr:Tmsmeru,ms:Tmdel
ky> 
atan2((b.y-a.y),(b.x-a.x))-ori.o|sqrt((mr.r^2)+(((4*atan(1)/pi)^2)/((a.x-b.x)^2+(a.y-
b.y)^2))*(mr.me_sta^2+mr.me_cil^2))" 
kb.k*sqrt((a.x-b.x)^2+(a.y-b.y)^2)+ka.k|(ms.a_mm/1000)+(ms.b_ppm*sqrt((a.x-b.x)^2+(a.y-
b.y)^2)/1000000); 
 
{Bod_známý_s_urcit_pres}RFix=TBod2D<Fix:TBod2D,mfix:Tmfix> 
Fix.x|mfix.mx" 
Fix.y|mfix.my; 
 
{A_plus_B_PPM}RABPPM=TK2D<a:Tk1D,b:Tk1D> 
(b.k-1)*1000|1" 
a.k|1; 
 
[DANO] 
<TMdelky> 
ms,1,2{info1} 
<TMSmeru> 
mr,0.0007,0.0003,0.0003{info1} 
<TK1D> 
b,1{nasobna} 
a,0{suctova} 
<TMFix> 
fix005,0.005,0.005{info1} 
 
[MERENO] 
 
<RSmer> 
2,13,o2,mr,0{1} 
2,3326,o2,mr,86.8108{1} 
atd. 
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<RZamera> 
1,3414,o1,a,b,mr,ms,0,225.5609{1} 
1,3412,o1,a,b,mr,ms,10.4294,383.4072{1} 
atd. 
3,13,o3,a,b,mr,ms,0,337.2917{1} 
3,3326,o3,a,b,mr,ms,85.2293,211.7046{1} 
atd. 
4,3414,o4,a,b,mr,ms,0,223.0073{1} 
4,3413,o4,a,b,mr,ms,26.5105,196.2504{1} 
atd. 
5,13,o5,a,b,mr,ms,0,322.1765{1} 
5,3326,o5,a,b,mr,ms,86.3144,232.0481{1} 
atd. 
6,3412,o6,a,b,mr,ms,12.1777,384.0576{1} 
6,3327,o6,a,b,mr,ms,190.4079,90.7369{1} 
atd. 
7,6,o7,a,b,mr,ms,0,58.7846{1} 
7,3327,o7,a,b,mr,ms,149.3094,39.3089{1} 
atd. 
8,1,o8,a,b,mr,ms,0,58.7011{1} 
8,3327,o8,a,b,mr,ms,147.4369,48.463{1} 
atd. 
9,6,o9,a,b,mr,ms,0,62.9796{1} 
9,7,o9,a,b,mr,ms,76.4974,25.0868{1} 
atd. 
3327,3326,o3327,a,b,mr,ms,0,266.6338{1} 
3327,3,o3327,a,b,mr,ms,12.4072,56.2762{1} 
atd. 
3324,3326,o3324,a,b,mr,ms,0,210.4241{1} 
3324,4,o3324,a,b,mr,ms,173.8754,86.8852{1} 
atd. 
<RFix> 
12,fix002,10416.0828,4978.0141{} 
13,fix002,10522.5685,4985.1017{} 
atd. 
 
[PRIBLIZNE] 
 
<TBod2D> 
12,10416.0828,4978.0141{b} 
3324,10179.5247,5141.0795{b} 
atd. 
1,10100,5100{b} 
2,10215.8054,5100{b} 
atd. 
<TOri_pos> 
o1,0{info1} 
o2,0{info2} 
atd. 
 
[FCENEZNAMYCH] 
 
<RSmer> 
1,6,o1,mr,111.6302{} 
1,8,o1,mr,199.8766{} 
atd. 
<RAzimut> 
1,6,mr,0{v} 
1,8,mr,0{v} 
atd. 
<RDelka> 
1,6,a,b,ms,16.2256{v} 
1,8,a,b,ms,58.7012{v} 
atd. 
<RABPPM> 
a,b,1,0{info1} 
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P - 08 PROTOKOL O VYROVNÁNÍ 

Z důvodu velkého rozsahu úlohy nebude uveden úplný protokol o vyrovnaní. 
 
Informace o základních výsledcích: 
 
Jednotkova stredni chyba=  1.239584 
Pocet neznamych parametru = 45 
Pocet zprostredkujicich velicin= 245 
Pocet nadbytecnych velicin= 200 
Index veliciny s nejvetsi opravou= 240 (urceno) 
I
 
ndex veliciny s nejvetsi opravou= 98 (urceno-norm) 

Souhrnné výsledky vyrovnání o neznámých: 
                                    hodnota   str.chyba 
                          12.X=  10416.0864      0.0015 
                          12.Y=   4978.0127      0.0017 
                        3324.X=  10179.5259      0.0010 
                        3324.Y=   5141.0815      0.0011 
                          13.X=  10522.5737      0.0014 
                          13.Y=   4985.0998      0.0019 
    atd.  
 
                           1.X=  10099.9987      0.0010 
                           1.Y=   5100.0010      0.0011 
                           2.X=  10215.8068      0.0010 
                           2.Y=   5100.0008      0.0011 
                           3.X=  10210.2667      0.0010 
                           3.Y=   5112.4882      0.0011 
                           atd. 
 
                          O1.O=  197.10227g    0.00039g 
                          O2.O=  -22.81552g    0.00041g 
                          O3.O=  -24.65544g    0.00040g 
                          atd. 
 
Souhrnné výsledky vyrovnání o měřených veličinách: 
                                    hodnota   str.chyba      oprava 
           RSMER.R(2,13,O2,MR)=    0.00033g    0.00046g    0.00033g    0.52    0.64 
         RSMER.R(2,3326,O2,MR)=   86.81046g    0.00048g   -0.00034g    0.54    0.67 
atd. 
 
RZAMERA.R(1,3414,O1,A,B,MR,MS)=    0.00041g    0.00053g    0.00041g    0.61    0.76 
RZAMERA.S(1,3414,O1,A,B,MR,MS)=    225.5585      0.0010     -0.0024    0.56    0.69 
RZAMERA.R(1,3412,O1,A,B,MR,MS)=   10.42897g    0.00049g   -0.00043g    0.56    0.69 
RZAMERA.S(1,3412,O1,A,B,MR,MS)=    383.4049      0.0013     -0.0023    0.62    0.77 
atd. 
 
  RZAMERA.R(3,13,O3,A,B,MR,MS)=   -0.00043g    0.00044g   -0.00043g    0.51    0.63 
  RZAMERA.S(3,13,O3,A,B,MR,MS)=    337.2884      0.0010     -0.0033    0.48     0.6 
RZAMERA.R(3,3326,O3,A,B,MR,MS)=   85.22985g    0.00048g    0.00055g    0.55    0.68 
RZAMERA.S(3,3326,O3,A,B,MR,MS)=    211.7032      0.0009     -0.0014     0.5    0.62 
atd. 
 
RZAMERA.R(4,3414,O4,A,B,MR,MS)=   -0.00030g    0.00056g   -0.00030g    0.63    0.78 
RZAMERA.S(4,3414,O4,A,B,MR,MS)=    223.0051      0.0010     -0.0022    0.57    0.71 
RZAMERA.R(4,3413,O4,A,B,MR,MS)=   26.51025g    0.00059g   -0.00025g    0.67    0.83 
RZAMERA.S(4,3413,O4,A,B,MR,MS)=    196.2498      0.0011     -0.0006    0.65    0.81 
atd. 
    
  RZAMERA.R(5,13,O5,A,B,MR,MS)=   -0.00040g    0.00046g   -0.00040g    0.53    0.66 
  RZAMERA.S(5,13,O5,A,B,MR,MS)=    322.1752      0.0010     -0.0013    0.49    0.61 
RZAMERA.R(5,3326,O5,A,B,MR,MS)=   86.31346g    0.00046g   -0.00094g    0.52    0.64 
RZAMERA.S(5,3326,O5,A,B,MR,MS)=    232.0471      0.0009     -0.0010     0.5    0.62 
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atd. 
 
RZAMERA.R(6,3412,O6,A,B,MR,MS)=   12.17850g    0.00055g    0.00080g    0.63    0.78 
RZAMERA.S(6,3412,O6,A,B,MR,MS)=    384.0540      0.0014     -0.0036    0.62    0.77 
RZAMERA.R(6,3327,O6,A,B,MR,MS)=  190.40672g    0.00041g   -0.00118g    0.44    0.55 
RZAMERA.S(6,3327,O6,A,B,MR,MS)=     90.7369      0.0004     -0.0000    0.27    0.33 
atd. 
 
   RZAMERA.R(7,6,O7,A,B,MR,MS)=   -0.00102g    0.00057g   -0.00102g    0.55    0.68 
   RZAMERA.S(7,6,O7,A,B,MR,MS)=     58.7850      0.0004      0.0004    0.27    0.33 
RZAMERA.R(7,3327,O7,A,B,MR,MS)=  149.31247g    0.00067g    0.00307g    0.55    0.68 
RZAMERA.S(7,3327,O7,A,B,MR,MS)=     39.3077      0.0004     -0.0012    0.27    0.33 
atd. 
 
   RZAMERA.R(8,1,O8,A,B,MR,MS)=    0.00047g    0.00063g    0.00047g    0.61    0.76 
   RZAMERA.S(8,1,O8,A,B,MR,MS)=     58.6999      0.0004     -0.0012     0.3    0.37 
RZAMERA.R(8,3327,O8,A,B,MR,MS)=  147.43475g    0.00067g   -0.00215g     0.6    0.74 
RZAMERA.S(8,3327,O8,A,B,MR,MS)=     48.4611      0.0004     -0.0019     0.3    0.37 
atd. 
 
   RZAMERA.R(9,6,O9,A,B,MR,MS)=   -0.00099g    0.00054g   -0.00099g    0.53    0.66 
   RZAMERA.S(9,6,O9,A,B,MR,MS)=     62.9792      0.0004     -0.0004    0.26    0.32 
   RZAMERA.R(9,7,O9,A,B,MR,MS)=   76.50038g    0.00083g    0.00298g    0.52    0.64 
   RZAMERA.S(9,7,O9,A,B,MR,MS)=     25.0894      0.0003      0.0026    0.26    0.32 
atd. 
 
RZAMERA.R(3327,3326,O3327,A,B,=   -0.00122g    0.00041g   -0.00122g    0.47    0.58 
RZAMERA.S(3327,3326,O3327,A,B,=    266.6342      0.0009      0.0004    0.47    0.58 
RZAMERA.R(3327,3,O3327,A,B,MR,=   12.40674g    0.00043g   -0.00046g    0.41    0.51 
RZAMERA.S(3327,3,O3327,A,B,MR,=     56.2773      0.0004      0.0011    0.27    0.33 
atd. 
 
RZAMERA.R(3324,3326,O3324,A,B,=    0.00204g    0.00049g    0.00204g    0.56    0.69 
RZAMERA.S(3324,3326,O3324,A,B,=    210.4229      0.0009     -0.0012    0.51    0.63 
RZAMERA.R(3324,4,O3324,A,B,MR,=  173.87568g    0.00041g    0.00028g    0.43    0.53 
RZAMERA.S(3324,4,O3324,A,B,MR,=     86.8839      0.0004     -0.0013    0.26    0.32 
atd. 
             RFIX.X(12,FIX002)=  10416.0864      0.0015      0.0036     0.6    0.74 
             RFIX.Y(12,FIX002)=   4978.0127      0.0017     -0.0014     0.7    0.87 
             RFIX.X(13,FIX002)=  10522.5737      0.0014      0.0052    0.54    0.67 
             RFIX.Y(13,FIX002)=   4985.0998      0.0019     -0.0019    0.76    0.94 
           RFIX.X(3324,FIX002)=  10179.5259      0.0010      0.0012     0.4     0.5 
           RFIX.Y(3324,FIX002)=   5141.0815      0.0011      0.0020    0.45    0.56 
atd.            
 
 
Souhrnné výsledky vyrovnání o funkcích neznámých: 
 
               mer.hodnota oprava        vyr.hodnota str.chyba 
RSMER.R(1,6,O1,MR)= 111.63020g 0.00050g 111.63070g 0.00116g 
RSMER.R(1,8,O1,MR)= 199.87660g 0.00035g 199.87695g 0.00045g 
RSMER.R(3,2,O3,MR)= 351.23720g 0.00095g 351.23815g 0.00131g 
atd. 
 
RAZIMUT.R(1,6,MR)= 0.00000g 308.73297g 308.73297g 0.00117g 
RAZIMUT.R(1,8,MR)= 0.00000g 396.97922g 396.97922g 0.00050g 
RAZIMUT.R(3,2,MR)= 0.00000g 326.58271g 326.58271g 0.00132g 
atd. 
 
RDELKA.S(1,6,A,B,MS)= 16.2256 0.00178 16.22738 0.00044 
RDELKA.S(1,8,A,B,MS)= 58.7012 -0.00129 58.69991 0.00042 
RDELKA.S(3,2,A,B,MS)= 13.6603 0.00083 13.66113 0.00041 
atd. 
 
RABPPM.B(A,B)= 1 -1 0 0 
RABPPM.A(A,B)= 0 0 0 0 
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 Analýza pohybu pólu 

 

Řešitel :   Klára Ševčíková, STU Stavebná fakulta Bratislava,  

                            student IV.ročníku, odbor: Geodézia a kartografia 

Vedoucí práce : Ing. Juraj Janák, PhD. 

STU Stavebná fakulta Bratislava, Katedra geodetických základov 

 

 

 

Anotace práce : 
 

Práca je venovaná analýze pohybu zemského pólu. Jeho okamžitá poloha je 

dôležitá pre presné geodetické metódy a rôzne aplikácie.  Ide o analýzu časových radov 

v súvislosti s určovaním významných periód a predpovedaním polohy okamžitého pólu 

do budúcnosti. Určili sme trend a sezónnu zložku tohto pohybu a snažili sme sa 

vystihnúť priebeh pohybu tak, aby sme mohli predpovedať hodnoty. Pohyb sme 

analyzovali po zložkách x a y. Na predikciu hodnôt sme použili najprv autoregresný 

model, ale presnosť výsledkov bola nevyhovujúca, a tak sme prikročili k riešeniu, 

v ktorom sme vychádzali z poslednej hodnoty súboru a využili sme iba odhad trendu 

a sezónnej zložky. Týmto spôsobom sme predpovedali hodnoty súradníc na jeden 

týždeň. Porovnaním predpovedaných hodnôt s priamo meranými sme ukázali, že 

hodnoty predpovedané touto jednoduchou metódou dosahujú presnosť porovnateľnú 

s hodnotami predpovedanými službou IERS.  
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1 Úvod 
   

Táto práca je zameraná na analýzu pohybu zemského pólu. Od konca 19. storočia je 

známe, že zemský pól sa pohybuje. Zemský pól je definovaný ako prienik okamžitej 

rotačnej osi  so zemským povrchom. Je zrejmé že ak sa v dôsledku rôznych vplyvov 

mení rozloženie hmoty v zemskom telese, mení sa aj moment zotrvačnosti. Rotačná os 

sa snaží stotožniť s hlavnou osou zotrvačnosti zemského  telesa, a tým dochádza aj 

k pohybu zemského pólu. Touto myšlienkou sa zaoberal  Euler, ktorý odvodil základnú 

periódu pohybu 305 dní pre tuhé teleso a taktiež dokázal, že okamžitá os rotácie sa 

pohybuje okolo hlavnej osi zotrvačnosti po plášti kužeľa, ktorého vrchol je v ťažisku 

Zeme [3]. Túto teóriu ďalej rozpracoval Chandler, ktorý určil periódu pohybu pólu pre 

pružnú Zem na približne 433 dní. Amplitúdy oboch pohybov dosahujú až 0,2´´ a sú 

časovo premenné.  

 Pre Chandlerovu periódu nie je možné určiť konštantnú hodnotu kvôli tlmeniu 

a vybudzujúcim mechanizmom (vietor, morské prúdy). Na ilustráciu uvádzame v tab. 

1.1 rôzne hodnoty Chandlerovej periódy určenej na základe vždy iného súboru 

pozorovaní (prevzaté z [4, str.67]). 

______________________________________________________ 

 

                Chandlerova         

Riešenie           perióda   Rozsah súboru             Zdroj  

     (slnečné dni)     údajov 

______________________________________________________ 

 

Jefreys(1968) 433,15 1899-1967  ILS 

Vaníček(1969)  435,1  1951-1966  BIH 

Anderle(1970) 416,6  1967-1970  DPMS 

Currie(1974)  432,95 1900-1973  ILS 

Graber(1976) 430,8  1960-1974  IPMS 

______________________________________________________ 

 

Tab. 1. 1 – Niektoré výsledKy určovania Chandlerovej periódy    
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Keďže pohybom pólu sa menia aj základné roviny, ku ktorým sú definované 

astronomické zemepisné súradnice, všade, kde potrebujeme presné súradnice, 

potrebujeme tento vplyv zohľadniť. Preto sa začala poloha pólu sledovať. Ako prvá sa 

zaoberala monitorovaním medzinárodná šírková služba (International Latitude Service - 

ILS 1895), International Polar Motion Service – IPMS (1962), neskôr Medzinárodná 

časová služba BIH, až napokon prešla táto úloha na Medzinárodnú službu rotácie Zeme 

(International Earth Rotation Service – IERS), ktorá sleduje a zaznamenáva polohu pólu 

dodnes. IERS má sídlo v Paríži a vydáva raz týždenne Bulletin A, raz mesačne Bulletin 

B, kde sú okrem iného uvedené súradnice okamžitého pólu. 

  Tieto súradnice sa zaznamenávajú každý deň a sú vztiahnuté k 0 hodín UTC (svetový 

čas koordinovaný). Príslušné údaje sú k dispozícii aj na internete, na adrese 

http//maia.usno.navy.mil (súbor finals.all obsahuje parametre orientácie Zeme – Earth 

Orientation Parameters – EOP od roku 19.05.1976). Súbor mark3.out obsahuje 

súradnice okamžitého pólu a DUT1 z posledných troch mesiacov a predikcie na 90 dní. 

  V tomto elaboráte je spracovaný súbor finals.data obsahujúci  údaje od 01.01. 1992 do 

07.02. 2002 a predikované hodnoty. Popis štruktúry súboru finals.data je obsiahnutý 

v súbore readme.finals, ktorý je priložený k elaborátu a možno ho pod rovnakým 

názvom nájsť na internete. 

Aby sa mohla určovať poloha pólu, bolo treba zvoliť istú vzťažnú sústavu. Zaviedol sa 

pravouhlý súradný systém s počiatkom v strednej polohe pólu v etape 1900 – 1905, 

ktorý sa nazýva stredný pól Zeme (CIO – Conventional International Origin). Kladná 

časť osi x smeruje do Greenwichského meridiánu, kladná časť osi y na západ. 

Súradnice okamžitého pólu sa určujú v uhlových sekundách metódami VLBI (Very Long 

Baseline Interferometry - meranie dĺžok z veľmi dlhej základnice), SLR (Sattelite Laser 

Ranging – laserová lokácia družíc), LLR (Lunar Laser Ranging – laserová lokácia 

Mesiaca). Spomínaný súradný systém je znázornený na obr.1.1.  
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Obr. 1.1 – Súradnicový systém CIO 

 

 

Analýza časových radov - teória 
 

       Cieľom analýzy časových radov je pochopenie mechanizmu, ktorý spôsobuje 

časovú  zmenu veličiny a predpovedanie jej hodnôt do budúcnosti. Ak máme niektorú 

veličinu (prípadne ich súbor) sledovanú v čase s konštantným, resp. nepravidelným 

krokom, hovoríme o časovom rade, a analýzu tohoto súboru nazývame analýza 

časových radov.  

 

 K problematike časových radov môžeme zvoliť dva prístupy: 

 

analýza v časovej oblasti,  

analýza vo frekvenčnej oblasti (Fourierova spektrálna analýza, spektrálna analýza 

metódou najmenších štvorcov). 
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 Výhodou Fourierovej spektrálnej analýzy je, že je jednoduchá a rýchla. Vyžaduje však 

nekonečný časový rad s konštantným časovým intervalom. Podrobnejšie sa ňou 

zaoberá literatúra [1] a  [2]. Výhodou spektrálnej analýzy metódou najmenších štvorcov 

je, že nevyžaduje konštantný časový interval. Podrobnejšie je spracovaná v literatúre 

[5] a [6].  

   My sa budeme zaoberať analýzou v časovej oblasti.  

     

 

 Časový rad môže obsahovať štyri základné zložky: 

 

 trend – systematická zložka predstavujúca dlhodobý vývoj,  

 často uvažujeme lineárny trend, 

 sezónna zložka – periodická zložka, 

 cyklická zložka – periodická zložka, pričom perióda nemusí byť konštantná, 

 reziduálna zložka – zostatok radu, ktorý má mať náhodný   charakter (biely 

šum). 

