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ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce se zabývá geodetickým monitoringem sesuvného území 

v blízkosti Třebenic v Českém středohoří. Obsahem práce je geodetické zaměření 

území, zpracování měření a zhodnocení sesuvu daného území. Cílem bylo zjistit 

prostorové souřadnice podezřelých bodů a porovnáním s předchozími etapami zhodnotit 

jejich prostorový posun. Měření bylo provedeno ve dvou etapách s odstupem pěti 

měsíců. Body podezřelé z posunu jsou v terénu trvale stabilizovány na ocelových 

tyčích. Byly zaměřeny jako prostorová síť z jednotlivých stanovisek polygonového 

pořadu, který byl měřen pomocí trojpodstavcové soustavy. Polygonový pořad byl 

připojen na dva stabilizované body, na nichž byla provedena 24 hodinová GNSS 

observace za účelem získat přesné prostorové souřadnice. Rozbor přesnosti před 

měřením byl proveden v programu PrecisPlanner. Zaměřená geodetická síť byla 

vyrovnána v programu EasyNET. 
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ABSTRACT 

 The aim of this thesis is to monitor geodetic slide of territory near Třebenice in 

Central Bohemian Highlands. The thesis is focused on geodetic measurements, 

measurement processing and evaluation of the landslide in given area. The main target 

is to determine spatial coordinates of suspect measurement points and compare its 

movement with previous stages. The measurement was done in two stages with five-

month delay. Suspect points are permanently stabilized in terrain by steel rods. They 

were localized in a spatial network using principal traverse standpoints which have been 

acquired from a three-stand system. Principal traverse was linked to two stabilized 

points. The 24-hour measurement was done on each of them to get its accurate spatial 

coordinates. In advance accuracy analysis was done in PrecisPlanner. The geodetical 

network was aligned in EasyNET. 
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Úvod 

 Cílem práce je zaměřit vhodným způsobem trvale stabilizované body, které se 

nachází na území podezřelém ze sesuvu svahu. Jedná se o území v Českém středohoří, 

mezi Třebenicemi a Dlažkovicemi. V blízkosti území vede silnice 3. třídy a železnice, 

na nichž zanechává sesuv půdy následky v podobě deformací. Toto území bylo 

v minulosti již sledováno a byla provedena stabilizační opatření vedoucí k minimalizaci 

posunů. Avšak podle nejnovějších poznatků neustále dochází k posunům v řádu 

centimetrů za rok a je tudíž nutné stav sledovat. 

Práce navazuje na diplomovou práci Bc. Jakuba Hávy z roku 2017. Jedná se 

o zpracování nulté a první etapy měření posunů na bodech v dané lokalitě. Tato práce se 

zabývá měřením a výpočtem druhé a třetí etapy a vyhodnocením výsledů ze všech čtyř 

etap dohromady. 

V rámci terénních prací byl zaměřen polygonový pořad metodou 

trojpodstavcové soustavy vedoucí daným územím. Z jednotlivých stanovisek pořadu 

byly zaměřeny podrobné body stabilizované ocelovou tyčí. Pořad byl připojen na dva 

body, na nichž bylo provedeno měření statickou metodou GNSS ve formě 24 hodinové 

observace. Tyto body se nachází v těsné blízkosti území podezřelého z posunu, a tudíž 

je nelze považovat za stabilní. Z toho důvodu byla observace provedena při každé etapě 

měření zvlášť. Vhodný přístroj a počet opakování měření byl zvolen v závislosti na 

výsledcích rozboru přesnosti před měřením. Rozbor byl vypočten za pomoci modelu 

v programu PrecisPlanner. Body byly zaměřeny ve dvou etapách. Jedna etapa měření 

proběhla na podzim roku 2017, druhá na jaře následujícího roku. Zpracování GNSS 

měření proběhlo ve spolupráci s Ing. Janem Balkem, pracovníkem Ústavu struktury a 

mechaniky hornin Akademie věd ČR, který se sledováním dané lokality zabývá 

z dlouhodobějšího hlediska. Zpracování trigonometrického měření proběhlo v programu 

EasyNET, v němž byla geodetická síť vyrovnána. Výsledkem jsou vyrovnané 

prostorové souřadnice podrobných bodů, které byly porovnány se souřadnicemi 

z předešlých měření, a byl vytvořen závěr o stabilitě či nestabilitě dané lokality. 

Práce je rozdělena do několika na sebe navazujících kapitol. V úvodu je 

pojednáno obecně o geodetickém sledování posunů, dále je popsána lokalita, jíž se 



Úvod 

8 

 

práce zabývá. Následuje rozbor přesnosti před měřením a s tím související přístroje a 

pomůcky, které byly pro měření použity. Druhá polovina práce se zabývá etapovým 

měřením prováděným v terénu a jeho následným zpracováním a vyhodnocením ve 

zvoleném softwaru. V závěru je veškerá činnost shrnuta, jsou popsány výsledky a je 

vytvořen závěr o stabilitě dané lokality. 
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1. Geodetický monitoring  

V této kapitole je čerpáno z [1], [2], [3] 

Geodetický monitoring neboli sledování posunů bodů je jedna z činností 

vědního oboru inženýrská geodézie. Sledování posunů a přetvoření se využívá při 

zakládání nových staveb, pro kontrolu stávajících staveb, pro kontrolu stability půdy 

v oblastech ohrožených sesuvy půdy či v oblastech kde stabilitu půdy narušuje jiná 

činnost.  

1.1. Základní pojmy 

Posun bodu znamená prostorovou změnu v jeho poloze. Sesuv je jev vznikající 

účinkem zemské tíže při porušení stability svahů. Poloha bodu je vždy posuzována vůči 

základní (nulté) etapě nebo předchozí etapě měření.  

Je několik typů bodů. Signalizovaný bod, pomocí něhož se určuje posun, se 

nazývá pozorovaný. Stanoviskový (též pozorovací) bod je stanovisko, z něhož je 

měřeno na pozorované body. Připojovací bod slouží k polohovému nebo výškovému 

připojení a je volen v blízkosti pozorovaného objektu nebo území. Poloha připojovacích 

a stanoviskových bodů nebývá stabilní. Orientační bod je bod co nejvíce vzdálený od 

pozorovaného objektu nebo území, slouží k orientaci osnovy směrů při měření a jeho 

poloha by měla být stálá. Vztažný bod je polohově nebo/i výškově určen a jsou k němu 

vztaženy projektované posuny. 

Posuny se dělí na relativní a absolutní. Relativní posun je vyjádřený vzhledem 

k relativní vztažné soustavě nebo ke vztažnému bodu, a tudíž udává vzájemné změny 

v poloze jednotlivých bodů. Absolutní posun je vyjádřený v absolutní soustavě 

nezávislé na sledovaných bodech.  

1.2. Důvody monitoringu 

Monitoring se uplatňuje v oblastech, kde je vznik posunů předpokládaný nebo 

již prokázaný. Jedná se především o oblasti se špatnými geologickými podmínkami, 

silně stlačitelným podložím, oblasti s častým kolísáním hladiny podzemních vod. 
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Měření posunů a přetvoření se využívá pro kontrolu stavebních objektů, poklesových 

kotlin, důlních a vodohospodářských děl, u svahových sesuvů půdy. 

1.3. Metody monitoringu 

Posuny a přetvoření je možné měřit nejrůznějšími metodami. Mezi nejčastěji 

používané geodetické metody pro určení svislých posunů patří trigonometrické měření, 

geometrická či hydrostatická nivelace. Pro určení vodorovných posunů je využíváno 

záměrné přímky, polygonových pořadů, prostorové polární metody, délkového 

protínání, trigonometrických metod atd. Svislé a vodorovné posuny je možné určovat 

odděleně nebo dohromady.  

V současné době je využíváno k určování posunů pozemní i letecké 

fotogrammetrie či laserového skenování. Tyto metody jsou výhodné vzhledem k časové 

nenáročnosti, jejich nevýhodou může být menší přesnost. Je vždy nutné uvážit za jakým 

účelem je měření pořizováno, jaká je očekávaná přesnost a na základě toho vybrat 

vhodnou, co nejefektivnější metodu měření. V některých případech je vhodné využití 

různých fyzikálních měřidel, například tenzometrů, dilatometrů či přesných libel. 

Při sledování svahových sesuvů se společně s geodetickými metodami používají 

i geotechnické metody. Ty pro měření využívají inklinometrů, extenzometrů, 

náklonometrů aj. Pro měření těmito metodami je nutné vybudovat hluboké vrtané 

sondy, což je finančně značně náročné. Výsledkem geotechnických měření bývají údaje 

o posunech v jednotlivých vrstvách zemin. 

Monitoring se dělí na aktivní a pasivní. Při aktivním monitoringu probíhá měření 

soustavně v krátkých časových intervalech. Měřící jednotka je napojena na počítač, 

který okamžitě naměřená data zpracovává a v případě zaznamenání posunu odesílá 

varovnou zprávu. Příkladem aktivního monitoringu je monitorovací stanice ve 

velkolomu ČSA, která sleduje stav bočních svahů uhelného lomu.  

Při pasivním monitoringu jsou intervaly mezi jednotlivými měřeními delší a 

zpracování dat probíhá až s určitým časovým odstupem. V této práci je uplatněna 

metoda pasivního sledování posunů. Měření proběhlo ve dvou etapách s odstupem pěti 

měsíců. Byla měřena prostorová polární metoda ve spojení s 24 hodinovou GNSS 
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observací, pomocí které byly určeny prostorové souřadnice dvou bodů, na něž je 

trigonometrické měření navázáno. 
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2.  Zájmové území 

V této kapitole je popsána lokalita, v níž sledování posunů probíhalo. Jsou zde 

zmíněna předešlá měření v daném území, včetně jejich výsledků, a je též pojednáno 

o stabilizaci zaměřovaných bodů. V kapitole je čerpáno z [4], [5], [6], [7] 

2.1. Oblast Českého středohoří 

České středohoří patří v České republice k místům s nejčastějším výskytem 

různých svahových deformací. Jeho geologický vývoj je velmi složitý. Jedná se 

o třetihorní pohoří vulkanického původu, které navíc vznikalo na styku dvou geologicky 

odlišných jednotek. Počátek intenzivní erozní činnosti je datován ke konci třetihor. 