 

 

 Analýzu časových radov vykonáme v štyroch krokoch. Výsledky analýzy zúročíme 

v piatom kroku, ktorým je predikcia.  

 

1.) Pôvodný časový rad testujeme pomocou tzv. korelogramu. 

 

            Vypočítame si autokorelačný koeficient k-tého rádu, ktorý vyjadruje vzťah medzi 

porovnaním v čase t  v čase t + k. 

 

 

                           

        

           (2.1)     

rk ∈<-1, 1> 

rk
1

n k−

t

xt Ex−( ) xt k+ Ex−( )⋅∑
=

1

n

t

xt Ex−( )2∑
=

:=
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Ak rk = 0, hovoríme, že pozorovania xt a xt+k sú nekorelované.  

 Preto testujeme nulovú hypotézu H0: rk = 0 oproti alternatívnej hypotéze H1 : rk ≠ 0. 

Kritickú hodnotu kα vypočítame zo vzťahu:  

kα
zα

n
:=

        (2.2) 

  

 

kde zα je α-kvantil normovaného normálneho rozdelenia. α je hladina významnosti, na 

ktorej hypotézu testujeme.  

Ak rk> kα, môžeme s pravdepodobnosťou 1- α predpokladať, žo hodnoty sú 

korelované. Ak si hodnoty rk zobrazíme graficky, dostaneme tzv. korelogram.  

Ak rk> kα , dáta majú trend. 

Ak sa s určitou periódou zvyšuje autokorelačný koeficient, z korelogramu môžeme určiť 

periódu.  

 

 

2.) Modelovanie trendu a sezónnej zložky, pričom periódu sezónnej zložky určíme 

z korelogramu. 

  

3.) Vykreslenie reziduálneho radu a test, či ešte neobsahuje systematickú zložku. 

 

   Test vykonáme  podľa  Durbin-Wadsonovej štatistiky dw, ktorá nadobúda  hodnoty (0 

– 4). 

Ak dw = 2, reziduálny rad už nie je zaťažený systematickým vplyvom.  

  

Ak    0 ≤ dw ≤ 2,     ide o kladnú autoregresiu,  

         2 ≤ dw ≤ 4             zápornú autoregresiu. 
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     , kde et sú hodnoty reziduálneho radu.   (2.3) 
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4.) Odstránenie systematickej zložky autoregresným modelom.  

 

Ak v rade ešte existuje systematická zložka, odstránime ju pomocou autoregresného 

modelu: 

 

et =  ρ et-1 + vt , 

 

kde ρ je autoregresný koeficient,  

       vt je biely šum. 

 

 Vypočítame:  

a) odhad autoregresného koeficientu 

 

ρ
2

n

t

e t 1− et⋅∑
=

2

n

t

e t 1−( )2∑
=

:=

        (2.4) 

 

cyklickú zložku 

 

czt ρ et 1−⋅:=  
 

nový reziduálny rad (bude mať o jeden člen menej). 

  

v t et 1+ cz−:= t 
 

  Nový  reziduálny rad opäť podrobíme Durbin – Wadsonovmu testu, a ak stále dw ≠ 2, 

postup opakujeme. 

 

5.) Predikcia. 
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   Posledný člen radu cyklických zložiek nám umožňuje robiť predikciu o jeden časový 

krok dopredu. 

 

     predikciat+1 = trendt+1 + syst. zložkat+1 + posledný rad cyklických zložiek  

 (2.5) 

 

Analýza časových radov - experiment 
 

My sa budeme problémom zaoberať z časového hľadiska. Poloha pólu je určená dvoma 

súradnicami (x,y), ktoré obe závisia od času. Pre jednoduchosť budeme oba časové 

rady analyzovať zvlášť. 

 

Grafické znázornenie časových radov 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0.4

0.2

0.2

0.4

xI

DNII

Znázornenie priebehu x-ovej súradnice pólu v čase

 
  Obr. 3. 1. 1          

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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Znázornenie priebehu y-ovej súradnice pólu v čase

 
  Obr. 3. 1. 2   
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 V grafoch sú samostatne zobrazené x-ové a y-ové zložky pohybu pólu v uhlových 

sekundách závislé od času. Čas je pritom vyjadrený vektorom DNI, ktorého prvky sú 

poradovým číslom dňa od počiatku nášho sledovania. Deň 01. 01. 1992 má číslo 1, 

posledný deň - 07. 02. 2002 má číslo 3691, (ktoré vlastne udáva aj rozsah súboru)  atď. 

Grafy zobrazujú pohyb pólu počas doby približne 10 rokov.  

 

 

Pohyb pólu charakterizovaný oboma súradnicami je znázornený na obr. 3. 1. 3. 

 

Zobrazenie pohybu pólu

0.08230.180.280.380.480.580.68

0.23

0.13

0.0252

0.0748

0.17

0.27

x

y  
   Obr. 3. 1. 3 – Pohyb pólu 

 

Odhad sezónnej zložky 

 

   Na základe grafov x(t), y(t) sme si povedali, že budeme hľadať odhad trendu 

a sezónnej zložky v nasledujúcom tvare: 

 

x t( ) a b t⋅+ c sin
2π t⋅

T






⋅+ d cos
2π t⋅

T






⋅+:=
     (3.2.1) 
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y t( ) a b t⋅+ c sin
2 π⋅ t⋅

T






⋅+ d cos
2 π⋅ t⋅

T






⋅+:=
   

Neznáme sú pre nás koeficienty: a, b, c, d, pričom pre x a y vyjdu rôzne. 

 

a, b vyjadrujú lineárny trend, c, d sezónnu zložku a jej fázu (posun). 

T je Chandlerovská perióda, ktorú sme považovali za známu.  

 

   Ďalej sme postupovali  podľa  MNŠ(Metóda Najmenších Štvorcov). Vypočítali sme si 

maticu A plánu, vektor absolútnych členov l, a urobili sme odhad parametrov a, b, ...d 

a vypočítali vektor v opráv, ktorý nám predstavoval reziduálny rad, neskôr vstupujúci do 

Durbin-Wadsonovho testu. Podľa známych vzťahov z vyrovnávacieho počtu sme určili 

odhad jednotkových disperzií a strednú polohovú chybu. Na základe polohovej chyby p 

sme totiž volili hodnotu T Chandlerovskej periódy, ktorej prvú hodnotu sme si zvolili 433 

dní. S rôznymi hodnotami T vychádzali odlišné parametre a,b...d a aj rôzne polohové 

chyby. Urobili sme nasledujúce voľby T: 

T v dňoch p [´´] 

430 0.090 

433 0,084 

435 0,083 

440 0,084 

441 0,086 

442 0,087 

       

    Tab. 3. 2. 1 – voľba periódy a polohová chyba 

 

 

Ako konečnú voľbu T pre odhad parametrov sme vybrali T = 435 dní.  
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Výsledky vyrovnania a reziduálne rady 

 

Parameter pre x [´´] pre y [´´] 

A 0,028 0,33 

B 0,000005099 0,000000546 

C -0,081 -0,141 

D 0,139 -0,081 

     Tab. 3. 2. 2 – hodnoty odhadnutých parametrov 
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y

v y

36910 dni  
  Obr. 3. 2. 1 – Znázornenie pôvodných signálov a ich reziduálnych radov 

 

Test rk = 0  (kap.2) sme vykonali  na hladine významnosti α = 0.05 a podľa (2.2) dáta 

majú trend.   

 Ako vidíme z tabuľky 3. 2. 2 a obr. 3. 2. 1, lineárny trend pre y-ový rad má väčší  

posun, ale menší sklon. Ak od meraných hodnôt x, y odčítame x(t), y(t) zo vzťahov 

(3.2.1) s použitím parametrov a, b, ..., d z tabuľky 3. 2. 2, dostávame dva reziduálne 

rady (pre každú súradnicu jeden), ktoré sme v nasledujúcej kapitole otestovali Durbin-

Wadsonovou štatistikou (2.3). Spomínane reziduálne rady sú znázornené na obr. 3. 2. 1 

(pôvodné rady sú hrubou čiarou, reziduálne tenkou).  
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Aplikácia autoregresného modelu na výpočet cyklickej zložky 

 

Zo vzťahov z 3. kapitoly sme zistili, že v prípade oboch radov ide o kladnú autoregresiu 

a dostali sme nasledujúce hodnoty Durbin-Wadsonovej štatistiky dw a autoregresného 

koeficientu ρ: 

 

 pre x Pre y 
dw 0,00036 0,00031 

ρ 0,99995 0,99960 

   

  Tab. 3. 3. 1 – hodnoty dw, ρ po vstupnom teste(prvý cyklus) 

 

Keďže hodnota dw vyšla po prvom vstupe skoro nulová, bolo treba autoregresiu opako-

vať dovtedy, kým nebude hodnota dw blízka dvom. V MathCad Proffessional 2000 sme 

zostavili program na realizáciu autoregresie. Vstupom je reziduálny rad, výstupom sú 

hodnoty ρ, dw, počet autoregresných cyklov a suma posledneho radu cyklických zlo-

žiek, ktorú použijeme na predikciu hodnoty v čase t +1, t. j. na 08.02. 2002. Program sa 

nachádza v prílohe č.2 tohto elaborátu.  

Výstupy z autoregresie: 

 

 pre x pre y 

ρ 0,049 0,047 

dw 1,900 1,906 

Počet cyklov 73 13 

cza -0,0134 0,00003 

 

       Tab. 3. 3. 2 – výsledky autoregresie 
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Predikcia a porovnanie 

 

Podľa vzťahu (2.5) kap.2 vykonáme predikciu o jeden časový krok dopredu, t. j. na deň 

08. 02. 2002. 

 

                

predikciax t( ) 0.028 0.00000509 t⋅+ 0.081 sin
2 π⋅

435
t⋅





⋅− 0.139 cos
2 π⋅

435
t⋅





⋅+ 0.0134−:=

predikciay t( ) 0.330 0.00000054 t⋅+ 0.141 sin
2 π⋅

435
t⋅





⋅− 0.081 cos
2 π⋅

435
t⋅





⋅− 0.00003+:=
 

 

  pre dátum 08. 02. 2002 , t = 3692 

  

Nami 

predikované  

hodnoty Pozorované  hodnoty 

x [´´] y [´´] x [´´] y [´´] 

-0,11161 0,401775 -0,16107 0,41243 

   

Tab. 3. 4. 1 – Porovnanie predikovaných a pozorovaných hodnôt 

 

 

 Z tab. 3. 4. 1 vidieť, že pri použití (2.5) nám vyšli rozdiely už na druhom desatinnom 

mieste. Preto sme sa rozhodli použiť iný model s využitím vypočítaného trendu 

a sezónnej zložky. Na predikciu využijeme posledné pozorované hodnoty zo súboru: 

 

 Predikciai ( i ) = posledná hodnota  + (trend(t+i) +sez(t+i)-trend(t)-sez(t)),  

 

kde i je počet dní od posledného pozorovania. 

 

Hodnoty sme predpovedali na dobu jedného týždňa a sú vo vektoroch xpred, ypred. 

Merané hodnoty sú vo vektoroch xmer, ymer a sú prevzaté zo súboru mark3.out.  

Pre porovnanie sú uvedené aj hodnoty predpovedané službou IERS a ich rozdiely ∆x, 

∆y od meraných hodnôt. 
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xpred

0.16126−

0.16024−

0.15919−

0.15811−

0.157−

0.15587−

0.1547−






















= ypred

0.41107

0.41319

0.41529

0.41737

0.41944

0.42149

0.42353






















= xmer

0.16107−

0.15982−

0.15795−

0.15605−

0.15440−

0.15333−

0.15246−






















:= ymer

0.41243

0.41544

0.41877

0.42234

0.42565

0.42879

0.43171






















:=

xpred xmer−

0.00019−

0.00042−

0.00124−

0.00206−

0.0026−

0.00254−

0.00224−






















= ypred ymer−

0.00136−

0.00225−

0.00348−

0.00497−

0.00621−

0.0073−

0.00818−






















=

xIERS

0.16125−

0.16014−

0.15893−

0.15764−

0.15628−

0.15485−

0.15337−






















= yIERS

0.41153

0.41422

0.41699

0.41983

0.42272

0.42568

0.42867






















= ∆x

0.00018−

0.00032−

0.00098−

0.00159−

0.00188−

0.00152−

0.00091−






















= ∆y

0.0009−

0.00122−

0.00178−

0.00251−

0.00292−

0.00311−

0.00304−






















=
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Záver 
  

   Pomocou korelačnej analýzy a autoregresného modelu sa nám podarilo 

predpovedať nasledujúcu hodnotu oboch súradníc pólu. Ak však zvolíme iný model, 

využívajúci len trend a sezónnu zložku, vychádza nám väčšia  zhoda medzi nami 

predpovedanými a pozorovanými hodnotami. Chybu mohlo spôsobiť zlé odhadnutie 

cyklickej zložky, čo vidno aj z vysokej hodnoty prvého autoregresného koeficientu. Bolo 

by vhodnejšie hľadať trend aj sezónnu zložku v takom tvare, aby lepšie vystihli signál 

a tým znížili systematickú zložku v reziduálnych radoch. Znížili by sme tak počet cyklov 

autoregresie, a tým zvýšili presnosť určenia cyklickej zložky a tým aj predpovedaných 

hodnôt. Ďalšou možnosťou zlepšenia predpovedaných hodnôt by bolo využitie 

komplikovanejších modelov na modelovanie časových radov pohybu pólu.   

 

 

 Použitá literatúra 
 

   [1] Červený, V. : Spektrální analýza v geofyzice I., Univerzita Karlova, Praha 1983. 

   [2] Červený, V.: Spektrální analýza. Univerzita Karlova, Praha 1977. 

   [3]  Melicher, J., Fixel, J., Kabeláč, J.: Geodetická astronómia a základy kozmickej 

geodézie.Bratislava. Alfa 1993. 

   [4]  Vaníček, P., Krakiwsky, E.: Geodesy – The Concepts. Elsevier, Amsterdam 1986. 

   [5]  Vaníček, P.: Approximate spectral analysis by Least-Squares fit, Astrophysics and 

Space Science 4(1969) 387-391.  

   [6]  Pagiatakis, S. D.: Stochastic significance of peaks in the least-squares spectrum. 

Journal of Geodesy (1999) 73:67-78. 

[      ] 51



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Zoznam príloh 
 

         Príloha č. 1: Korelogramy pre časové rady x, y 

         Príloha č. 2: Program na autoregresiu 
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Príloha č. 2  

 
Autoregresná funkcia: Vykoná autoregresiu 

na základe Durbin – Wadsonovej štatistiky. 

Vstupom je časový rad ex, výstupom vektor 4 x 

1 obsahujúci: 

1. autoregresný koeficient  

2. hodnotu dw štatistiky 

3. počet autoregresných cyklov 

autoregresia ex( ) n rows ex( ) 1+←

ρ 1←

j 0←

czxj 1+
0←

n n 1−←

dw 2

n

t

ext ext 1−−( )2∑
=

1

n

i

exi( )2∑
=

←

ρ
2

n

t

ext 1− ext⋅∑
=

2

n

t

ext 1−( )2∑
=

←

czxi
ρ exi 1−⋅←

vi 1+ exi czxi 1−
−←

i 2 n..∈for

ex v←

j j 1+←

czxj
czxj

czxn
+←

ρ 0.03≥( )while

ρ

dw

j

czxj















:=
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4. súčet posledných členov radov cyklických zložiek  

 

Zoznam a popis súborov súvisiacich s elaborátom                         Príloha č.3 

 

finals.data – obsahuje údaje z IERS Bulletinu A, B z rokov 1992 až 2002 

readme.finals – popis štruktúry súboru finals.data 

pol.anim369.avi – animácia pohybu pólu, priebeh súradníc x, y 

sprava2.doc – sprievodná správa (úvod, jadro, záver, prílohy) 

korelogramy.doc – korelogramy pre oba časové rady: x, y  

 

 

Korelogram pre x-ovú súradnicu:               kr- kritická hodnota pre hladinu významnosti 0,05 

rk

kr0.05

k  
Korelogram pre x-ovú súradnicu: 

 

rk

kr0.05

k
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Štruktúra databázy poľnohospodárskeho podniku 

 

Řešitel:    Bc. Martin Jurčovič, STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

student 5. ročníku, odbor : Geodézia a kartografia 

Bc. Marian Miklós, STU v Bratislave, Stavebná fakulta             

 student 5. ročníku, odbor : Geodézia a kartografia 

 

Vedoucí práce:   Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. 

STU v Bratislave, Stavebná  

 

 

 

Anotace práce:  
 

Rozvoj informačných technológií a ich dostupnosť umožnil, aby sa počítače stali 

súčasťou nášho každodenného života. Tento rozvoj úzko súvisí aj so vznikom 

geoinformačných systémov (GiS), ktorého základom a súčasne najdôležitejšou častou 

sú priestorové údaje. Zvyšujú efektivitu prác, šetria čas a umožňujú podrobné analýzy 

vzťahov medzi jednotlivými objektami GiS-u. Umožňujú vidieť veci z iného oveľa 

lepšieho uhla pohľadu, ako sme boli doteraz zvyknutí. Tieto geoinformačné systémy 

našli uplatnenie v rôznych sférach spoločenského života. Jedným z takýchto oblastí, 

kde sa môže využiť je aj poľnohospodárstvo. Práca sa snaží poukázať na jednoduchosť 

budovania tákéhoto geoinformačného systému pre poľnohospodársky podnik a opisuje 

aké výhody pre užívateľa so sebou prináša. Práca čitateľom priblíži, akým postupom je 

možné túto problematiku riešiť a prináša jedno z mnoha riešení tohoto problému. 
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1 Úvod 
 

 

Využívanie výpočtovej techniky vedie veľa používateľov k zefektívneniu 

a zjednodušeniu práce. Hlavne, keď je veľké množstvo informácií a my si nevieme vy-

brať, ktorú informáciu máme vziať do úvahy a ktorú môžeme prehliadnuť. Poskytovanie 

správnych informácií v reálnom čase nám poskytujú Geografické Informačné Systémy. 

Tieto sú schopné spravovať veľké množstvá údajov z viacerých oblastí pomocou data-

bázových systémov. 

Cieľom študentskej vedeckej odbornej činnosti je vybudovať internú databázu poľno-

hospodárskeho podniku, zameranú na evidenciu pôdy. Konkrétne pre časť územia, kto-

ré obhospodaruje poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo v Kočíne, okres 

Piešťany. Užívateľovi pôdy má byť tým poskytnutá evidencia o vlastníkoch pôdy, výme-

re, bonite a  v neposlednom rade databáza má slúžiť aj ako podklad pre vyplácanie náj-

omného či už vo forme finančnej alebo naturálnej. Výsledkom práce je navrhnutá data-

báza v prostredí Microsoft Access 97. Databáza je použiteľná samostatne, ale aj v pre-

pojení s geografickými údajmi v grafickom systéme MicroStation.  
Situácia v slovenskom poľnohospodárstve nie je jednoduchá, schopné sú prežiť iba tie podniky, 

ktoré efektívne hospodária. Väčšina poľnohospodárskych podnikov nemá prostriedky na vybu-

dovanie takejto databázy. Pri väčšom množstve obhospodarovanej pôdy sú to veľké náklady na 

budovanie databázy, ale reálnejšie to vyzerá skôr pre drobnopestovateľov a farmárov, ktorý ob-

hospodarujú poľnohospodársku pôdu menšej výmery. Možno v dohľadnej dobe budú všetci 

donútení, aby sa prispôsobili trendu poľnohospodárom z vyspelých európskych krajín. 
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ZDROJE ÚDAJOV 
 

Základom všetkých informačných systémov (IS), sú údaje. Získavanie týchto údajov sa 

robí zberom. Výsledkom zberu musia byť údaje v digitálnej forme. V rámci GIS 

rozoznávame údaje dvojakého typu: 

 

geometrické údaje vrátane topologických údajov, 

popisné a tematické údaje. 

 

Metóda zberu údajov záleží hlavne od druhu objektov, o ktorých zbierame údaje. Zber 

musí byť úplný, presný a ekonomický.  Je treba zistiť, či tieto údaje neexistujú už v digi-

tálnej forme, ušetrí sa tým veľa času aj financií.   

Pre účely databázy vychádzame z údajov, ktoré sú k dispozícii v spracovanej forme. 

Využívame predovšetkým nepriame zdroje údajov. Metódy zberu sú značne rozšírené a 

hrajú najvýznamnejšiu úlohu pri zbere údajov pre GIS.  

 

Digitalizácia  

 

Medzi metódy digitalizácie môžeme zaradiť :  

 

manuálnu vektorizáciu,  

poloautomatickú vektorizáciu,  

automatickú vektorizáciu,  

skenovanie.  

 

Digitalizácia (manuálna alebo automatická) existujúcich analógových máp ja najpouží-

vanejšou metódou zberu údajov pre GIS. Je to spôsobené hlavne tým, že veľké množ-

stvo údajov existuje na analógových mapách. Digitalizácia sa môže vykonávať pomo-

cou digitalizačných tabletov alebo priamo na obrazovke po zoskenovaní a natransfor-

movaní rastrového obrazu mapy. Pri manuálnej digitalizácii hraje človek – operátor vý-

znamnú úlohu. On rozpoznáva dôležitosť jednotlivých bodov, úsečiek a plôch a vkladá 

geometriu a topológiu, ako aj popisné informácie priamo do zodpovedajúcich objektov 
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GIS-u. Nevýhodou tejto metódy je jej veľká prácnosť, ktorá viedla k vývoju poloautoma-

tických a automatických vektorizačných programov. Tieto programy sa vzhľadom na ob-

jektívne obmedzenia nedajú nasadiť na každý druh mapy, ale sú oblasti, kde digitalizá-

ciu viacnásobne urýchľujú (napr. digitalizácia vrstevníc). Medzi digitalizáciu patrí aj ske-

novanie, t.j. získanie rastrového obrazu mapy, pomocou špeciálnych veľkoplošných 

skenovacích zariadení, či monochromatických, alebo farebných. Pomocou skenovania 

sa dajú získať veľmi rýchlo a lacno kvalitné rastrové mapové podklady, ktoré sa môžu 

priamo integrovať do GIS-u, alebo slúžia na obrazovkovú (on-screen) manuálnu alebo 

poloautomatickú vektorizáciu [1]. 

 
 

DATABÁZOVÉ MODELY 
 

Databázový model je systém modelovacích prostriedkov používaných pri modelovaní [2]. 

Model poskytuje prostriedky na definovanie údajov napr. definovanie väzieb medzi údajmi a na 

definíciu tzv. integritných obmedzení. Vývoj databázových modelov smeroval od sieťového cez 

hierarchický po najrozšírenejší relačný model a v súčasnej dobe sa rozvíjajúcemu sémantické-

mu modelu s prvkami umelej inteligencie. V oblasti modelovania a štruktúrovania informácií 

o geografických objektoch, ale aj inde sa často uvádza ako ďalší typ údajového modelu objek-

tový typ. Nejde o údajový (databázový) model, ale o programovaciu technológiu alebo prístup, 

ktorý dokáže riešiť i databázové problémy. Podľa oblasti využitia rozoznávame jedno užíva-

teľské, korporačné, kancelárske, inžinierske, bibliografické, vedecké, obrazové a geografické 

databázy. 

 

Relačný model    

    

 Relačný model je založený na matematickom prístupe–relácii. Údaje sú uložené ako súbory 

hodnôt vo forme jednoduchých záznamov. Každý záznam reprezentuje určitú skutočnosť (vzťah 

trvale príbuzný k súvisiacim hodnotám). Záznam je urobený vo forme dvojrozmerných tabuliek 

a pritom každá tabuľka je uložená do samostatného súboru.  Pokiaľ nahliadame na množiny 

A,B,C až Z ako na hodnotové množiny individuálnych atribútov, zistíme, že každý súbor 

(a,b.....z) atribútových hodnôt popisuje jednu špeciálnu entitu ako člena typu entity (charakteri-

zovanej súborom atribútov). 
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Každá relácia môže byť pre praktické potreby ilustrovaná ako tabuľka: 

 

Entita/Atribút Atribút A Atribút B Atribút C 

Entita E1 Hodnota A pre E1 .... .... 

Entita E2 .... hodnota B pre E2 .... 

Entita E3 .... .... hodnota C pre E3 

  

Pojem relácia a tabuľka sa často používa v tom istom význame. Záhlavie (schéma) re-

lácie obsahuje názov relácie a názvy atribútov v relácii. Je v čase nemenné na rozdiel 

od tela relácie. Telo relácie obsahuje v čase premenlivú n-ticu hodnôt, ktorých poradie 

je dané záhlavím relácie. Špecifický stĺpec tabuľky reprezentuje špecifický atribút 

s atribútovými hodnotami pre všetky entity. Špecifický riadok reprezentuje entitu s jej 

hodnotami pre všetky atribúty. Zmena v čase spočíva v pridaní alebo vypustení riadku, 

alebo v zmene niektorej hodnoty existujúceho riadku. Stupeň relácie je počet atribútov 

relácie. Všetky možné asociácie (1.1, 1:n, m:n) medzi typmi entít sú realizované pomo-

cou kľúčov. Kľúče sú zvyčajne atribúty alebo kombinácie atribútov a majú v relačnom 

údajovom modely dve úlohy: 

 

- Kľúče reprezentujú asociácie medzi typmi entít. To znamená, že kľúče slúžia ako vy-

hľadávače medzi rôznymi reláciami t.j. spájajú tabuľku s inou tabuľkou. V tomto zmysle 

sú kľúče relatívnymi vyhľadávačmi, pretože budujú spojenie cez atribútové hodnoty 

a nie cez registre adries v pamäti.  Výhodou týchto vyhľadávačov je, že ak sa zmení fy-

zická štruktúra (iný operačný systém), relačný model sa nemusí meniť. 

- Kľúče sa môžu použiť aj k jednoznačnej identifikácii entít. Kľúče pomocou ktorých mô-

žeme jednoznačne identifikovať záznam v tabuľke–teda riadok, voláme primárne kľúče. 
 

Primárny kľúč je množina atribútov relácie, ktorá má tieto vlastnosti: 

 

 Je jednoznačná - v relácii neexistuje druhá n-tica, ktorá by mala pre túto množinu 

atribútov rovnaké hodnoty. 

 Je minimálna - nie je možné vypustiť žiadny atribút, aby sa neporušilo prvé pravidlo. 
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Operácie, ktoré sa môžu vykonať s reláciami sa delia na dve skupiny: 

 

 relačná algebra 

 relačný kalkul 

 Do relačnej algebry patria: zjednotenie, prienik, množinový rozdiel, symetrický rozdiel 

a kartézsky súčin. U relačnej algebry sa predpokladá, že relácie sú rovnakého stupňa, t.j. že 

obsahujú rovnaký počet stĺpcov, a že ich atribúty sú definované na rovnakých doménach. 

K operáciám relačného kalkulu patrí projekcia, selekcia a spojenie [1]. 

 

BUDOVANIE DATABÁZY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU 
 

Cieľ, ktorý sme si určili pri budovaní databázy pre poľnohospodárske účely bol 

jednoznačný. Zefektívnenie práce všetkých tých právnických alebo fyzických osôb, 

ktorý podnikajú v oblasti poľnohospodárstva a v neposlednom rade prispôsobenie sa 

súšasným trendom, ktorý súvisí s budovaním geoinformačných systémov t.j. 

geografických informačných systémov a informačných systémov o území. 

Geoinformačné systémy budú mať v budúcnosti veľmi veľký význam. My sme sa 

vlastne pokúsili demonštrovať, akým spôsobom je možné vybudovať dostatočne 

kvalitný, ale pritom relatívne jednoduchý geoinformačný systém pre potreby 

poľnohospodárstva. 

 

Ide vlastne o databázu, ktorá je napojená na vektorovú mapu, ktorá slúži na 

jednoznačnú polohovú, ale hlavne geometrickú identifikáciu nehnuteľností, v tomto 

prípade poľnohospodárskej pôdy. K problematike sme nepristupovali všeobecne, ale 

individuálne. To znamená, že nami navrhnuté riešenie danej úlohy je iba jedno z mnoha 

riešení, ktoré je možné navrhnúť. Výsledný produkt nášho snaženia by mohol byť použi-

tý napríklad drobnopestovateľmi alebo farmármi, ktorý obhospodarujú poľnohospodár-

sku pôdu menšej výmery, ale aj poľnohospodárskym podnikom. Všetky menované sub-

jekty prenajímajú poľnohospodársku pôdu od vlastníkov, ktorým potom platia za nájom. 

Náš produkt pritom veľkou mierou zjednodušuje evidenciu vlastníkov, pôdy ako aj výšku 

nájomného, a to bez zbytočného papierovania. Rozsah spracovaného územia zodpo-

vedá v našom prípade výmere okolo 36 hektárov.  
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Nato, aby sme mohli začať budovať databázu, potrebujeme predovšetkým údaje. Úda-

je, ktoré sme my pri tejto práci použili, sme získali z Katedry mapovania a pozemkových 

úprav. Ide o tri súbory, ktoré obsahujú údaje o pôde, parcelách a vlastníkoch a sú spra-

cované v databázovom programe DBase. Tieto údaje nie je problém zohnať ani 

z príslušnej Správy katastra za určitý poplatok, kedže kataster nehnuteľností je verejný. 

V našom prípade išlo hlavne o údaje, ktoré sa týkali parciel, vlastníkov, ich adries, podi-

elu na danej nehnuteľnosti, atď.. Nato, aby sme mohli príslušnú bázu údajov pripojiť na 

digitálny výkres, ale aj na zistenie toho, ktoré parcely sa týkajú našej práce, sme museli 

získať aj grafické podklady. Ide o katastrálnu mapu z daného územia Trna-

va,ZS,XIV,16,bg mierky 1:2880, na ktorej sa nachádza príslušná parcela s parcelným 

číslom 1352/1, ktorú sme si vybrali a je evidovaná v katastri nehnuteľností v katastrál-

nom území Šterusy v subregistri C KN. Ďalej sme potrebovali mapu určeného operátu, 

na ktorej sa nachádzajú parcely, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované 

v subregistri E KN a na ktorej sa nachádzajú pôvodné parcely. Mierka mapy určeného 

operátu je taktiež 1:2880 a jej označenie je Šterusy 10 (použitá mapa určeného operátu 

je číslovaná v  rámci katastrálneho územia Šterusy a zodpovedá označeniu Trna-

va,ZS,XIV,16,bg). 

Získali sme vlastne dva súbory, ktoré predstavujú rastrový obraz naskenovaných máp. 

Predtým však, ako použijeme tieto rastrové mapy, je potrebné ich previesť do prísluš-

ného súradnicového systému, konkrétne do S-JTSK t.j. treba tieto rastrové obrazy 

transformovať. 

Na transformáciu rastrových obrazov máp sme použili geodetický softvér Kokeš 3.14. 

K dispozícií sme mali súradnice rohov mapových listov a súradnice päťpalcovej siete 

vyznačenej na ráme mapového listu príslušných máp v súradnicovom systéme S-JTSK. 

Transformácia obidvoch rastrových obrazov máp bola vykonaná na 8 bodoch rámu ma-

pového listu. Stredná chyba transformácie v obidvoch prípadoch nepresahuje 0,7 met-

ra, ktorá je z kartometrického hľadiska ešte pre tieto účely postačujúca, akceptovateľná 

hodnota. Po transformácií bolo jednoznačne rozoznať hranice pôvodných parciel, ktoré 

sa po vzájomnom uložení máp nad seba kryli s hranicou príslušnej parcely. Práca 

s rastrovými údajmi neumožňuje meranie výmer a manipuláciu s údajmi, preto sme ju 

vektorizáciou previedli z rastrovej do vektorovej formy t.j. vykonali sme konverziu úda-

jov. Z programu Kokeš sme exportovali vytvorenú vektorovú mapu do formátu DGN, 
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nakoľko nasledujúce práce vyžadovali softvér podporujúci databázové programy a my 

sme si vybrali CAD systém MicroStation SE. Ukážka výslednej vektorovej mapy 

z daného územia, na ktorej sa nachádzajú všetky pôvodné parcely zasahujúce do par-

cely evidovanej v subregistri C KN,  sa nachádza v prílohe č.1. 

Pri vektorizácií sme vlastne pomocou CAD systému MicroStation SE pevne pripojený 

rastrový obraz jednej, potom druhej mapy, prekreslili do príslušnej vrstvy a určili sme ich 

atribúty. Pridaním parcelných čísel sme dostali výslednú mapu vo vektorovej forme, na 

ktorej sú zobrazené zelenou farbou pôvodné parcely a modrou parcela, pre ktorú data-

bázu budujeme. Výsledná grafická mapa bude slúžiť pre jednoznačnú geometrickú a 

čiastočne polohovú identifikáciu parciel, ako aj na interaktívne prepojenie medzi grafic-

kými údajmi a bázou údajov. 

Po vytvorení grafickej vektorovej mapy sme pristúpili k vybudovaniu bázy údajov. 

Príslušnú bázu údajov sme robili v prostredí databázového programu Microsoft Access 

97. Po dôkladnom preskúmaní úlohy sme navrhli dve tabuľky, ktoré spĺňajú účel danej 

problematiky. Snažili sme sa vybudovať takú bázu údajov, ktorá užívateľovi poskytne 

všetky potrebné informácie o vlastníkoch a parcelách užívanej pôdy a popritom je svo-

jou štruktúrou jednoduchá. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na efektívnu prácu sme zatriedili 

do dvoch tabuliek. V prvej tabuľke, ktorú by sme mohli nazvať aj registrom parciel sú 

nasledovné údaje: parcelné číslo, druh pozemku, číslo pozemkovo-knižnej vložky, počet 

vlastníkov, kód bonitovanej pôdne ekologickej jednotky (BPEJ), jej cena za meter štvor-

cový, celková výmera pozemku evidovaná v subregistri E KN, jej hodnota (súčin výmery 

a ceny BPEJ za meter štvorcový), užívaná výmera t.j. výmera tej časti danej parcely, 

ktorá zasahuje do príslušnej parcely a napokon najdôležitejší údaj, ktorý sa týka ceny 

nájmu (1,5% z celkovej hodnoty pozemku). Do druhej tabuľky sme navrhli údaje týkajú-

ce sa vlastníkov t.j.: jeho poradové číslo, meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, podiel 

na danej nehnuteľnosti, adresa, PSČ. Ako vnútorný identifikátor medzi týmito dvomi ta-

buľkami sme použili parcelné číslo. Štruktúra navrhnutých tabuliek v prostredí MS Ac-

cess 97 sa nachádza na obr.3.1. 
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Obr.3.1 Ukážka vytvorených tabuliek v MS Access 97
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Po navrhnutí tabuliek sme pristúpili k napĺňaniu údajov databázy. Databáza je 

navrhnutá tak, aby bolo možné kedykoľvek v nej údaje aktualizovať a dopĺňať. Ďalšie 

údaje, ktoré by sme napríklad mohli podľa potreby doplniť do existujúcej databázy sú: 

údaj, či je zaplatené nájomné, výška nájomného jednotlivých vlastníkov podľa podielu 

na nehnuteľnosti, a podobné údaje týkajúce sa vlastníkov a užívanej pôdy. 

Na pohodlné používanie databázy je výhodné, ak je napojená k vektorovej mape 

príslušného územia, ktorá bola výsledkom procesu digitalizácie. Napojením príslušnej 

databázy o pôde a vlastníkoch na vektorovú mapu dostaneme geoinformačný systém 

poľnohospodárskeho podniku. Jeho používanie je pomerne jednoduché. Pomocou do-

pytovacieho okna je možné získavanie špecifických informácií pomocou dotazov o jed-

notlivých údajoch obsiahnutých v databáze.     

 

 

INTERAKTÍVNE POUŽÍVANIE DATABÁZY 
 

Na používanie nami navrhnutej databázy je potrebný program MicroStation verzie 95 a 

vyššie a databázový program MS Access 97. Pred samotným spustením MicroStation-u 

je potrebné zadefinovať cestu k databáze. Po zadefinovaní cesty si otvoríme vektorovú 

mapu a pripojíme databázu. Po pripojení databázy je možné grafickým definovaním na 

príslušné parcelné čísla zistiť údaje o nej z pripojenej databázy. Pri potrebe získania 

konkrétnych údajov použije príslušné dopytovacie okno, do ktorého môžeme zadávať 

dotazy na vyhľadávanie rôznych typov údajov.  

 

 

Príklady príkazov: 

 

SELECT * FROM tab1 WHERE Parcelne_cislo=’1251’           (príloha č.2) 

 

Tento príkaz nám umožňuje získať nasledovné údaje o parcele: parcelné číslo, druh 

pozemku, číslo pozemkovo-knižnej vložky, počet vlastníkov, kód BPEJ, cena BPEJ za 

meter štvorcový, celková hodnota pozemku, užívaná výmera a nájomné.  
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Ak chcem zistiť mená vlastníkov danej parcely tak použijem nasledovný príkaz: 

 

SELECT * FROM tab2 WHERE Parcelne_cislo=’1251’           (príloha č.3) 

 

Nato, aby sme zistili, ktoré pozemky má konkrétna osoba v prenájme, ak poznáme jej 

rodné číslo, zadáme nasledovný príkaz: 

 

SELECT * FROM tab2 WHERE rod_cislo='275603794'           (príloha č.4) 

 

 

ZÁVER 
 

 Predkladaná práca pojednáva o návrhu geoinformačného systému poľnohospo-

dárskeho podniku s využitím navrhnutej databázy v programovom prostredí Microsoft 

Access 97 a CAD systému MicroStation SE. Danú úlohu sme riešili za pomoci dostup-

nej literatúry, poznatkov získaných počas štúdia a poskytnutých podkladov. Vytvorená 

databáza pripojená na vektorovú mapu je jedným z mnoha riešení, ktoré možno použiť 

na evidenciu poľnohospodárskej pôdy. Okrem toho umožňuje relatívne jednoduché vy-

hľadávanie a vizualizáciu údajov. Databáza tvorí otvorený informačný systém, ktorý sa 

vyznačuje tým, že je zabezpečená aktualizácia prípadne dopĺňanie ďaľších údajov 

podľa potreby. Uvedomujeme si, že konečný produkt nášho snaženia nemôže byť sta-

tickým modelom, ale je to akýsi základ, ktorý sa neustále dá doplňovať a vylepšovať 

podľa najnovších trendov tak, aby spĺňala požiadavky danej doby. 
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Príloha č.1 Práca s databázou v programovom prostredí MicroStation SE 

Príloha č.2 Ukážka vektorovej mapy 

Príloha č.3 Výpis údajov z registra parciel  

Príloha č.4 Výpis údajov z registra vlastníkov 

Príloha č.5 Výpis pozemkov jedného vlastníka na základe rodného čísla  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 Práca s databázou v programovom prostredí MicroStation SE 

Databáza 

 

1. ikona: Napojiť aktívny riadok 

2. ikona: Vypísať režim napojenia 

3. ikona: Vypísať aktívny riadok 

4. ikona: Definovať aktívny riadok graficky 

5. ikona: Prehľad databázových atribútov prvku 

6. ikona: Odpojiť riadok 

7. ikona: Napojiť zobraziteľné atribúty 

8. ikona: Zaviesť zobraziteľné atribúty 

9. ikona: Vytvoriť tabuľku pre výpis 
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Príloha č.2 Ukážka vektorovej mapy 

 

 

 

Príloha č.3 Výpis údajov z registra parciel 
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Príloha č.4 Výpis údajov z registra vlastníkov 
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Príloha č.5 Výpis pozemkov jedného vlastníka na základe rodného čísla 
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Sledování stability hráze odkaliště závodu Grafitové doly 
spol. s r. o. Staré Město pod Sněžníkem a statistické posou-

zení věrohodnosti výsledků měření 
 

 

Řešitel:   Michal Mudra, VŠB – Technická univerzita Ostrava, HGF 

    obor: IGDM 

Vedoucí práce:  Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, HGF 

    
 
 

Anotace práce :    
 

V této práci je popsána metoda zjišťování vodorovných pohybů tělesa sypané zemní 

hráze kombinací liniové geodetické sítě s polární metodou a svislých pohybů přesnou 

nivelací. Základem této práce je porovnání dvou etap měření s časovým intervalem 18 

měsíců s návazností na předcházející měření  prováděná již 12 let. 

Celá práce je rozdělena do tématických celků, ve kterých je uveden popis lokality 

a pozorovací stanice, metodika měření, stanovení přesnosti zvolené metody 

a vyhodnocení naměřených výsledků včetně ověření zjištěných posunů testováním 

statistických hypotéz. 
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1 Úvod 
Určování deformací stavebních objektů zahrnuje širokou oblast činností, které vyžadují 

úzkou spolupráci odborných pracovníků v oblasti stavebnictví, geologie, mechaniky 

zemin, geodézie a jiných příbuzných oborů. 

Stavební objekty a konkrétně hráze jsou po vlastní výstavbě vystaveny mnoha 

činitelům, které mohou různým způsobem ovlivňovat jejich chování. Proto je nezbytné 

zajistit sledování jejich stability a tím předcházet nejen poškozením vlastního objektu, 

ale i zabránit případným haváriím či přerušení výroby nebo těžby. 

Při měření pohybů a deformací stavebních objektů je nezbytná spolupráce geodeta 

s projektantem a provozovatelem stavby.  Stejně tak tomu bylo i při sledování stability 

hráze odkaliště na závodě Grafitové doly spol. s r.o. Staré město pod Sněžníkem. Před 

vlastními geodetickými pracemi bylo nezbytné, aby se měřič seznámil s objektem po 

stránce stavební a funkční. 

Popis lokality a objektu měření 
Pozorovaný objekt – hráz odkaliště se nachází v lokalitě Malé Vrbno, vzdálené 10 km 

severovýchodně od Starého Města pod Sněžníkem a v nadmořské výšce  630 m. Pro-

tože se tato lokalita nachází v horském pásmu Králického Sněžníku, vyznačuje se hlav-

ně tím, že terén v okolí provozovny je velmi členitý, se vzrostlým lesním porostem. Tato 

skutečnost měla zásadní vliv na výběr metody geodetického sledování stability objektu.  

Výstavba odkaliště byla započata v roce 1978 výstavbou základní hráze, která se po-

stupně za provozu zvyšovala o další hrázové stupně. V současné době je hráz tvořena 

ze 4 stupňů. Její výška dosahuje 15 m, délka hráze je přibližně 250 m. Sklon svahů je 

1:3. 

Odkaliště slouží k sedimentaci pevné fáze z vodní suspenze jemných pevných částic, 

čerpané z úpravny grafitické rudniny a vsázky s obsahem grafitu. Pevná fáze je ukládá-

na sedimentací na pláži odkaliště a na zatopené části odkaliště pod hladinou vody a zů-

stává v odkališti trvale uskladněna. 

Voda, vyčištěná sedimentací a voda z drenážního systému odkaliště, je sváděna do 

akumulační nádrže, ze které je čerpána do provozní vody úpravny grafitické rudniny. 

Úpravna rudniny, odkaliště a  akumulační nádrž tvoří uzavřený cirkulační okruh. Do 

úpravny rudniny je přiváděna přídavná provozní voda ke krytí ztrát cirkulačního okruhu 

(viz obrázek 1.). 
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            Hráz odkaliště               suchá pláž       zatopená část

Původní terén

AKUMULAČNÍ
NÁDRŽ

PROVOZOVNA

VODNÍ
TOK

Krytí ztrát

8

 

 

-

 

 

 

 

Obrázek 1.: Řez hrází odkaliště a schéma cirkulace provozní vody na provozovně „Malé Vrbno“

 
(1) Základní hráz a zvyšovací hráze (propustné). 

(2) Naplavený kal upravený do „figur“ tvořících „podloží“ pro zvyšovací hráze.   

(3) Naplavované kaly. 

(4) Soustava zajišťující řízené naplavování na suchou pláž odkaliště (čerpadla a kalovody). 

(5) Odvodňovací soustava – regulace zatopené části odkaliště. 

(6) Měrné studny a pozorovací vrty ke sledování piezometrické úrovně průsaků vod hrázovým tělesem. 

(7) Depresní čára, znázorňující průsakový režim v hrázovém tělese. Její tvar se zjišťuje podle polohy vol

né hladiny v měrných studnách. 

(8) Kontrolní studny. 

(9) Odvodňovací potrubí. 

(10) Vodorovný drén a jímací studny k zachycení průsakových vod. 

(11) Zatopená část odkaliště – usazovací bazén.
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Pozorovací stanice ke sledování vodorovných a výškových pohybů 
 

Pro zajištění geodetického sledování stability objektu je vždy nutné vybudovat pozoro-

vací stanici, která je tvořena body pozorovanými, pozorovacími a vztažnými.  

Pozorované body jsou stabilizovány přímo na sledovaném objektu, nebo v jeho těsné 

blízkosti. Z hodnot zjištěných na těchto bodech je pak možné zjistit požadované para-

metry: vektory pohybů, nebo jejich složky (x, y, z), vodorovné poměrné přetvoření, za-

křivení atd. 

Body pozorovací jsou body, ze kterých je vlastní měření prováděno a musí proto být 

umístěny v dostatečné vzdálenosti od očekávaných změn. Zvláštní důraz je kladen na 

přesnost určení těchto bodů, jejich spolehlivou, trvalou stabilizaci a ochranu proti po-

škození. 

 

 K r y c í  v í k o 
v r t n á ty č 

4 0 0 
5 0 a)  Hřebová nivelač n í   z n a č k a 

h u t n ě n ý
v ý p l ň o vý
b e t o n 

zdi v o z p ř í r o d n í h o k a m ene

b) 
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p e v n ě ve t k n u t 

Z á k l a d n a 
p o d 
h l o u b k o u 
p r o m r z á n í 

3 0 0 

 

 
Obrázek 2.: Způsob stabilizace pozorovacích bodů a) polohových,   b) výš-

kových 
 

Body vztažné slouží k měřické kontrole bodů pozorovacích. Jejich  počet a poloha musí 

být zvolena tak, aby bylo možné stabilitu pozorovacích bodů měřicky jednoznačně pro-

kázat. 
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Vybudování pozorovací stanice vyžaduje mnohdy nemalé finanční prostředky, a proto je 

nutné vypracovat projekt pozorovací stanice s náležitou rozvahou. Je třeba brát zřetel 

zejména na hospodárnost měření, terénní poměry i na dobu použití stanice (často i ně-

kolik desítek let). 

Základem stabilizace všech  bodů pozorovací stanice je ocelová vrtná tyč délky 1.2 m, 

která je obetonována hutněným výplňovým betonem. U pozorovacích bodů bylo dbáno 

na vetknutí konce vrtné tyče do stabilního skalnatého podloží (viz obr.2a). 

U pozorovaných bodů, které byly stabilizovány na sypaných zvyšovacích hrázích nebylo 

možné vetknutí konce tyče zajistit. Výchozí výškové body byly buďto převzaty z bodů 

plošné nivelační sítě, nebo byly stabilizovány hřebovou nivelační značkou, obetonova-

nou hutněným výplňovým betonem (viz obr. 2b). 

Výstavba pozorovací stanice v lokalitě Malé Vrbno byla zahájena bezprostředně po vý-

stavbě základního hrázového stupně v roce 1979 a byla využívána do roku 1989, kdy 

bylo rozhodnuto pozorovací stanici z velké části přebudovat. Jak již bylo výše uvedeno, 

měření bylo značně komplikováno terénními poměry a lesním porostem. V roce 1989 již 

byl terén v okolí objektu natolik zarostlý, že některé observace nebylo možné provést 

ani při snaze průběžného udržování viditelnosti mezi body. Při změnách byla snaha o 

maximální využití pozorovací stanice dosavadní, ale projekt na novou metodiku měření, 

která již počítala s nasazením  přesných elektrooptických dálkoměrů, si vyžádal stabili-

zaci nových bodů pozorovacích a vztažných.  

V současné době je pozorovací stanice Malé Vrbno tvořena 17-ti body pozorovanými, 

 Pozorovací bod 

Vztažný bod 

Pozorovaný bod – určen

Pozorovaný bod – určen

 polygonálním pořadem 

 polárně 

Výškový bod 

Usazovací bazén 

Pozorovaný
objekt 

Pozorovací stanice „Malé Vrbno“ 
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3-mi body pozorovacími (2 polohové, 1 výškový) a 8-mi body vztažnými (6 polohových, 

2 výškové). Celá pozorovací stanice je schematicky znázorněna na obrázku č.3. 

 

Metoda určení vodorovných pohybů 
 

Po úpravách pozorovací stanice byla v roce 1991 provedena nultá (základní) etapa mě-

ření stability objektu. Do té doby se jako hlavní metoda zjišťování polohových pohybů 

používala metoda protínání vpřed z úhlů, neboť měření délek bylo komplikované 

a omezovalo se jen na nejnutnější případy. S rozvojem měřické techniky, zejména pak 

dálkoměrů, se otevřely nové možnosti kombinací délkových a úhlových měření.  

Pro stanovení souřadnic (x, y) pozorovaných bodů byla zvolena kombinace dvou metod 

měření. Pozorované body na koruně hráze (v obrázku č.3.: E, J, D) byly určeny obou-

stranně orientovaným a oboustranně připojeným polygonálním pořadem s orientačními 

stranami (B–C, A–G). Ostatní pozorované body byly určeny z bodů (E, J, D) polární me-

todou. Po apriorním rozboru přesnosti měření bylo možné předpokládat, že při použití 

totální stanice s přesností dálkoměru 3 mm +2 ppm a odečtení úhlu 1 mgon , budou vý-

sledky 2 až 3-krát příznivější, než tomu bylo doposud při použití metody protínání vpřed 

z úhlů. Výhodou navíc zůstává i fakt, že takové zkvalitnění výsledků si nevyžádá delší 

čas na měření, ani vyšší ekonomické výdaje. Apriorní rozbor přesnosti byl dále stano-

ven na základě následujících podmínek: 

Přesnost měřené délky do 100 m: ±1 mm. (Dálkoměr byl před měřením testován na 

srovnávací základně a tento požadavek byl při opakovaném měření délky prokázán). 

Měření úhlů v polygonálním pořadu v obou polohách dalekohledu a dvou skupinách. 

Měření úhlů při polární metodě v obou polohách dalekohledu. 

Použití trojpodstavcové soupravy s přesností centrace ±0,8 mm (všechny trojnožky byly 

předem seřízeny v kalibrační laboratoři). 
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Před měřením pozorovaných bodů byla provedena měřická kontrola stability pozorova-

cích bodů. Ta spočívala v délkovém měření základen mezi body pozorovacími 

a  vztažnými a v úhlovém měření na ty vztažné body, kde to viditelnost umožňovala. 

Poloha pozorovacích a vztažných bodů byla volena tak, aby byly vytvořeny 2 „zajišťo-

vací čtyřúhelníky“, ve kterých by byly měřeny všechny prvky a nadbytečná pozorování 

tak mohla být využita ke kvalitnímu vyrovnání např. anulováním podmínkových rovnic (4 
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úhlové, 1 stranová). Všechny observace v současné době zatím není možné provést, 

tato možnost je plánována v rámci zkvalitnění měření v příštích etapách (plánované ob-

servace jsou v obrázku 3. vyznačeny tenkou čarou).  

Měření bylo provedeno nejméně dvakrát nezávisle (na některých pozorovaných bodech 

byla provedena 3–4 nezávislá pozorování z důvodu získání rozsáhlejšího statistického 

souboru). Tím bylo možné výsledky zpřesnit a také získat aposteriorní charakteristiky 

přesnosti.  

 

∆met. 30  mm Tolerance daná projektantem 

δmet. ± 15 mm Mezní odchylka metody 

Up 2,5  Koeficient spolehlivosti 

A 2  Počet měření (min.) 

σmet. ± 12 mm Směrodatná odchylka metody 

σ ± 4,5 mm 
Směrodatná odchylka metody 

(aposteriorně) 

   Polohové měření - parametry 
    

  Symbol     Hodnota      Poznámka 

 Tabulka I. 

 

K výpočtu výsledných souřadnic (x, y) pozorovaných bodů byl použit program GEUS 

7.5. Při výsledném vyrovnání souřadnic byly využity možnosti programu (metoda 

nejmenších čtverců) a také nadbytečná pozorování ze dvou a více měření. 

Výsledné hodnoty polohových pohybů byly určeny z rozdílů souřadnic ( x, y i-tého bodu) 

mezi  etapami  ( j ) a ( k ) v čase ( t ) podle vztahu: 

 

   i [4]           (2) ( ) ( )2,,
2

,,, kt
i

jt
i

kt
i

jt
i

t yyxxW
kj

−+−=∆

 

Výslednou dokumentaci tvoří: 

1. Tabelované číselné hodnoty polohových pohybů za sledované období:   

a ) dvou posledních etap,   

b ) poslední etapy a nulté (základní) etapy.   

2. Grafický přehled, ve kterém jsou znázorněny vektory polohových pohybů. 
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Metoda určení svislých pohybů 
Hodnoty svislých pohybů jsou dány mezním rozdílem výšek pozorovaných bodů ze 

dvou etap pozorování. Pro (i-tý) pozorovaný bod a etapy ( j ) a ( k )  v čase ( t ) platí: 

     i  [4].                              (3) kt
i

jt
i

t zzS
kj ,,,

−=∆

Výšky pozorovaných bodů byly ve všech etapách určovány metodou přesné nivelace. 

Jako výchozích bodů bylo použito stabilizovaných výškových bodů plošné nivelační sítě 

a dalších výškových bodů, které byly stabilizovány pro vlastní účel sledování výškových 

změn objektu. 

 Apriorní rozbor přesnosti byl proveden na základě zkušeností a dosažených vý-

sledků měření s daným vybavením v předchozích etapách. Rozbor byl proveden tak, 

aby byla respektována hodnota tolerance zadaná projektantem. 

 Výšková kontrola pozorovacích bodů byla provedena sdruženou přesnou nivela-

cí. Jako charakteristik pro posouzení přesnosti ověřovacího měření bylo použito vztahů 

platných pro střední kilometrové chyby (směrodatné odchylky) nivelace: 

rn
m

s
dd

n
m

77,100,1

,1

.max,0

0

+=





±=

 
 
 

          [4].                    (4.1, 4.2) 

Výškové zaměření bodů pozorovací stanice bylo rozděleno do několika nivelačních po-

řadů tvořených nivelačními oddíly tak, aby vzájemně tvořily nivelační síť (viz obrázek 4). 

Pozorovací stanice „Malé Vrbno“ 
Přehled nivelační sítě 

hlavní nivelační poř
vedlejší nivelační p

     Obrázek 4: přehle
 

 
ady 
ořady 

 
d nivelační sítě 
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V nivelační síti byly stejně jako v případě polohového měření zaměřeny nadbytečné 

prvky ke zpřesnění výsledků a k posouzení přesnosti měření. Celkem bylo v síti zamě-

řeno 22 nivelačních oddílů z 17-ti nutných a 4 oddíly ověřovací.  

Celá nivelační síť byla vyrovnána (ručně) metodou nejmenších čtverců anulováním 

podmínkových rovnic, jejichž počet je dán počtem nadbytečných měření v síti (v našem 

případě 5 rovnic). Do výpočtu byly zavedeny váhy měření jako reciproké hodnoty délek 

nivelačních oddílů. Řadu vypočtených hodnot z tohoto vyrovnání bylo možné použít 

k aposteriornímu rozboru dosažené přesnosti měření (např. suma čtverců vážených 

oprav).  

Střední kilometrovou chybu jednotkovou je možné stanovit ze vztahu: 

[ ]
r

pvvm ±=0    [1],                     (5) 

kde r je počet nadbytečných pozorování. 

 

 y 

 

Testování výsledk

Vypočtené hodnot

tečné pohyby stav

náhodné vlivy a ok

ziko nesprávného 

 Testovaný p

čin, jejich směrod

ných etapách. Obe

   
    Symbol     Hodnota      Poznámka
∆
δ
m

m

ů 

y

e

o

o

a

a

c

    Výškové měření - parametr
 Tabulka II.
met. 10  mm Tolerance daná projektantem 
met. ± 5  mm Mezní odchylka metody 
0,max. ± 5  mm Kilometrová chyba nivelace 

0 ± 3  mm Kilometrová chyba nivelace (aposte-
riorně) 

měření 

 vodorovných a svislých pohybů není možné ihned prohlásit za sku-

bního objektu, neboť je potřeba nejdříve do výsledků zahrnout další 

lnosti, které mohly ovlivnit měřené veličiny, čímž by mohlo vzrůst ri-

hodnocení stability stavebního objektu. 

rametr pohybu stavebního objektu je obecně funkcí měřených veli-

tných odchylek a počtu provedených pozorování v obou srovnáva-

ně lze tento vztah zapsat: 

 p = ƒ(x1, x2, σ1, σ2, n1, n2)                      (6)  
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Při testování hypotéz se postupuje následujícím způsobem: 

1. Formuluje se problematika testování a postaví se nulová hypotéza. 

2. Zvolí se správné testovací kritérium a vypočte se testovaná veličina. 

3. Zvolí se hladina významnosti α a vyhledá se k ní příslušná kritická hodnota τα 

z tabulek rozdělení funkce f(τ), která omezuje oblast přijetí a odmítnutí hypotézy. 

4. Určí se, ve které oblasti leží testovaná veličina, čímž se rozhodne o přijetí nebo 

odmítnutí nulové hypotézy. 

Testováním se má rozhodnout, jestli se neznámé střední hodnoty rovnají nebo nerovna-

jí, tedy jestli je rozdíl mezi středními hodnotami nevýznamný (vyvolaný různými náhod-

nými okolnostmi a měřickými chybami) nebo signifikantní (jestli se jedná o jeden zá-

kladní soubor nebo o dva základní soubory). V případě totožnosti obou středních hod-

not se může jev interpretovat tak, že v průběhu časového intervalu ∆t = t2 – t1 nedošlo 

ke změně měřené veličiny. V případě významného rozdílu středních hodnot vyplývají 

opačné závěry. Nulová hypotéza se tedy vyjádří formulací, vyjadřující rovnost středních 

hodnot: 

     H0 ≡ (E (x1) = E (x2))   [5].                   (7) 

Za testovací kritérium se zvolí náhodná veličina: 

       [5],                 (8) 
( ) ( )

21

21
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2
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*
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nn
nn

nn
nn

xxt
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−+
−+−

−
=

σσ

kde x1 a x2 jsou testované hodnoty, n1 a n2 počet měření, σ1 a σ2 směrodatné odchylky 

měřených veličin. 

Testovací kritérium má Studentovo t-rozdělení (pro malé soubory měření je výhodnější 

volit Studentovo t-rozdělení náhodné veličiny, namísto normálního rozdělení náhodné 

veličiny, které platí spíše pro velké základní soubory). Studentovo t-rozdělení se však 

v praxi nemůže aplikovat mechanicky. Přijatelné intervaly spolehlivosti obdržíme až při 

n > 4. 
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Hladina významnosti se volí malá (zohledňují se praktické důsledky pro riziko nespráv-

ného rozhodnutí, ekonomické hlediska apod.). V případě t < tα,f se hypotéza H0 neodmí-

tá, v opačném případě se  rozdíl x2 – x1 považuje za změnu veličiny (objektu). 

V rámci této práce byl zpracován výpočetní program, jehož cílem je celý postup při tes-

tování výsledků měření testem statistických hypotéz pro měřiče zjednodušit. Základní 

myšlenkou bylo vypracovat program tak, aby geodet – technik, který se statistickými 

metodami v praxi nezabývá, byl schopen si výsledky svého měření bez problémů otes-

tovat. Program by měl obstarat veškeré početní kroky včetně vyhledání  hodnot τα ke 

spočtenému kritériu t (při ručním výpočtu by se tyto hodnoty musely dohledávat ve sta-

tistických tabulkách). Od měřiče se pouze očekává dostatečně spolehlivé určení smě-

rodatných odchylek (dříve středních chyb) měřených hodnot v obou porovnávaných 

etapách. 

Při použití programu je uživatel nejprve vyzván k zadání základních údajů o měření, kte-

ré budou součástí výpočetního protokolu (viz obrázek 6.): Nadpis tiskového protokolu, 

datum první měřené etapy, datum druhé měřené etapy a jednotky měření. Tyto zadané 

údaje nejsou nijak svázány s vlastním výpočtem.  Pouze volba hladiny významnosti je 

pro výpočet důležitá, neboť volbou této hodnoty se rozhoduje o riziku nesprávného roz-

hodnutí. Nejčastěji se volí hodnota 1% nebo 5%. 

Následující okno (viz obrázek 7.) slouží k zadání vstupních hodnot. Zadávají se měřené 

hodnoty v obou etapách, jejich směrodatné odchylky a počet měření. Zde je pouze po-

třeba dodržet, aby směrodatné odchylky byly řádově ve stejných jednotkách, jako mě-

řené veličiny. 

Po zadání vstupních hodnot je programem proveden vlastní výpočet. Na obrazovku 

jsou znovu vypsány všechny vstupní hodnoty, vypočtené parametry a konečné rozhod-

nutí, je-li pohyb stavby prokázán (viz obrázek 8.). Z této pozice je možné zvolit, má-li se 

program ukončit nebo bude výpočet pokračovat pro další bod. 

Poznámka: vstup hodnot nebyl řešen dávkovým způsobem, ale po jednotlivých údajích 

prostřednictvím dialogu s programem. Důvod je dvojí. Jednak by si uživatel musel for-

mát vstupního souboru pamatovat, druhým důvodem je snaha o snížení rizika zadání 

mylné vstupní hodnoty. Je na místě zde připomenout i fakt, že pozorovací stanice ob-

vykle nemívají příliš mnoho pozorovaných bodů. 
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Použití programu lze demonstrovat na následujícím příkladě: 

V etapě „2000“ byla určena ze 4 měření výška bodu VI/3: h = 623,8227 m se směrodat-

nou odchylkou σ = +/- 0,6 mm. Týž bod byl v etapě „2001“ určen ze 3 měření. Výška 

bodu  h = 623,8190 m  se směrodatnou odchylkou σ =  +/- 0,8 mm. Zapřičinily rozdíl 

623,8190 – 623,8227 = –3,7 mm náhodné vlivy (chyby) při obou určeních výšky, nebo 

tento rozdíl svědčí o výškovém pohybu bodu v časovém intervalu mezi měřeními? 

1. Zadání  základních údajů: 

 
 

 

2. Poté je

  

 

Obrázek 6.: úvodní obrazovka testovacího programu
 uživatel vyzván ke vložení všech dat potřebných k výpočtu: 

 
 
Obrázek 7.: obrazovka testovacího programu – zadávání dat
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3. Na základě vložených dat je programem proveden konečný test: 

 

Výsledek 

 

 

Program

tu (s rizik

Po otesto

vygenero

údaje, vy

sunu s ri

je možné

ném geo

   
Obrázek 8.: obrazovka testovacího programu – výsledek
em bylo rozhodnuto, že výškový rozdíl –3,7 mm je pohybem stavebního objek-

em tvrzení 1%). 

vání všech požadovaných bodů a ukončení činnosti programu je automaticky 

ván protokol v textovém tvaru, ve kterém jsou uvedeny všechny zadávané 

počtené parametry t,  τα a výsledné tvrzení (prokázání nebo neprokázání  po-

zikem tvrzení α). Protokol je možné načíst do libovolného textového editoru a 

 jím doplnit např. výpočetní dokumentaci nebo technickou zprávu o provede-

detickém sledování stability objektu. 
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T E S T   H Y P O T E Z  :  TEST VYSEK – MALE VRBNO 
   --------------------------------------------------------------------------- 
    c.b.    N1       m1    n1       N2       m2    n2      t    tab.   tvrzeni    
   --------------------------------------------------------------------------- 
               17.5.2000                19.9.2001      
 
        
  
   I/2   617.8454  0.0006   3    617.8464  0.0008   3     1.732  2.78      X   
 
   I/3   621.8265  0.0006   4    621.8242  0.0008   3    -4.383  2.57    posun 
  
   I/4   628.2458  0.0006   4    628.2373  0.0008   3   -16.199  2.57    posun 
  
   II/3  621.8185  0.0006   3    621.8148  0.0008   3    -6.409  2.78    posun 
  
   VI/3  623.8227  0.0006   4    623.8190  0.0008   3    -7.051  4.03    posun 
   
   VI/4  628.2364  0.0006   4    628.2271  0.0010   2   -14.892  2.78    posun 
  
 
  
  
   --------------------------------------------------------------------------- 
      [X] ...  rozdil je nevyznamny, nebo se jedna o nepresnost mereni 
  
      Rozdeleni nahodne veliciny : t-Studentovo 
      Hladina vyznamnosti        : 5 % 
  
        
                 Vyhotoveno:   15-04-02 
        
              Vyhotovil : ............. 
 

 

 

T

b

t

5

s

k

n

Obrázek 9.: Ukázka výsledného protokolu vyhotoveného programem

TEST 
estování výsledků měření je v praxi často opomíjeno. Výsledky měření proto mohou 

ýt zkreslující a mohou vést k nesprávnému ohodnocení stavby. Provádění statistických 

estů je doporučováno normou ČSN 73 0405 (měření posunů stavebních objektů), bod 

.1: „Prokazatelnost určených posunů (tj. zjištění, zda určené hodnoty jsou důsledkem 

kutečného posunu nebo vznikly působením chyb měření) se posuzuje testem statistic-

é hypotézy. Za prokázané s příslušným rizikem se označují posuny a přetvoření, urče-

é hodnotami překračujícími konfidenční interval“. 
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Závěry geotechnické a statické interpretace výsledků  
 

Základním úkolem ověření stability hráze odkaliště provozovny Malé Vrbno závodu Gra-

fitové doly spol. s r. o. Staré Město pod Sněžníkem bylo zjistit, zdali „nedochází 

k pohybům  hráze odkaliště v takových hodnotách, které by přesáhly hodnoty mezních 

deformací“ [3]. Ty zpracovává odborná firma pro jednotlivé pozorované profily zvlášť, 

vždy k poslednímu sledovanému období. Hodnoty zjištěné měřením  (velikost a směr 

vektoru pohybu) jsou porovnávány se zpracovanými hodnotami mezních deformací a 

na základě výsledků tohoto porovnání je odborníkem vysloven konečný závěr o stabilitě 

sledovaného objektu. 

Deformace jsou pro daný typ odkališť přirozeným jevem a souvisí s konsolidací sedi-

mentů v odkališti. Deformace se vyvíjejí v čase a vyšší přírůstek nastává po přitížení 

odkaliště novou etapovou hrází. Dlouhodobé geodetické sledování stability hráze 

odkaliště tyto závěry potvrzují. Již několik etap pozorování potvrdilo prokazatelné 

poklesy pozorovaných bodů, doprovázené pohybem směrem „dovnitř“, tedy 

k návodnímu líci hráze. Tento pohyb byl v posledním sledovaném období (2000 – 2001) 

prokázán na bodech nejvyššího hrázového stupně (vystavěn v roce 1996). Projevy 

těchto pohybů potvrzují model přirozeného vývoje deformací objektu (viz obrázek 10.). 

Na ostatních pozorovaných bodech nebyly polohové pohyby prokázány, neboť se ve 

velké míře jednalo o hodnoty menší, než vlastní přesnost měření nebo testem 

statistických hypotéz neprokázané.  

Po přihlédnutí k těmto výsledkům byl sledovaný objekt ve  zpracovaném posudku zhod-

nocen jako stabilní.  
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Původní terén 

Vývoj deformací hráze odkaliště 
Malé Vrbno 

Konsolidace 
figury 

Pohyb pozorovaných bodů 

 

Obrázek  

 

Další možnost
 

Při výběru metody 

zejména: 

- ekonomická

- druh sledov

- požadované

- periodicita s

- vzdálenosti

- požadovaná

- morfologie t

- přístrojová t

Po důkladném zvá

závazně stanovena

interval sledování a

Zejména u objektů 

jů vysoké přesnost

ření (tenzometry) a
10.:  
i určování pohybů a deformací stavebních objektů 

sledování stability stavebních objektů je nutné vždy zvážit celou řadu faktorů, 

 hlediska, 

aného stavebního objektu, 

 parametry sledování, 

ledování, 

 mezi pozorovanými body, 

 přesnost, 

erénu, 

echnika  

žení těchto (příp. dalších) faktorů je zpracován projekt měření, kterým je již 

 metoda splňující požadovanou přesnost, druh použitelné měřické techniky, 

 další. 

menšího rozsahu (ojedinělých budov) je často využíváno speciálních přístro-

i (10-5 – 10-4m) k určování změny délek (dilatometry) nebo podélných přetvo-

j. 
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Se zvětšujícím se rozsahem sledovaného objektu rostou nároky na volbu metody a klesá dosa-

žitelná přesnost měření. Je možné využít nejrůznějších metod geodetických (10-3 – 10-2 m) ne-

bo metod GPS s využitím satelitních navigačních systémů USA-NAVSTAR nebo Ruska-

GLONASS (přesnost srovnatelná s geodetickými metodami). 

Snad nejnovější technologií, která ještě není příliš rozšířená (hlavně z důvodu vysokých pořizo-

vacích nákladů) je použití 3D – skenerů. V současné době např. systém CYRAX 2500 firmy 

Leica  umožňuje vyhodnotit modelovanou plochu až na vzdálenost 100 m (s přesností 

 ±2 mm/50 m). V konkrétních 3-D a 2-D aplikacích ve stavebnictví a dalších příbuzných oborech 

je dosaženo až desetinásobné zvýšení produktivity proti dosavadním konvenčním metodám. 

Při sledování změn velkoplošných území (např. sledování vlivů poddolování) jsou i nadále vyu-

žívány metody letecké a pozemní fotogrammetrie ( 10-2 – 10-1 m). 

Závěrem lze říci, že i přes tento výčet nejrůznějších možností sledování stability stavebních ob-

jektů a přes bouřlivý vývoj nových přístrojů nebo celých technologií, mají klasické geodetické 

metody  své nezastupitelné místo, neboť nejnovější technologie jsou velmi drahé a jejich použití 

v řadě situací bývá komplikováno morfologickými a vegetačními podmínkami. 
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Zavedení nejistot měření při kalibracích elektronických 

dálkoměrů 
 

Řešitel:    Tereza Filipcová, VŠB - Technická univerzita, HGF 

student 5. ročníku, odbor :  Inženýrská geodézie 

    
Vedoucí práce :    RNDr. Jana Mazalová, CSc. 

VŠB - Technická univerzita, HGF  

 

Anotace práce :    
 

Práce je zaměřena na seznámení se s novou metodou zpracování a interpretaci 

výsledků měření nazvanou nejistoty měření, která je definována v normě ČSN ISO 01 

0115 (Názvosloví v metrologii, 1996). Problematika je podrobně popsána od původu 

nejistot měření, přes terminologii, která se v této oblasti používá, až po typy 

standardních nejistot a jejich výpočet.  

 Tyto znalosti byly použity při aplikaci nejistot měření na kalibrační měření 

elektronického dálkoměru Leica TCR/307.  
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Použité zkratky 

 

BIPM - 
Bureau Internationale des Poids et Mesures – Mezinárodní úřad pro míry a 
váhy (sídlí v Sérvres u Paříže) 

CIPM - 
Comité International des Poids et Mesures (Směrnice na 

vyjadřování nejistot při měření) 

ČSN - Česká státní norma 

EN - European Standard - Evropská norma 

EUROMET -  

IEC - 
International Electrotechnical Commission – Mezinárodní elek-

trotechnická komise 

ISO - 
International Organization for Standardization – Mezinárodní 

normalizační organizace 

OIML - 
Organization International de Metrologie Legal – Mezinárodní 

organizace legální metrologie 

TPM - Technický předpis metrologický 

WECC Doc. - 
Western European Calibration Cooperation – Západoevropská 

kooperační komise pro kalibraci 
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1 Úvod do nejistot měření  
 

 V dosud vžité terminologii oboru geodezie se za jeden z hlavních znaků jakosti měření 

považuje přesnost charakterizovaná střední chybou. Tak např. vyhláška [1] uvádí jako 

"charakteristiku kvality bodu podle přesnosti" – "střední souřadnicovou chybu“. Pro ob-

last inženýrské geodezie, která výrazně komunikuje s dalšími technickými obory (sta-

vebnictví, strojírenství atd.) však musí být používán i další přístup a to nejen ve shodě s 

ČSN ISO 7078 [2], ale i s tématicky nadřazenou ČSN ISO 01 0115 [3]. ČSN ISO 01 

0115 [3] považuje "přesnost" za znaky jakosti měření:  

Znaky jakosti měření: 

a) Přesnost měření je těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou 

měřené veličiny. 

b) Opakovatelnost výsledků měření je těsnost shody mezi výsledky po sobě násle-

dujících měření téže měřené veličiny provedených za stejných podmínek.  

c) Reprodukovatelnost výsledků měření je těsnost shody mezi výsledky měření té-

že veličiny provedených za změněných podmínek měření (např. jiná metoda mě-

ření, jiný měřič, jiné místo).  

d)  Nejistota měření pak je  znak přidružený k výsledku měření, který charakterizuje 

rozptyl hodnot. Tímto znakem může být výběrová směrodatná odchylka (v geo-

dezii popř. výběrová střední chyba).  

V části naší technické veřejnosti dosud přetrvává nedůvěra k jakémukoliv statistickému 

zpracování údajů. V současnosti je ale nutné doplnit výsledky měření i statistickým vy-

hodnocením chyb.  

Pro porozumění a spolupráci se souvisejícími obory bude nutné zavádět v inženýrské 

geodezii normalizované názvosloví. Především při řízení jakosti se nevyhneme meziná-

rodně uznávaným pojmům nebo jejich spojení, jako je např. "výběrová směrodatná od-

chylka opakovatelnosti". Tyto pojmy by se měly přiřadit i k tradičnímu názvosloví teorie 

chyb a vyrovnávacího počtu, které se běžně používá.  

V souladu s mezinárodními předpisy ISO, BIPM, OIML, IEC i našimi normami TPM 

0051 se postupně přechází od klasických chyb k těmto novým metodám vyjadřování 

odchylek výsledků jednotlivých měření i celých souborů naměřených dat. Nástup nové 
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metodiky zpracování výsledků měření lze datovat asi do devadesátých let 20. století a 

dnes se nejistoty začínají postupně prosazovat i do každodenní měřičské praxe. 

Pro potřeby výpočtu nejistot měření metrologických laboratoří vydává Český institut pro 

akreditaci – Národní akreditační orgán České republiky – překlad dokumentu WECC 

Doc. 19 – 1990 Západoevropského akreditačního sdružení. Výpočet a uvádění nejistot 

je nutným předpokladem pro vydání osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN 

45001. Tento údaj musí být součástí kalibračního listu, který vydává akreditovaná labo-

ratoř. Dokument obsahuje základní návod jak k výpočtu měření přistupovat, současně 

jsou zde uvedeny případy, které mohou v metrologické praxi nastat. 

WECC je západoevropské kalibrační sdružení zajišťující spolupráci mezi národními ka-

libračními laboratořemi akreditačních orgánů v západní Evropě. 

EUROMET, evropská spolupráce v oblasti primárních etalonů zabezpečuje jednotnou 

metrologickou bázi pro aktivity WECC v oblasti kalibrace.  

Důležitým předpokladem pro dosažení technické ekvivalentnosti certifikátů o kalibraci je 

skutečnost, že nejistota měření, uváděná v certifikátu, je posuzována a vyjadřována 

shodným způsobem. 

Cílem dokumentu WECC je dát návod pro posuzování nejistot měření v kalibračních la-

boratořích a jejich uvádění v kalibračních certifikátech. Dokument je koncipován na 

obecné úrovni tak, aby byl použitelný pro všechny druhy měření. Obecné postupy a zá-

sady zde uvedené bude však pravděpodobně třeba konkretizovat pro různé oblasti mě-

ření s cílem zajistit jejich snazší použití. Pro vytváření těchto doplňkových metodik musí 

však být dodrženy obecné zásady uvedené v tomto spise tak, aby byla zajištěna har-

monizace vyjadřování nejistoty mezi různými druhy měření. 

Při vyjadřování výsledků měření veličin je třeba udávat kvantitativní indikaci kvality vý-

sledku, aby uživatelé těchto výsledků mohli odhadnout jejich spolehlivost. Bez této indi-

kace nemohou být výsledky měření porovnávány ani mezi sebou, ani s referenčními 

hodnotami nebo s etalony. Je proto třeba, aby byla lehce použitelná, srozumitelná a 

všeobecně akceptovatelná metoda pro charakteristiku kvality výsledku, tedy pro vyhod-

nocení a vyjádření nejistoty.  
Pojem nejistoty jako kvantifikovatelného atributu je relativně nový, ale pojmy jako chyba a ana-

lýzy chyb se dávno používají v měření. Dnes je všeobecně známé, že i když byly odhalené 

všechny zdroje chyb a  i když byly aplikované potřebné korekce výsledku, ještě stále zůstává 

určitá pochybnost o tom do jaké míry výsledek měření reprezentuje měřenou veličinu.  
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U nás byl pojem nejistota zaveden do etalonáže a měření vydáním technických předpi-

sů metrologických TPM 0050 – 92 „Etalony. Vyjadřování chyb a nejistot“ a TPM 0051 – 

93 „Stanovení nejistot při měření“. Předmětem prvního předpisu je vyjadřování chyb a 

nejistot hodnot veličin reprodukovaných primárními a sekundárními etalony. Předmětem 

druhého předpisu jsou metody stanovení nejistot měření převážně při: 

- experimetální ověřování fyzikálních zákonů a konstant 

- definiční měření a vyhodnocování vlastností primárních etalónů 

- kalibrace sekundárních etalónů a pracovních měřidel 

- technické zkoušky typů měřidel a vyhodnocování jejich technických a metrolo-

gických vlastností 

- vyhodnocování přesných měření v kontrole jakosti výrobku 

- úředních měření ve smyslu zákona o metrologii 

- ostatní přesná měření v technické praxi 

Terminologie  

 
Chyba - (error) Výsledek měření mínus pravá 

hodnota měření 

Kalibrace - (calibration) Soubor úkonů, kterými se stanoví 

za specifikovaných podmínek 

vztah mezi hodnotami veličin, 

které jsou indikovány měřícím 

přístrojem nebo systémem nebo 

hodnotami reprezentovanými ztě-

lesněnou mírou nebo referenč-

ním materiálem a odpovídajícími 

hodnotami, které jsou charakteri-

zovány etalonem 

Konvenčně pravá 

hodnota - 

(conventional true value) Hodnota, která je přisuzována 

blíže určené veličině a přijatá, 

někdy konvencí, jako hodnota je-

jíž nejistota je vyhovující pro daný 

účel 
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Měření - (measurement) Soubor činností, jejichž cílem je 

stanovit hodnotu veličiny 

Nejistota měření - (uncertainty of measure-

ment) 

Parametr přidružený k výsledku měření, 
který charakterizuje rozptyl hodnot, které 
by mohly být důvodně přisuzovány 
k měřené veličině (Nejistota se může tý-
kat výsledku měření, ale také hodnotám 
odečtených na použitých přístrojích, 
hodnotám použitých konstant, korekcím 
a pod., na kterých nejistota výsledku mě-
ření závisí.) 

Odchylka - (deviation) hodnota veličinu mínus její refe-

renční hodnota 

Ovlivňující veličina - (influence quantity) veličina, která není měřenou veli-

činou, která však působí na vý-

sledek měření 

Pravá hodnota - (true value of a quantity) hodnota, která se získá naprosto 

přesným měřením 

Přesnost měření - (accuracy of measure-

ment) 

těsnost shody mezi výsledkem 

měření a pravou hodnotou měře-

né veličiny (přesnost je kvalitativ-

ní pojem) 

Přesnost měřícího pří-

stroje - 

(accuracy of a measuring 

instrument) 

schopnost měřícího přístroje po-

skytovat výstupní signály blízké 

pravé hodnotě  

Rozptyl souboru -  Konstanta charakterizující rozptý-

lení souboru, buď známá 

(z dřívějších zkušeností, předpis) 

nebo neznámá (100% kontrola)  

Směrodatná odchylka 

- 

(standard deviation) kladná druhá odmocnina rozptylu 
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Třída přesnosti - (accuracy class) třída měřících přístrojů, které spl-

ňují určité metrologické požadav-

ky stanovené k udržení chyb 

v rozsahu specifikovaných mez-

ních hodnot 

Výběrová směrodatná 

odchylka  -  

(experimental standard 

deviation) 

pro sérii n měření téže měřené veličiny je 
to veličina s charakterizujíc rozptyl vý-
sledků 

Výsledek měření - (result of measurement) hodnota získaná měřením při-

souzená měřené veličině 

 

Zdroje nejistot měření 

 

Jako zdroje nejistot lze označit veškeré jevy, které nějakým způsobem ovlivňují neurči-

tost jednoznačného stanovení výsledku měření, a tím vzdalují naměřenou hodnotu 

hodnotě skutečné. Jedná se vlastně o nedokonalosti, vlastnosti a znalosti. 

Nejzávažnější a nejčastější zdroje nejistot při měření jsou:  

- nevhodný výběr přístroje  

- nevhodný postup při měření 

- zjednodušení (zaokrouhlení) konstant a převzatých hodnot 

- neznámé nebo nekompenzované vlivy prostředí 

- nevhodné použití vztahů (závislostí) při vyhodnocování 

- nedodržení shodných podmínek při opakovaných měřeních 

- subjektivní vlivy obsluhy 

- další příčiny 
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Všeobecné zásady pro udávání nejistot 

 
Pro udávání nejistot platí následující zásady: 

- výpočet nejistot je neoddělitelnou součástí zpracování naměřených údajů a vý-

sledné nejistoty jsou neoddělitelnou součástí údajů o výsledcích měření 

- při každém údaji nejistoty musí být nesporné o jakou nejistotu se jedná (uA, uB, 

uC nebo U) 

- Při rozšířené nejistotě musí být uvedený použitý koeficient rozšíření 

- mohou se používat absolutní nebo relativní nejistoty 

- hodnoty nejistot se zaokrouhlují na dvě platné číslice 

 

 

Porovnání s klasickým přístupem 

 

- Klasickým přístupem se zde rozumí dosavadní stav, kdy se vyhodnocování nejis-

tot měření věnuje malá pozornost. Výsledek se určí z aritmetického průměru 

hodnot, stanoví se výběrová směrodatná odchylka  

- Při určování nejistoty typu A se jedná o analogii s klasickým přístupem. Nejistota 

se určí jako výběrová směrodatná odchylka.  

- Nová metodika specifikuje matematický postup jednotně užívaný pro vyjadřování 

nejistoty měření s tím, že je nezbytné, aby při vyjádření nejistoty touto metodikou 

byly uvažovány všechny možné zdroje nejistot.  

- Pomocí koeficientu rozšíření lze dosáhnout lepšího intervalu pokrytí. 

 

TPM 0051 – 93 „Stanovení nejistot při měření“ 
 
Obecný metodický postup pro vyjadřování nejistoty měření, který může být při přihléd-

nutí ke specifikům konkrétního řešeného úkolu přizpůsoben konkrétním potřebám, lze 

shrnout do následujících kroků. 
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1. Krok: Analýza vstupních podmínek 
Určí se závislost měřené veličiny na podmínkách měření. Podle popsaných požadavků 

na přesnost výsledku, podle povahy výrobku, který posuzujeme, podle časových mož-

ností, musíme zvažovat výběr a volbu měřící metody s užitím měřícího zařízení, které 

musí být k dispozici. (Již zde se může vyskytnout předběžný kvalifikovaný odhad pří-

padných zdrojů nejistot, který může ovlivnit i volbu měřící metody, pokud není zákazní-

kem nebo legislativním opatřením vyžadována.) 

 

2. Krok: Matematický model měření 
Po provedené volbě metody měření matematicky vyjádříme závislost měřené (výstupní) 

veličiny Y na vstupních veličinách Xi. Jako měřené veličiny jsou uvažovány ty, které jsou 

cílem měření. (Obvykle se pracuje s jednou výstupní veličinou Y závislou na určitém 

počtu vstupních veličin Xi pro i = 1,2,...,N dle funkční závislosti: 

Y = f (X1, X2,...,XN ) (2.1) 

 

3. Krok: Identifikace a provedení všech významných korekcí 
Je-li měření zatíženo známými systematickými chybami, je třeba provést odpovídající 

korekce a je-li to třeba vyjádřit i nejistoty těchto korekcí. V optimálním případě by měla 

nejistota měření vyjadřovat míru náhodných chyb měření. Hrubé chyby musí být 

z měření vyloučeny, jelikož mohou zcela zkreslit výsledek měření, systematické chyby 

by měly být odkorigovány a do stanovení nejistoty by měly být zahrnuty pouze nejistoty 

těchto korekcí. 

 
4. Krok: Zapsání seznamu všech zdrojů nejistot formou analýzy nejistot 
Zdroje nejistot vycházejí ze zvoleného matematického modelu. Důležité je, aby nebyl 

žádný zdroj nejistoty opomenut či zanedbán, pokud není prokázáno, že s ohledem na 

ostatní uplatňující se nejistoty je zanedbatelný. V případě složitějších měření je vhodné 

zajistit, aby nebyla žádná nejistota do celkové nejistoty započítána vícekrát. 

 

[      ] 94

http://elektrorevue.cz/clanky/02011/


I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
5. Krok: Stanovení vstupních standardních nejistot 
Po stanovení všech vlivů, které se na celkové nejistotě budou podílet, je možné přistou-

pit ke kvantifikaci standardních nejistot těchto vlivů, které mohou být vyjádřeny buď jako 

typ A nebo jako typ B. Správné vyhodnocení informací o nejistotách typu B vyžaduje 

důkladné pochopení technické problematiky. 

 

6. Krok: Stanovení kombinované standardní nejistoty 
 
7. Krok: Analýza příspěvků nejednotlivých zdrojů nejistot 
Z vyjádření rozvoje nejistot jsou patrné příspěvky jednotlivých zdrojů nejistot k nejistotě 

celkové. Proto je účelné provést v této fázi analýzu příspěvků jednotlivých zdrojů celko-

vé (kombinované standardní) nejistoty a na jejím základě případně provést úpravu me-

todiky provedeného měření za účelem snížení nejistot, které se na celkové nejistotě 

nejvíce podílejí. 

 

8. Krok: Stanovení rozšířené nejistoty 
Rozšířená nejistota je standardní nejistota vynásobená koeficientem rozšíření kp. 

 (2.2)uc kuU ⋅=

 

 

 
Obr. 2.1.Schématické znázornění kroků při postupu určování nejistot měření 
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Standardní nejistota typu A 

 

Standardní nejistoty typu A – označené uA – se získají z opakovaných měření veličiny 

statistickou analýzou naměřených hodnot. Základem pro její určení je tedy možnost 

opakování měření v příslušném počtu a získání nezávislých výsledků měření za stej-

ných podmínek měření. Nejčastěji se předpokládá, že je měření opakováno alespoň 

10x. Pro menší počet opakování se předpokládá znalost jiného podobného souboru 

s větším počtem měření, na jehož základě a znalosti (odhadu) jeho nejistot lze přepo-

číst nejistoty sledovaného souboru. 

Původně se pojem nejistoty spojoval jen s náhodnými chybami a nejistota byla totožná 

s intervalem spolehlivosti na zvolené hladině pravděpodobnosti. Charakteristickou 

vlastností uA je, že s rostoucím počtem měření se zmenšuje. Při měření jedné veličiny je 

uA rovno směrodatné odchylce aritmetického průměru (2.3). 

 

 (2.3)xA su =

 

 

Standardní nejistota typu B 

 
Standardní nejistoty typu B – označené uB – je nejistota určená jiným způsobem než 

statistickými metodami z opakovaných měření. 

Nejistoty typu B se vážou na známé, identifikovatelné zdroje, na rozdíl od nejistot typu 

A, kde příčiny náhodných chyb jsou neznámé. 

Zdroje nejistot typu B jsou nepřesnosti: 

- použitých měr a měřících přístrojů, které jsou způsobené nejistotou jejich kali-

brace 

- fyzikálních konstant vystupujících v matematickém modelu měření 

- použitých měřických metod a rozdíl mezi matematickým modelem měření a reál-

ným procesem 

- určení podmínek měření a určení ovlivňujících veličin 
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Rámcový způsob odhadu standardních nejistot typu B je následovný: 

- Odhadne se rozsah změn – odchylek ± zmax veličiny příslušející uvažovanému 

zdroji 

- posoudí se průběh pravděpodobnosti odchylek v tomto intervalu a určí se jeho 

aproximace 

- standardní nejistota typu B uvažovaného zdroje uBz se vypočítá ze vztahu (2.4) 

χ
maxz

u
zB =  (2.4)

 

kde χ je poměr zmax / σ, přičemž σ2je rozptyl příslušného rozdělení pravděpodobnosti. 

Při normálním rozdělení χ = 3, při rovnoměrném (pravoúhlém – v celém intervalu 

uvažujeme stejnou pravděpodobnost výskytu naměřené hodnoty) rozdělení , při 

trojúhelníkovém (simpsonovém) rozdělení , při bimodálním (trojúhelníkovém) 

rozdělení . 

3=χ

45,2=χ

2=χ

Shrnutý postup určení standardní nejistoty typu B: 

a) vytipují se možné zdroje těchto nejistot Z1, ..., Zm 

b) určí se standardní nejistota typu B každého zdroje a to: 

- převzetím hodnot nejistot z technické dokumentace 

- odhadem standardní nejistoty typu B ze zdrojů základními metodami 

c) přepočítají se určené nejistoty uzj z jednotlivých zdrojů na zodpovědné složky  

nejistoty měření veličiny ux,zj 

d) posoudí se možnost korelací mezi jednotlivými zdroji nejistot typu B a 

v kladném případě se odhadnou hodnoty korelačních koeficientů rzj,k 

z intervalu <-1,+1> 

e) přepočítané složky nejistot se sloučí do výsledné nejistoty uBx 

 

 

Kombinovaná standardní nejistota 

 

Kombinovaná standardní nejistota – označená uc – je sloučená standardní nejistota 

typu A i B. V běžné praxi a často také v etalonáži se upřednostňuje ohodnocení výsled-
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ku měření jednou hodnotou, tedy kombinovanou nejistotou. Výslednou nejistotu kombi-

novanou lze stanovit jako odmocninu součtu čtverců obou předchozích nejistot A a B. 
22
BAc uuu +=  (2.5) 

 

 

Rozšířená nejistota 

 

Rozšíření nejistota – označovaná U – je definovaná vztahem (2.6) 

 

 (2.6) cukU ⋅=

 

kde „k“ je tzv. koeficient rozšíření. Nejistoty rozšířené nepatří do nejistot standardních, 

které v mnoha případech nepokryjí naše potřeby. Standardní nejistota jako směrodatná 

odchylka souboru, představuje interval určený s pravděpodobností asi 68%, což je 

v mnoha meřících úlohách nedostačující. Aby bylo dosaženo lepšího intervalu pokrytí, 

blížícího se 100%, je třeba rozšířit standardní nejistotu koeficientem rozšíření k, jehož 

význam je prakticky shodný s významem kvantilů u normálního Gausssova rozdělení. 

Hodnota koeficientu rozšíření se určuje konvencí, nebo výpočtem z údajů poskytova-

ných experimetářem pro výpočet výsledku měření. Hodnota „k“ se volí tak, aby pravdě-

podobnost překročení U byla malá (protože pravděpodobnost překročení uc je poměrně 

velká). 

 

Aplikace základních postupů určování nejistot měření 

 

Pro aplikaci nejistot měření při kalibracích byl zvolen jeden elektronický dálkoměr Leica 

TCR/307 (evidenční číslo 23662). Tento typ dálkoměrů je charakterizován výrobcem ja-

ko vysoce kvalitní totální stanice určená pro běžné geodetické práce a vytyčovací úlohy.  

Nejistota měření vyjadřuje pochybnost odhadnutého výsledku měřené veličiny. Touto 

charakteristikou může být např. směrodatná odchylka nebo její násobek. Výpočet nejis-

tot typu A je založen na použití statistických funkcí a zpracování údajů v tabulkách, pro 
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něž je vhodným prostředkem tabulkový procesor EXCEL, který byl v tomto případě rov-

něž použit. 

 

Přímé měření jedné veličiny  
 

Postup přímého měření jedné veličiny byl aplikován na laboratorní ověřovací zkoušku 

č.103 a č.109 (chyba v cílení a čtení při přestavované alhidádě) elektronického dálko-

měru Leica TCR/307.  
K cílení byl použit kolimátor, který umožnil konat v laboratoři pozorování geodetickým 

přístrojem při dalekohledu zaostřeném na nekonečno. Měření se provádělo pro horizontální ve 

třech skupinách a dvou řadách a pro vertikální úhly ve dvou skupinách o dvou řadách. Každá 

řada obsahuje 10 pozorování. První řada v každé skupině se provede v první poloze 

dalekohledu (pořadí 1-10), druhá řada v druhé poloze dalekohledu (pořadí 10-1). Obě řady 

následují bez proluky ihned za sebou. Před druhou a třetí skupinou se posune limbus přibližně 

o 1/3 gon. Před každým začátkem první řady každé skupiny se otočí alhidádou dvakrát 

naprázdno ve směru hodinových ručiček a před každým novým zacílením se otočí alhidáda ve 

stejném smyslu. Při pozorování v druhé řadě je smysl otáčení opačný (proti směru hodinových 

ručiček). Výsledky se zapisují do zápisníku. 

 

Standardní nejistota typu A 
Při n opakovaných měření veličiny X se získá n údajů (odčítání) x1, x2, ..., xn. Nejistota 

typu A je v tomto případě rovná výběrové směrodatné odchylce výběrového průměru, 

tedy podle vztahu (2.7): 

∑
=

−⋅
−

==
n

i
ixAx xx

nn
su

1

2)(
)1(

1  

 

(2.7)

 Výpočet se prováděl zvlášť pro horizontální a vertikální úhly. Nejprve se vypočetl rozdíl 

měření v obou polohách dalekohledu (viz. Příloha č.1, sloupec 4). Z těchto rozdílů se 

stanovil výběrový průměr skupiny měření podle vztahu (2.8) 

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1  (2.8)

Z vypočtených výběrových průměrů pro každou skupinu měření, se vypočítala výběrová 

směrodatná odchylka jednotlivých skupin podle vztahu (2.7). 
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 Výsledná směrodatná odchylka ze tří skupin byla stanovena podle vztahu (2.9): 

3

222
321 xxx

x

sss
s

++
=  (2.9)

 (2.10)xA su
x
=

HzA
u

VA

cc
AHz

u 39,2±=

Tím byly získány nejistoty měření úhlů horizontálních  a vertikálních u . 

 

 cc
AV

u 40,1±=

 
 
Standardní nejistota typu B 
Tento typ standardních nejistot je stejný pro horizontální i vertikální úhly. Nejistoty jed-

notlivých zdrojů ovlivnění  se určí ze vztahu (2.4) 

j Zdroj nejistot zmax χj jBu [cc] 

1 přesnost v měření úhlů přístrojem 

udávaná výrobcem 

± 2mgon  11,55 

2 přesnost kolimátoru Nezná-

má 

- - 

3

 

Výsledná standardní nejistota typu B:  [55,11
1

== ∑
=

n

j
BjB uu

Hzcu
Vc

cc] 

 

 

 

Kombinovaná standardní nejistota: 
Kombinovaná standardní nejistota se určí podle vztahu (2.5) zvlášť pro horizontální úhly 

 a zvlášť pro vertikální úhly u . 

cc
cHz

u 79,1155,1139,2 22 =+=  

 cc
cV

u 63,1155,1140,1 22 =+=
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Rozšířená nejistota: 
Kombinovaná standardní nejistota se určí podle vztahu (2.6). Rovněž pro horizontální 

 a vertikální úhly U  zvlášť. Hodnota koeficientu rozšíření byla zvolena kHzU V

cc
ucHz ku

Hz
58,23279,11 =⋅=⋅=

u=2, která 

se doporučuje používat pro běžné případy. 

U  

 cc
ucV kuU

V
26,23263,11 =⋅=⋅=

 

 

Nepřímé měření s nadbytečnými měřeními 
 

Druhou ověřovací zkouškou elektronického dálkoměru bylo měření délek na Báňské 

měřické základně nacházející se v areálu VŠB-TU Ostrava poblíž Hvězdárny a planetá-

ria Johanna Palisy. Měřící základna leží v prostoru lesa, kde je chráněna proti teplotním 

skokům a výkyvům, jež by mohly znehodnotit měření.  

Základna je stabilizována podél vrstevnice 250m. Terén je mírně zvlněný s lesním po-

rostem a geologicky stabilní. Celková délka základny je 251,620 m a je rozdělena sedmi 

pilíři na šest úseků s různou délkou. Tato délka je plně postačující pro dálkoměry krát-

kého a středního dosahu a může spolehlivě diagnostikovat případný nevyhovující stav 

prakticky všech dálkoměrů.  

Je tvořena stabilizovanými pilíři ležícími v přímce. Výhodou základny je, že všechny pilí-

ře mají přibližně stejnou nadmořskou výšku.  

Stabilizace pod terénem je provedena betonovými pilíři do hloubky 1,3m o průměru 

0,7m. 

Nad terénem je stabilizace provedena pažnicí o průměru 0,4m, která je vyplněna beto-

nem. Do pilířů je shora umístěn bronzový čep s vyvrtaným otvorem o průměru 1,5 mm 

označený vyrytým křížkem. Horní plocha je opatřena zařízením, které omezuje vliv hru-

bé chyby v dostředění stroje nebo signálu. Body jsou chráněny plechovými poklopy 

 

Pomůcky při měření délek: 

přístroj Leica TCR/307 (e.č. 23662) 

odrazný hranol GPR1 

7 třínožek 
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7 šroubů 

optická olovnice Wild 

teploměr GTH 175/MO-Z 

elektronický barometr GPB 1300 

 

Postup při měření: 

Tato ověřovací zkouška se prováděla v terénu. Z tohoto důvodu bylo třeba do výpočtu 

výsledků měření zavést také opravy z teploty a tlaku vzduchu v době měření. 

Při měření se postupovalo následujícím způsobem: po sejmutí všech sedmi poklic 

z pilířů se na ně postupně našroubovaly třínožky a pomocí optické olovnice dostředily 

nad bod. Na první pilíř č.1 se postavil, zcentroval a zhorizontoval optickou olovnicí pří-

stroj a nechal se 30 minut temperovat. Během temperace se průběžně měřila okolní 

teplota a atmosférický tlak. Naměřené hodnoty teploty a tlaku po uplynutí doby tempe-

race byly nastaveny do přístroje pomocí nichž se určil atmosférický parametr ppm. 

Hodnoty teploty a tlaku byly rovněž zapsány do zápisníku měření. Teplota se měřila 

elektronickým teploměrem a uváděla se ve stupních Celsia. Atmosférický tlak byl měřen 

elektronickým  barometrem v jednotkách milibary. Po ukončení nastavení byl přístroj 

připraven k vlastnímu měření.  

Nejprve se se strojem stálo na pilíři č.1 a postupně se měřilo na ostatní pilíře (tzn. 1-2, 

1-3, 1-4,..., 1-7). Po změření poslední vzdálenosti 1-7 se přešlo z pilíře č.1  na pilíř č.2 a 

opět se měřily ve stejném směru vzdálenosti na zbývající pilíře. Měření postupovalo ku-

předu, což znamená, že se neměřily vzdálenosti na pilíře, na kterých se již stálo se stro-

jem (viz Příloha č.3.1). Takto se postupovalo až k pilíři č.6. 

Po změření vzdálenosti 6-7 se se strojem přešlo na pilíř č.7 a měření postupovalo zpět 

stejným způsobem (viz Příloha č.3.1) 

 Měření vzdáleností mezi pilíři se provádělo na odrazný hranol firmy Leica, který vždy 

po změření pomocný pracovník přenášel na jednotlivé pilíře. 

Vzdálenosti byly zaměřeny ve všech kombinacích. Tím vzniklo 21 měření v jednom 

směru a z toho je 15 měření nadbytečných. Pro kontrolu se měření provedlo ještě 

v opačném směru. Každý úsek byl přeměřen 5x. 
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Standardní nejistota typu A: 
Z důvodu velkého počtu nadbytečných měření se pro kalibraci elektronických dálkomě-

rů na základně zvolil speciální model nepřímého měření jedné veličiny s nadbytečnými 

měřeními. Matematický model je popsán maticovou rovnicí (2.11) a graficky znázorněn 

na obrázku 2.2 (zde jde jen o schématické znázornění vztahu 2.11, měřická základna 

má 7 pilířů) 

 

, kde (2.11)DAX ⋅=

X   je vektor přímo měřených veličin  

D   je vektor neznámých (hledaných) parametrů typu  

A   je matice měření typu n/k, přičemž prvky matice jsou známé čísla  

 
x1 x2 x3 x4

A1

A2
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A4

DA
 

 X ⋅=
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Obr. 2.2 – Grafické znázornění rovnice (2.11) 

 

Jedná se o určení k neznámých parametrů d1 až dk na základě n naměřených hodnot x1 

až xn, kde n>k. 

Aplikací metody nejmenších čtverců dostáváme normální rovnice ve tvaru (2.12) 

, z kterých dostáváme řešení (2.12) 

 (2.13) 
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Směrodatnou odchylku měření určuje vztah (2.14): 

)(
)()(

0 kn
DAXDAXs

T

−
⋅−⋅⋅−

=

1
0 )( −⋅⋅ AAs T

90,0

 (2.14) 

n-k    počet nadbytečných měření 

k = 6   počet nutných měření  

n = 21  počet měření v jednom směru 

 

Standardní nejistoty typu A hledaných parametrů D jsou určené druhou odmocninou 

prvků hlavní diagonály matice rozptylu (2.15): 

 (2.15) 

Prvky mimo hlavní diagonálu jsou kovariace mezi jednotlivými hledanými parametry di. 

 

Dle obecně platných zásad a vzorců pro určování nejistot měření byly zvoleny nejprve 

matice A (21x 6) podmínkových rovnic pro oba směry (kupředu 1 → 7 a zpět 7 → 1). 

Vycházelo se ze vzorce (2.7).  Podrobný přehled výpočtů je v příloze č.3.2, 3.3., 3.4, 

3.5. 

Výsledná standardní nejistota typu A: mm. ±=Au

jBu

 

Standardní nejistota typu B: 
Vytypování možných zdrojů ovlivňující měření: 

j Zdroj nejistot zmax χj [cc] 

1 Přesnost měření délek přístrojem 

udávaná výrobcem 

2mm+2ppm  - 

2 Přesnost optické olovnice Wild neznámá  - 

3 Elektronický teploměr ± 0,1°C  - 

4 Elektronický barometr ± 1mb  - 

3

3

3

3

 

Z důvodu neznámé hodnoty standardní nejistoty typu B se dále výpočet, kombinované 

a rozšířené nejistoty,  neprováděl. 
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Závěr 
Tato práce byla zaměřena nejen na seznámení se s novým pojmem „nejistoty měření“, 

jejich všeobecnými zásadami udávání, různými zdroji nejistot, ale především na jejich 

aplikaci při geodetických měřeních. 

Provedla jsem dvě ověřovací zkoušky elektronického dálkoměru. Jedna byla pro ověře-

ní horizontálních a vertikálních úhlů, kterou jsem vykonávala v laboratoři. Druhá zkouš-

ka byla pro ověření měření délek na Báňské měřické základně.  

Při vyhodnocování naměřených údajů z úhlové zkoušky, jsem stanovila nejistotu měření 

nejen typu A, ale také typu B. Jako zdroj nejistoty typu B jsem přepočetla údaj o přes-

nosti měření úhlů uváděný výrobcem. Tím jsem mohla dále určit kombinovanou a rozší-

řenou nejistotu. Z dalších zdrojů nejistot byla přesnost použitého kolimátoru, kterého mi 

ovšem nebyla známá. Z toho důvodu nebyla tato hodnota započítána do výsledné nejis-

toty typu B a proto výsledek není zcela objektivní. 

U ověřování délek jsem stanovila jen nejistotu typu A, přestože zdrojů nejistot bylo ně-

kolik (přesnost elektronického teploměru, barometru, optické olovnice Wild a samotná 

přesnost dálkoměru). Nejistoty typu B jsem nestanovila, protože mi nejsou známy pře-

vodní vztahy. Důvodem toho je především fakt, že tento projekt je mým prvním kontak-

tem s touto problematikou a já jsem teprve na začátků hledání všech vztahů a zákoni-

tostí. 

Problematika nejistot měření mne velice zajímá a chtěla bych se ji nadále věnovat pro-

tože v ní vidím budoucnost v integraci geodézie do ostatních oborů. Geodézie komuni-

kuje s mnoha obory a proto je nutné zavést normalizované společné názvosloví pro 

všechny obory. 
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slava, 1994 

TPM 0051-93, Stanovenie nejistot při meraniach 1. diel,SMÚ oddelenie normalizá-

cie, Bratislava, 1993   

TPM 0051-93, Stanovenie nejistot při meraniach 2. diel,SMÚ oddelenie normalizá-

cie, Bratislava, 1993   
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Problematika GPS měření železničního bodového pole 

 
Řešitel:    Alena Čepková, VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 

 5. ročník, odbor:Inženýrská geodézie 

 
Vedoucí práce :  prof. ing. Jan Schenk, Csc 

VŠB-TU Ostrava, HGF  

 

 

Anotace práce: 

 

Tato práce se zabývá tvorbou transformačního klíče mezi systémem WGS84 a 

systémem S-JTSK pro část úseku železniční trati 2251 Ostrava-Svinov - Opava-

Východ. V rámci práce byly vytvořeny a porovnány tři transformační klíče a byl vybrán 

nejvhodnější z nich. Kromě toho práce pojednává o problematice měření GPS na 

železniční trati. Hodnotí také vhodnost, efektivitu a časovou náročnost použité metody a 

aparatur v podmínkách provozu Českých drah. 
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1 Úvod 
Použití technologie GPS v geodézii je podmíněno, kromě dostatečné přesnosti, 

také možností převádět naměřené údaje do jiného souřadnicového systému. Tento pře-

vod se provádí prostřednictvím transformace mezi souřadným systémem GPS a žáda-

nou soustavou. Klíč se vytváří za pomoci několika tzv. identických bodů, u nichž jsou 

známy souřadnice v obou systémech. Z nich se vypočtou parametry transformace, po-

mocí kterých se pak transformují měřené body.  

Cílem práce je nalezení nejvhodnějšího transformačního klíče pro vybudování 

bodového pole liniové stavby, konkrétně pro úsek železniční trati 2251 Ostrava - Opava 

v km 272 - 285 ( zast. Jilešovice – žst. Opava –Komárov). Je vytvořeno několik trans-

formačních klíčů, provedeno jejich srovnání a volba nejvhodnějšího z nich. 

Dále je zaměřeno několik bodů na trati, které jsou transformačními klíči transfor-

movány do systému S-JTSK a získané souřadnice jsou porovnány. Tyto body budou 

sloužit pro tvorbu bodového pole na trati v rámci přípravných prací pro elektrifikaci trati.  

Jedním z požadavků bylo také zhodnocení zvolené metody a použitých aparatur 

z hlediska časové náročnosti a efektivity měření v podmínkách provozu ČD. 

 

 

Technologie NAVSTAR GPS 
 

NAVSTAR GPS je americký družicový globální polohový systém. Umožňuje ur-

čení polohy přijímače na kterémkoli místě na zemi.  

Princip měření GPS spočívá ve zpracování signálu vysílaného družicemi, pomocí 

něhož se určí poloha měřeného bodu. Družice vysílá dvě nosné vlny, L1 a L2. Ty jsou 

modulovány kódy (tzv. pseudonáhodnými kódy, C/A kódem a P kódem) a navigační 

zprávou. Tímto způsobem se přenášejí všechny nezbytné údaje. Měření a výpočty GPS 

probíhají ve zvláštním časovém systému (čas GPS, jeho vztah k TAI je přesně defino-

ván).  

Signál můžeme využít pro kódová nebo fázová měření. Určování polohy také 

můžeme rozdělit na absolutní (méně přesná, postačuje jedna GPS souprava, výsled-

kem jsou souřadnice přijímače, používá se pro výpočet metodou Single point) a relativní 
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(přesná, je zapotřebí dvou měřících souprav, výsledkem je poloha vůči jinému, známé-

mu, bodu). Technologie používá souřadnicový systém WGS 84. 

GPS měření je zatíženo řadou systematických a náhodných chyb. Jsou způso-

beny družicí, prostředím v němž se vlnění šíří a přijímačem. Nejdůležitější zdroje sys-

tematických chyb jsou ionosférická a troposférická refrakce, relativistické efekty, efekt 

orientace antény, variace fázového centra antény a multipath. Na přesnost měření GPS 

má velký vliv také konfigurace družic a její změna. Při měření jsou podmínky charakteri-

zovány faktorem GDOP, který by neměl přesáhnout hodnotu 8. 

Systematické chyby lze odstranit různými metodami. K omezení chyb se používá 

především vytváření diferencí a lineární kombinace měření.  

Metody geodetických GPS měření můžeme rozdělit na statické metody (statická 

metoda, rychlá statická metoda a metoda stop and go), kinematické metody (kinematic-

ká metoda s inicializací, kinematická metoda bez inicializace) a diferenční GPS. 

Při měření je nezbytné, aby došlo k bezpečnému vyřešení ambiguit. K tomu je 

nutná dostatečně dlouhá doba nepřerušené observace. K řešení ambiguit, které provádí 

výpočetní software, je vypracována řada metod.  

 

 

Železniční geodézie 
 

Geodetické práce jsou na železnici nezbytné, už při její výstavbě, obnově želez-

ničního svršku a pro tvorbu Jednotné železniční mapy (JŽM). Železniční trať je liniovou 

stavbou a základní formou určování polohy je na ní staničení (kilometráž). Geodetické 

práce na trati kladou zvýšené požadavky na přesnost z toho důvodu, že určení geomet-

rie koleje musí být přesně dodrženo.  

 

 

Železniční trať Ostrava – Opava  
 

Železniční trať 2251 Ostrava Svinov – Opava východ tvoří významnou spojnici 

těchto měst. Je dlouhá 28,118 km, na trati je 8 mezilehlých zastávek a stanic. Na trať 

navazuje několik vleček. Trať je jednokolejná. Na některých úsecích je, s ohledem na 
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stav trati, zavedena pomalá jízda. Trať dosud není elektrifikována. Přípravné práce pro 

elektrifikaci již ale byly zahájeny, zatím na úrovni zpracování přípravné dokumentace. 

Elektrifikace by měla být dokončena v roce 2007. Přispěje ke zvýšení cestovní rychlosti 

a návaznosti dopravy na budovaný II. železniční koridor. Trať má význam v nákladní i 

osobní dopravě. Její část je začleněna do Ostravského dopravního integrovaného sys-

tému. 

Na daném úseku již dříve jedno zaměřování metodou GPS proběhlo. V roce 

2000 ho provedla firma Geometra Opava, spol. s.r.o..  

 

 

Železniční bodové pole a jeho přesnost 
 

Železniční trať je liniovou stavbou. Tomu musí být přizpůsobeno bodové pole na 

trati. Realizuje se formou železničního polygonu, který se těsně přimyká k trati. Stabili-

zace bodů se provádí přímo na pozemku ve vlastnictví ČD, který tvoří pás kolem trati. 

Železniční polygon se navrhuje podle účelu, k jakému bude sloužit, s přihlédnutím 

k významu trati.  

Zhušťovací body se volí vždy ve dvojicích (z důvodu vzájemné orientace) tak, 

aby vzdálenost mezi dvojicemi nepřesáhla 1 km na hlavních tratích a 2 km na ostatních 

tratích. Body ŽBPP se volí tak, aby byla z každého možná orientace na dva sousední 

body. Vzdálenost mezi body nesmí přesáhnout 250 m, protože z bodového pole jsou 

zaměřovány zajišťovací značky1. 

Železniční polygon slouží jako provozní vytyčovací síť pro potřeby ČD. Slouží ta-

ké jako zajišťovací znaky pro měření geometrie koleje a její rektifikaci. Krom toho je 

podkladem pro tvorbu jednotné železniční mapy.  

Body bodového pole ČD se stabilizují trvalou stabilizací společně pro polohové i 

výškové zaměření. Opatřují se ochrannou tyčí se štítkem s nápisem „Geodetický bod 

ČD – poškození se trestá“ 

Výšky železničních bodů se zaměřují zásadně nivelací.  

                                            
1 značky, ze kterých je provedeno vytyčení nebo obnova osy železničního svršku. Pro jejich zaměřování 

platí zvláštní předpisy. 
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Bodové pole Českých drah tvoří tzv. vytyčovací síť ČD, která se vyznačuje vyso-

kou vnitřní přesností. Všechny body bodového pole ČD jsou zaměřovány v první nebo 

druhé třídě přesnosti, některé práce se provádějí s ještě větší přesností (např. mezi 

dvěma zajišťovacími značkami nesmí polohová odchylka přesáhnout 5 mm ). 

Při měření na trati je důležité, aby podélná i příčná odchylka byla co nejmenší. 

Důraz se klade na malou příčnou odchylku, aby byly dodrženy směrové poměry želez-

niční trati. 2 

Jednotná železniční mapa se tvoří v měřítku 1:1000 (ve výjimečných případech 

v měřítku 1:500). Má specifický klad mapových listů, odvozený od ZMVM ČR. Její ob-

sah a klad je dle vnitřního řádu ČD neveřejný, zveřejňování se řídí vnitřním řádem ČD a 

potřebami orgánů státní správy. Jednotná železniční mapa vzniká metodami letecké fo-

togrammetrie a její kombinací s klasickými metodami mapování.  

 

 

Použitá technika a software 
 

K zaměření byly použity dvě aparatury GPS-System 300 firmy Leica (dvoufrekvenční, 

devítikanálové soupravy s P kódem). Pro statickou a rychlou statickou metodu výrobce 

uvádí střední kvadratickou chybu základny 5-10 mm+2 ppm. Přesnost ovšem záleží na 

řadě dalších faktorů. Použité aparatury LEICA System 300 jsou, díky rychlému vývoji 

techniky, již v dnešní době poměrně zastaralé (firma Leica dnes vyrábí GPS System 

500). Z tohoto důvodu ani citlivost antén neodpovídá požadavkům na měření, zvláště 

v oblastech s omezeními (omezení příjmu signálu terénními překážkami, nutnost měře-

ní co nejvíce urychlit). Doba inicializace přístrojů je také značná (pro srovnání: iniciali-

zace na měřených bodech trvala okolo 10 minut, pro nejnovější aparatury uvádějí vý-

robci dobu inicializace řádově v desítkách vteřin).  

Stahování dat do počítače bylo prováděno softwarem Controller Dump. Vyhodnocení 

bylo provedeno v software Ski 3.2. Skládá se z několika základních programových částí 

(Configuration, Preparation, Project, Import, Data processing, View/Edit, Adjustment, 

Datum/Map, Utilities, Help). Má intuitivní, uživatelsky příjemné grafické rozhraní, ale je 

                                            
2 Směrové poměry osy železniční koleje jsou rozhodujícím faktorem pro stanovení maximální průjezdné 

rychlosti vlakové soupravy. 
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již také mírně zastaralý. Jedná se o pouze 16 bitový program, což brání plnému využití 

výhod operačního systému Windows. Instalace programu SKI 3.2 v operačním systému 

Windows NT a Windows 2000 není možná. Vyhodnocení měření mírně ztěžovaly ob-

časné nestandardní reakce programu.  

 

 

Metoda měření 
 

Měření bylo provedeno rychlou statickou metodou, rychlejší variantou statické metody, 

neboť nejlépe vyhovuje danému účelu z hlediska přesnosti i rychlosti měření. Délku ob-

servace na jednotlivých bodech jsem volila podle délky základny a aktuálního uspořá-

dání družic tak, aby byly bezpečně vyřešeny ambiguity. K odhadu doby jsem používala 

Stop-Go indikátor přístroje. Jeden přijímač byl umístěn na referenčním bodě po celou 

dobu měření a další měří postupně na ostatních bodech.  

Měřené body, jejich počet a číslování 
 

Při volbě bodů byla použita mapa v měřítku 1:50 000. Celkem bylo vybráno 22 

bodů. Body ČSTS pro tvorbu transformačního klíče byly zvoleny tak, aby byly na zá-

jmovém území co nejpravidelněji rozloženy, aby kopírovaly rozložení tratě a aby příjem 

signálu byl co nejméně omezen terénními překážkami – les, vysoké budovy atd.. 

V úvahu jsem také brala jejich dosažitelnost automobilem pro zefektivnění měření rych-

lejší dopravou přístroje.  

Bylo vybráno 9 bodů ČSTS: 2715_215, 2715_234, 2719_34, 2720_16, 

2720_206, 2720_214, 2720_229, 2724_215, 2725_2 

Krom toho byly zvoleny dva body sítě DOPNUL: 2719_20, 2725_26  

Uváděná čísla bodů ČSTS jsou složena ze dvou částí oddělených znakem „_“. 

První část tvoří číslo TL, na němž bod leží, druhou část číslo bodu. Totéž platí pro body 

DOPNUL. 

Body železničního polygonu byly voleny vždy ve dvojicích, aby je bylo možno 

použít jako orientační úsečky pro železniční polygon. Byly voleny body již dříve meto-

dou GPS zaměřené, z důvodu ověření správnosti jejich souřadnic a zjištění rozdílu mezi 

různými lokálními transformačními klíči. 

[      ] 113



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Body železničního polygonu jsou číslovány pouze svým třímístným číslem, nikoli 

desetimístným číslem, jak vyžadují železniční předpisy. Toto číslování jsem zvolila pro 

značnou nepřehlednost desetimístných čísel. Následující tabulky obsahují použitá čísla 

a jim odpovídající čísla správná. Zároveň slouží jako seznam referenčních stanic a za-

měřených bodů na trati. Dále je v tabulce uvedeno staničení jednotlivých bodů, jejich 

umístění vlevo (L) nebo vpravo (P) ve směru stoupání staničení3, způsob stabilizace a 

referenční stanice. Body na trati byly měřeny z referenčních stanic 688 a 718, některé 

ale byly z technických důvodů (porucha aparatur) zaměřeny pouze z jedné.  

Jako referenční stanice byly použity tři železniční body uvedené v tab. I. Jsou to 

body železničního polygonu, které byly metodou GPS již dříve zaměřeny.  

 

Použité čís-
lo 

Správné číslo Staničení L/P Způsob stabilizace 

688 225100688 280,745 L kámen 
697 2251000697 283,845 P kámen 
718 2251000718 - P hřeb 
tab. I Referenční stanice 

 

Vyrovnání sítě vyžaduje zaměření bodů ze dvou základen. Proto byly pro trans-

formační klíč použity dvě referenční stanice na bodech 718 a 697.  

Bod 718 je umístěn na pravém břehu řeky Opavy, v betonové konstrukci jezu, 

poblíž obce Smolkov. Je stabilizován velkou hřebovou značkou s vyvrtaným otvorem. 

Bod je vzdálen od trati zhruba 100 m. Bod je zde umístěn z důvodu jeho ochrany a sta-

bilizace - v daném místě nebylo možno stabilizovat na trati. Bod 718 sloužil zároveň ja-

ko druhá referenční stanice pro zaměření bodů na trati.  

Bod 697 je umístěn přímo na trati. Je vzdálen cca 2,5 m od osy koleje, na pravé 

straně trati, cca 3 m od mostu. Je stabilizován kamenem a opatřen ochrannou tyčí se 

štítkem. Tento bod byl zvolen záměrně, aby se zjistilo, jak velký vliv budou mít na refe-

renční stanici projíždějící vlaky.  

Referenční stanice na bodě 688 nebyla použita pro zaměřování bodů pro tvorbu 

transformačního klíče, ale pro zaměření bodů na trati. Bod leží na levé straně trati 5 m 

od konce nástupiště zast. Mokré Lazce. Pro zaměření bodů na trati byla záměrně použi-

                                            
3 Staničení na trati stoupá ve směru Ostrava Svinov (km 262,5) – Opava východ (km 290,3). 
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ta referenční stanice na jiném bodě aby se zjistilo, jaký vliv bude mít použití jiného refe-

renčního bodu na výsledek. 

Dále bylo zaměřeno 8 bodů železničního polygonu uvedených v tab. II.. 

 

Použité 
číslo 

Správné čís-
lo 

Staniče-
ní 

L/P Způsob stabili-
zace 

Zaměřeno z ref. stanice

662 2251000622 272,940 P kámen 688,718 
663 2251000663 273,208 L kámen 688,718 
669 2251000669 275,260 P kámen 688,718 
686 2251000686 280,120 L hruška 688,718 
687 2251000687 280,387 P kámen 688,718 
696 2251000696 283,470 L hruška 718 
703 2251000703 285,586 P kámen 688 
704 2251000704 286,000 L hřeb 688 
tab. II Měřené body na trati 

 

Body byly zaměřeny a následně převedeny do systému S-JTSK pomocí vytvořeného 

transformačního klíče.  

Měření na jednotlivých bodech proběhlo celkem v osmi dnech, jak je patrno 

z následující tabulky tab. III.. 
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Datum Referenční stanice Měřené body Vyřešení ambiguit 

2719_20,  ano 
2725_26 ano 

3.7.2001 718 

2725_2 ano 
2720_229 ano 
2720_16 ano 
2720_214 ano 

4.7.2001 718 

2720_206 ano 
2724_215 ano 
2719_34 ano 
2715_215 ano 

27.7.2001 697 

2715_234 ano 
687 ano 
686 ano 
669 ano 
662 ano 
663 ano 
703 ano 

30.7.2001 688 

704 ano 
2725_26 ano 
2725_2 ano 
2719_20 ano 
2720_214 ne 
2720_16 ano 
2720_229 ano 
718 ano 

5.10.2001 697 

2720_206 ano 
697 2720_214 ano 

2715_234 ano 
2715_215 ano 
2719_34 ne 
2724_215 ne 
697 ano 
696 ano 

718 

688 ano 
718 ano 

13.10.2001 

688 
697 ano 
2719_34 ano 16.11.2001 718 
2724_215 ne 
2724_215 ne 
687 ano 
686 ano 
669 ano 
663 ano 

16.3.2002 718 

662 ano 
tab. III Měření na jednotlivých bodech 
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Vliv projíždějících vlaků 

 

Projíždějící vlakové soupravy působily (v souladu s předpokladem) jako terénní 

překážka a po dobu svého průjezdu způsobovaly ztrátu signálu družic, které jimi byly 

zakryty (byť jen krátkodobě) a při nevhodné konfiguraci družic to znamenalo výrazné 

zhoršení faktoru GDOP. Ke zhoršení GDOP nad 8 a k úplnému přerušení měření však 

vlivem vlaků docházelo zcela výjimečně. Z výsledků měření vyplývá, že volba referenč-

ní stanice v těsné blízkosti trati, kde projíždějí vlaky, je v zásadě možná, ale není příliš 

vhodná. Referenční stanice na bodě 718, vzdáleném od trati zhruba 100 m, nebyla vli-

vem projíždějících vlaků nijak omezena, neboť je od trati dostatečně vzdálena a rušivé 

vlivy se již neprojevovaly.  

Při zaměřování jednotlivých bodů na trati by bylo možno vliv projíždějících sou-

prav úplně vyloučit. Bylo by nutné naplánovat observace mezi průjezdy jednotlivých vla-

ků, ale musel by být k dispozici jízdní řád všech (nákladních i osobních) vlaků4, pro zjiš-

tění intervalu mezi jejich průjezdy, z důvodu nutné delší doby observace. Trať Ostrava – 

Opava není příliš frekventovaná a doby mezi průjezdy vlaků by byly ve většině případů 

dostatečné. Při zaměřování frekventovanějších tratí by ale takovéto plánování mohlo 

být problematické, neboť intervaly mezi průjezdy jsou kratší a vhodných intervalů by by-

lo daleko méně. Při použití aparatur s kratší dobou inicializace by byl problém jedno-

dušší. Plánování by bylo daleko snazší, nebo by bylo možné měření provést v době 

mezi průjezdem jednotlivých vlaků i bez takovéhoto plánování.  

 

Časová náročnost a problémy při měření 
 

Měření bylo velmi časově náročné. S určitou časovou náročností bylo počítáno, 

neboť doba inicializace použitých aparatur je relativně dlouhá. Bylo také počítáno 

s jistou časovou ztrátu způsobenou délkou přesunů mezi jednotlivými body. Přestože 

byl k dispozici terénní automobil, bylo na polních cestách nutno jet velmi pomalu. Cel-

ková doba měření ale byla mnohem delší než bylo původně předpokládáno. Časové 

ztráty byly způsobeny především častými technickými problémy přístroje, zejména ko-

munikačními problémy mezi anténou a kontrolérem, které se vyskytovaly na obou sou-

                                            
4 tzv. sešitový jízdní řád 

[      ] 117



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
pravách. Docházelo k přerušení observace střídavě na referenční stanici i na stanici 

pohyblivé. Měření bylo v takové situaci často nutno opakovat, jelikož observace netrvala 

dostatečně dlouhou dobu. Přerušování příjmu na referenční stanici navíc negativně 

ovlivnilo kvalitu výsledků.  

U bodu 2724_215 se při měření na referenční stanici 718 nepodařilo vyřešení 

ambiguit, přestože jsem na něm měření opakovala 3krát a nejdelší doba observace 

přesáhla 130 hodiny. Tento bod se nachází v otevřené krajině beze stromů a jediným 

možným rušivým vlivem by mohlo být cca 1 km vzdálené vedení vysokého napětí. Jeho 

zaměření z referenční stanice 697, ze kterého byl zaměřován nejdříve, však proběhlo 

bez problémů. Tento bod byl z tvorby transformačního klíče vyloučen. 

 

Vyhodnocení měření 
 

Surová data byla stahována programem Controller Dump a průběžně zálohována 

na CD-ROM. Vstup surových dat do projektu k dalšímu zpracování probíhal pomocí tzv. 

Backup souborů. 

Výpočet souřadnic měřených bodů v systému WGS 84 a jejich relativní přesnosti 

proběhl v modulu Data processing. Jelikož souřadnice žádné z referenčních stanic 

v systému WGS  84 nebyly známy, vypočetla jsem nejprve metodou Single Point sou-

řadnice referenční stanice 718 (na níž byla nejdelší souvislá doba měření, 5 hodin 

53 minut). Z tohoto bodu jsem pak vypočetla metodou baseline souřadnice obou dalších 

referenčních stanic 688 a 697 a také dalších bodů měřených z této referenční stanice. 

Pak jsem vypočetla souřadnice ostatních bodů, měřených ze zbývajících referenčních 

stanic 688 a 697.  

K vyrovnání sítě měřených bodů jsem použila funkci Adjustment v softwaru Ski 

(využívá metodu nejmenších čtverců). Program umožňuje vyrovnání sítě volné i připo-

jené. Umožňuje také zobrazit chybové elipsy jednotlivých bodů. Vyrovnání, které probí-

há v systému WGS84, je možné pouze pokud byl bod zaměřen z několika základen. Síť 

je nezávislá na Ski projektu. Data lze vkládat přímo z projektu, nebo pomocí vhodně 

zvoleného ASCII souboru. Vyrovnání bylo provedeno metodou vázané sítě. Jako pevné 
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body byly vzaty dva měřené body sítě DOPNUL, 2719_20 a 2725_2, neboť se jedná o 

pevné body a jsou známy jejich souřadnice v systému ETRS 895.  

Pro zajímavost jsem provedla i vyrovnání měřených bodů formou volné sítě. 

Srovnání výsledků (po transformaci do S-JTSK klíčem vytvořeným z bodů DOPNUL) je 

provedeno v následující tabulce tab. IV.. Jsou v ní uvedeny rozdíly mezi souřadnicemi 

danými a získanými z vyrovnání vázané sítě (levá část tabulky) a rozdíly mezi souřadni-

cemi získanými z vyrovnání sítě vázané a volné. 

 

                                            
5 Systémy ETRS 89 a WGS 84 jsou velmi blízké, jejich souřadnice můžeme ztotožnit. 
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 Rozdíly mezi souřadnicemi bodů 
ČSTS získanými z vyrovnání vá-
zané sítě a souřadnicemi danými  

Rozdíl mezi souřadnicemi bodů 
získanými z vyrovnání sítě vázané 
a volné  

Číslo bodu ∆X 
[m] 

∆Y 
[m] 

∆Z 
[m] 

∆X 
[m] 

∆Y 
[m] 

∆Z 
[m] 

2715_215 -0,087 0,049 -0,171 11,122 5,560 -17,788 
2715_234 -0,037 0,088 -0,208 11,132 5,565 -17,780 
2719_20 -0,082 0,054 -0,177 11,084 5,540 -17,807 
2719_34 -0,070 0,135 -0,289 11,104 5,592 -17,791 
2720_16 -0,046 0,107 -0,061 11,124 5,570 -17,785 
2720_206 -0,059 0,025 -0,209 11,115 5,587 -17,785 
2720_214 -0,129 0,034 -0,194 11,114 5,573 -17,791 
2720_229 -0,008 0,065 -0,320 11,126 5,584 -17,778 
2725_2 -0,066 0,252 -0,345 11,114 5,618 -17,776 
2725_26 0,005 0,192 0,084 11,128 5,629 -17,756 
662    11,124 5,569 -17,787 
663    11,123 5,570 -17,787 
669    11,123 5,576 -17,786 
686    11,119 5,588 -17,784 
687    11,119 5,589 -17,784 
688    11,119 5,590 -17,783 
696    11,117 5,598 -17,783 
697    11,116 5,599 -17,778 
703    11,115 5,603 -17,781 
704    11,115 5,604 -17,781 
718    11,120 5,583 -17,785 
tab. IV Srovnání sítě volné a vázané 

 

Rozdíl mezi souřadnicemi z vázané a volné sítě je značný (souřadnice z volné sí-

tě jsou chybné). Je způsoben nepřesností souřadnic získaných metodou Single Point, 

která se při vyrovnání vázané sítě s fixními známými body DOPNUL odstraní. 

Z uvedeného je zřejmé, že je nezbytné provádět vyrovnání pomocí sítě vázané, nebo 

referenční stanici byla umístit na bodě o známých souřadnicích WGS 84 (Single Point 

by nebylo nutno počítat). 
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Tvorba transformačního klíče 

 

Tvorba transformačního klíče pro železniční trať je specifickým problémem, 

z důvodu jejího značeného rozsahu. Možností by bylo vytvoření „globálního“ transfor-

mačního klíče pro velké území, za cenu větší odchylky na jednotlivých úsecích, nebo 

lokálních transformačních klíčů pro menší území (které se lépe přimykají jednotlivým 

úsekům, zejména v členitém terénu), s nutností vyřešit problém vzájemného navázání 

jednotlivých úseků. Vytvořila jsem celkem tři transformační klíče.  

 

Transformace byla provedena v modulu Datum/Map. Program umožňuje použití 

známého transformačního klíče, nebo jeho vytvoření. K vytvoření transformačního klíče 

je nezbytná znalost souřadnic nejméně 3 tzv. identických bodů6. Pro vytvoření prvních 

dvou klíčů jsem použila metodu Helmertovy sedmiprvkové transformace. Program 

umožňuje nastavit souřadnice, referenční elipsoid, metodu zobrazení (byl použit pro-

gram Krovak3.exe) a model geoidu. Body pro transformaci lze importovat z projektu SKI 

nebo z ASCII souboru. Program vypočte transformační parametry, pomocí nichž se 

provádí vlastní transformace.  

 

Pro tvorbu transformačního klíče Doptrans z bodů DOPNUL byly použity sou-

řadnice těchto bodů, jež jsou známy v obou systémech, S-JTSK i WGS 84 (respektive 

ETRS 897). Použila jsem souřadnice 6 bodů, které byly relativně blízké danému území. 

Jedná se o body: 27050020, 27190200, 27250260, 36090050, 36230490, 37220020. 

 

Souřadnice vypočtené pomocí tohoto klíče jsou pravděpodobně bližší systému S-

JTSK/95, což souvisí s použitím bodů sítě DOPNUL. V následující tabulce jsou uvedeny 

souřadnice zaměřených bodů na trati v S-JTSK, získané tímto klíčem a jejich střední 

chyby. 

                                            
6identické body jsou takové body, jejichž souřadnice v obou souřadných soustavách jsou známy.  
7 Ve skutečnosti se jedná o souřadnice v systému ETRS 89, ale vzhledem k tomu, že jsou systémy 

WGS 84 a ETRS 89 velmi blízké, můžeme souřadnice použít tímto způsobem. 
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Číslo bo-
du 

X mx Y my Z mz mxy 

 [m] [mm
] 

[m] [mm] [m] [mm] [mm] 

662 1093485,105 10 480576,084 8 223,772 19 13 
663 1093473,136 14 480848,606 9 223,718 22 17 
669 1093216,516 8 482881,720 7 228,208 17 11 
686 1091957,283 9 487409,899 7 239,316 16 12 
687 1091873,857 10 487657,967 7 239,439 17 12 
688 1091771,136 8 488007,400 6 241,106 16 10 
696 1090956,746 19 490618,124 10 241,410 25 22 
697 1090841,541 6 490968,125 5 242,041 12 8 
703 1090383,421 16 492640,431 12 243,420 28 20 
704 1090431,337 14 493057,195 12 245,550 27 19 
718 1092306,442 7 485322,444 5 227,456 13 9 
tab. V Souřadnice bodů získané klíčem Doptrans 

 
K vytvoření transformačního klíče TRI z měřených bodů jsem použila metodu 

klasické sedmiprvkové transformace (Helmertovu 3D transformaci). Použila jsem 10 

měřených bodů ČSTS, jejichž souřadnice S-JTSK jsou známy a souřadnice WGS 84 

jsem získala měřením. Jsou to body: 2715_215, 2715_234, 2719_20, 2719_34, 

2720_16, 2720_206, 2720_214, 2720_229, 2725_2, 2725_26.  

Měřený bod 2724_215 byl vyloučen, neboť se nepodařilo vyřešit ambiguity při je-

ho měření z referenční stanice 718.  

Souřadnice získané touto transformací jsou bližší systému S-JTSK, což souvisí s 

použitím S-JTSK souřadnic měřených bodů. Souřadnice měřených bodů na trati v S-

JTSK získané klíčem TRI a jejich střední chyby jsou uvedeny v tabulce.  
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Číslo 
bodu 

X mx Y my Z mz mxy 

 [m] [mm] [m] [mm] [m] [mm] [mm] 
662 1093485,058 10 480576,143 8 223,595 19 13 
663 1093473,090 14 480848,668 9 223,541 22 17 
669 1093216,470 8 482881,797 7 228,029 17 11 
686 1091957,234 9 487410,013 7 239,131 16 12 
687 1091873,808 10 487658,083 7 239,254 17 12 
688 1091771,086 8 488007,519 6 240,920 16 10 
696 1090956,694 19 490618,263 10 241,220 25 22 
697 1090841,488 6 490968,268 5 241,850 12 8 
703 1090383,367 16 492640,587 12 243,227 28 20 
704 1090431,285 14 493057,355 12 245,357 27 19 
718 1092306,393 7 485322,541 5 227,272 13 9 
tab. VI Souřadnice bodů na trati získané klíčem TRI 

 
Interpolační transformační klíč TRII je zde tvořen spíše pro srovnání. Metoda je 

vhodná pouze pro malá území (zhruba do 10 x 10 km), tudíž se pro použití na železnici 

(kvůli jejímu rozsahu) příliš nehodí. Metoda je založena na modelu afinní transformace.  

Pro interpolační klíč jsem použila tytéž měřené body jako pro klíč TRI. Souřadni-

ce měřených bodů na trati v S-JTSK, získané interpolačním klíčem, včetně středních 

chyb, jsou opět uvedeny v tabulce. 

 

Číslo bo-
du 

X mx Y my Z mz mxy 

 [m] [mm
] 

[m] [mm] [m] [mm] [mm] 

662 1093485,044 46 480576,150 46 223,590 46 65 
663 1093473,079 46 480848,672 46 223,534 45 64 
669 1093216,479 47 482881,792 47 228,017 47 66 
686 1091957,261 53 487409,995 53 239,122 53 75 
687 1091873,835 54 487658,065 54 239,245 53 76 
688 1091771,114 54 488007,501 54 240,912 54 76 
696 1090956,719 56 490618,245 56 241,217 56 79 
697 1090841,512 56 490968,250 56 241,848 56 79 
703 1090383,383 57 492640,572 57 243,225 57 81 
704 1090431,298 57 493057,343 57 245,356 57 81 
718 1092306,412 50 485322,526 50 227,260 50 70 
tab. VII Souřadnice bodů na trati získané klíčem TRII 
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Srovnání klíčů 

 

V následujících tabulkách jsou srovnány souřadnice získané pomocí transfor-

mačních klíčů, souřadnice dané a určené firmou Geometra, jak je uvedeno v hlavičkách 

tabulek. 

 

Rozdíly souřadnic daných a souřadnic vypočtených jednotlivými klíči 
klíč Doptrans klíč TRI klíč TRII 
∆X ∆Y ∆Z ∆X ∆Y ∆Z ∆X ∆Y ∆Z 

 
Číslo bo-
du [mm

] 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

2715_215 -87 49 -171 -31 21 8 52 -24 -15 
2715_234 -37 88 -208 -12 44 -49 -13 50 -41 
2719_20 -82 54 -177 40 -34 55 -5 -14 40 
2719_34 -70 135 -289 19 3 -75 11 79 -48 
2720_16 -46 107 -61 -1 47 114 9 43 121 
2720_206 -59 25 -209 3 -86 -15 -8 -56 -1 
2720_214 -129 34 -194 -60 -39 0 -41 -39 0 
2720_229 -8 65 -320 25 -30 -150 -22 -24 -139 
2725_2 -66 252 -345 -20 56 -152 18 26 -150 
2725_26 5 192 84 37 18 264 1 -40 234 
 

tab. VIII Rozdíly známých souřadnic bodů ČSTS a jejich souřadnic spočtených
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Při porovnání souřadnic bodů ČSTS daných a získaných výpočtem (transformací) jed-

notlivými klíči (tab. VII) vidíme, že menší rozdíly než klíč z bodů DOPNUL dávají klíče 

z měřených bodů. To odpovídá předpokladu, že souřadnice z klíče Doptrans jsou bližší 

systému S-JTSK/95, který je pro měření GPS vhodnější. 

 

 Rozdíly souřadnic měřených bodů na trati získa-
ných z klíče Doptrans a z klíčů uvedených níže 

Rozdíly souřadnic mě-
řených bodů na trati zís-
kaných z klíče TRI a 
z klíče TRII 

Klíč TRI klíč TRII 

∆X ∆Y ∆Z ∆X ∆Y ∆Z ∆X ∆Y ∆Z 

 
 
Číslo 
bodu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
662 14 -7 6 47 -59 177 61 -66 183 
663 11 -4 7 46 -62 177 57 -66 184 
669 -9 5 13 46 -77 178 37 -72 191 
686 -27 18 9 49 -114 185 22 -96 194 
687 -27 18 8 49 -116 185 22 -98 194 
688 -28 18 8 50 -119 186 22 -101 194 
696 -25 18 3 52 -139 190 28 -121 193 
697 -24 18 2 53 -143 191 29 -125 194 
703 -15 15 2 54 -156 193 39 -141 195 
704 -13 12 1 52 -160 193 39 -148 194 
718 -19 15 13 49 -97 183 30 -82 196 
tab. IX Rozdíl souřadnic bodů na trati získaných klíči TRI a TRII a rozdíly souřadnic bo-
dů na trati z klíče Doptrans a klíčů TRI a TRII 
 
 
Rozdíly souřadnic firmy Geometra a souřadnic vypočtených jednotli-
vými klíči 

klíč Doptrans klíč TRI klíč TRII 
∆X ∆Y ∆Z ∆X ∆Y ∆Z ∆X ∆Y ∆Z 

 
 
Číslo 
bodu 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

662 -55 113 -251 -8 54 -74 6 47 -69 
663 -54 107 -275 -8 45 -98 3 41 -91 
669 -32 54 -273 14 -23 -94 5 -18 -82 
686 -43 43 -322 6 -71 -137 -21 -53 -128 
687 -50 49 -316 -1 -67 -131 -28 -49 -122 
688 -49 53 -333 1 -66 -147 -27 -48 -139 
696 -37 141 -380 15 2 -190 -9 20 -187 
697 -58 132 -360 -5 -11 -169 -29 7 -167 
703 -76 172 -372 -22 16 -178 -38 31 -177 
704 -71 94 -398 -19 -66 -205 -32 -54 -204 
718 -31 53 -298 18 -44 -114 -1 -29 -102 
tab. X Srovnání zjištěných souřadnic se souřadnicemi firmy Geometra 
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Souřadnice získané z klíče Doptrans se od souřadnic získaných z lokálních klíčů 

odlišují daleko více, než souřadnice z lokálních klíčů mezi sebou. Tato větší odlišnost 

odpovídá odlišnosti systémů S-JTSK a S-JTSK/95. 

Rozdíl mezi jednotlivými klíči by při použití pro body železničního polygonu neměl 

mít příliš velký význam, jelikož bodové pole ČD (respektive vytyčovací síť ČD) se vy-

značuje vysokou vnitřní přesností. Pro praktické využití na trati je výhodnější použití klí-

če vytvořeného z bodů sítě DOPNUL. Sice se méně přimyká jednotlivým úsekům trati, 

ale je použitelný pro větší území. Tím se zjednoduší problém nutného navázání na sou-

sední úseky trati, jež by bylo při použití klíče z měřených bodů (který se k jednotlivým 

úsekům lépe přimyká) obtížnější.  

 

 

Dosažená přesnost 
 

Jak již bylo uvedeno, musejí být všechny body bodového pole ČD zaměřovány 

v první nebo druhé třídě přesnosti. Kritéria přesnosti pro jednotlivé třídy přesnosti dle [2] 

jsou uvedena v následující tabulce (tab. XI.).  

 

 

Třída přesnosti uxy [m] 
1 0,04 
2 0,08 
3 0,14 
4 0,26 
5 0,50 

 

tab. XI Kritéria přesnosti pro jednotlivé třídy přesnosti 

 

Uvádím zde pouze kritéria polohová, neboť pro výšková měření na trati je přes-

nost metody GPS nedostačující. Porovnáme-li kritéria přesnosti uxy z tab. XI 

s dosaženou střední souřadnicovou chybou mxy z tab. V. a tab. VI, vidíme, že všechny 

zaměřené body na trati vyhovují první třídě přesnosti a požadavek dosažení první nebo 
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druhé třídy přesnosti tudíž splňují. Body vypočtené interpolačním klíčem (tab. VII.) vy-

hovují druhé a třetí třídě přesnosti (to dokládá nevhodnost použití interpolačního klíče). 

 

 

Závěr 
 

Bylo zaměřeno celkem 22 bodů, metodou GPS, z nichž jeden byl při zpracování vylou-

čen. Z 10 zaměřených bodů (8 bodů ČSTS a 2 body DOPNUL) jsem vytvořila metodou 

Helmertovy 3D transformace transformační klíč TRI pro transformaci ze systému 

WGS 84 do systému S-JTSK pro úsek železniční trati 2251 Ostrava – Opava v km 272 

až 285. Pro srovnání jsem z těchto bodů vytvořila ještě interpolační klíč TRII. Klíč Dop-

trans je vytvořen z bodů sítě DOPNUL.  

Zbývající zaměřené body (celkem 11 bodů) jsou body na trati, které jsou pomocí klíčů 

transformovány do systému S-JTSK. Provedla jsem porovnání klíčů a volbu vhodnější-

ho z nich, pro použití v daném úseku železniční trati. Jako vhodnější jsem zvolila klíč 

Doptrans, neboť lépe vyhovuje požadavkům na vzájemné navázání jednotlivých úseků.  

Měření pomocí použitých aparatur bylo velmi časově náročné a tudíž ne příliš efektivní. 

Na vině byl především technický stav aparatur, které byly značně poruchové. Pro měře-

ní na železnici by bylo vhodnější použití novějších aparatur s kratší dobou inicializace, 

především z důvodu omezení vlivu projíždějících vlakových souprav. 
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Seznam zkratek 
 

ČD České dráhy 

ČSTS Česká státní trigonometrická síť 

DOPNUL síť bodů kampaně DOPNUL (doplnění nultého řádu) 

ETRS 89 Evropský terestrický referenční rámec 1989 

GPS Globální polohový systém 

JŽM jednotná železniční mapa 

S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

TAI mezinárodní atomový čas 

TL triangulační list 

WGS 84 Světový geodetický systém 1984, jsou v něm definovány dráhy družic a 

probíhají v něm výpočty GPS 

zast. zastávka 

ZhB zhušťovací bod 

ŽBPP železniční bodové polohové pole 

žst. železniční stanice 

S-JTSK/95 zpřesněná verze S-JTSK, jednoznačně definován převod mezi S-JTSK/95 

a ETRF 89 odstraňuje chybné měřítko a lokální deformace stávajícího S-JTSK, tvořen 

souborem bodů, jimž jsou přiřazeny souřadnice v ETRF 89 a zároveň rovinné S-

JTSK/95  
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