Období čtvrtohor je charakteristické velkými klimatickými změnami. Střídání 

chladných a teplejších period mělo za následek vzrůstající objem tekoucí vody, s čímž 

byl spojen transport sedimentů. V chladných obdobích docházelo k intenzivnímu 

zvětrávání hornin. Následkem těchto jevů jsou především příkré svahy velmi náchylné 

na sesuvy i v dnešní době.  

Důkazem svahové nestability oblasti Českého středohoří v dnešní době je 

i událost z června roku 2013, kdy došlo mezi Velemínem a Litochovicemi nad Labem 

k zavalení úseku nově budované dálnice D8 asi půlkilometrovým sesuvem půdy (Obr. 

2.1).  

Obr. 2.1 - Sesuv na dálnici D8, foto: Jaroslav Mendl, [7] 
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2.2. Sledované území v blízkosti Třebenic 

Sledované území (Obr. 2.2) leží mezi městem Třebenice a obcí Dlažkovice, 

v katastrálním území Třebenice, asi 1,3 km jihozápadně od tohoto města. Území 

o rozloze zhruba 1,5 hektaru se nachází v těsné blízkosti silnice III. třídy (III/23756) 

a železniční tratě č. 113 Lovosice-Most. Leží v nadmořské výšce 245–265 m. n. m. na 

úpatí jihovýchodního svahu vrchu Malá kozí horka, který je neovulkanického původu. 

Spodní část svahu je tvořena především křídovými a jílovitými horninami, které jsou 

velmi náchylné na sesuvy. Celková rozloha morfologicky zřetelně vymezeného 

sesuvného území je asi 28 ha. Je zde několik oblastí, které byly v minulosti kvůli 

sesuvům sledovány. Tato práce se zabývá pouze jednou z nich. Oblastí, která je 

nejméně postižena antropogenním vlivem, a tudíž slouží jako modelová oblast pro 

sledování mechanizmů ovlivňujících vliv a průběh svahových deformací.  

2.3. Historický a současný stav pozorování 

Historii měření v dané lokalitě komplexně shrnují ve svém článku autoři 

J. Balek, T. Marek a P. Kadlečík z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd 

ČR, kteří se v současnosti zabývají chováním podloží v tomto území. 

První záznamy o posunech v tomto území jsou z první poloviny 20. století 

v souvislosti s deformací železniční trati v letech 1938 a 1939. Z roku 1964 jsou 

podrobné informace o situaci na tomto území ve zprávě o inženýrsko-geologickém 

průzkumu sesuvu u Třebenic, kterou vyhotovil p. Pašek. V té době byla železniční trať 

udržována pomocí občasného podsypávání škvárou, avšak neustálé porušování drážního 

Obr. 2.2 - Lokalita měření, [6] 
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tělesa vedlo roku 1970 k vypracování dalšího inženýrsko-geologického průzkumu. 

Během tohoto průzkumu byly zaznamenány až několika decimetrové posuny. Byl 

zjištěn výrazný vzestup hladiny podzemních vod, a proto bylo rozhodnuto o provedení 

sanačních prací, které spočívaly především v odvodnění svahu. I přes tato opatření se na 

podzim roku 1981 znovu objevila výrazná deformace železniční tratě (Obr. 2.3). 

V rámci dalších bezpečnostních opatření byla opět snižována hladina podzemních vod 

pomocí odvodňovacích kanálů a vsakovací stěny, navíc došlo k přímé stabilizaci svahu 

pomocí betonových pilot.  

V práci z roku 2012 Novotný sleduje sesuvy pomocí dvou extenzometrických 

profilů (Obr. 2.4). Měření v těchto profilech probíhají už od roku 1994. Z výsledků je 

zřejmé, že pohyb probíhá v tomto území neustále, i když už zdaleka nedosahuje hodnot 

jako před sanací. V současnosti se jedná o sesuvy v řádech jednotek cm za rok. 

Od prosince 2013 do roku 2015 bylo provedeno v blízkosti dané lokality 8 etap 

trigonometrických měření, posuny jsou určovány relativně vzhledem k referenčním 

bodům stabilizovaným v koruně drážního tělesa. Je zde sedm kontrolních bodů, na 

Obr. 2.3 - Deformace železniční tratě v roce 1981, [4] 

Obr. 2.4 - Extenzometrické profily, [4] 
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kterých jsou zaznamenávány roční posuny do 2 cm v horizontálním i vertikálním směru. 

Žádný z těchto bodů však neleží přímo v území, jemuž se věnuje tato práce. Je tedy 

možné pouze očekávat podobné hodnoty posunů i v tomto území.  

V roce 2017 provedli Bc. Jakub Háva a Bc. Jan Velíšek dvě etapy měření na 

dvou územích v této lokalitě v rámci svých diplomových prací. Etapy byly měřeny 

v únoru a v dubnu loňského roku, tedy s odstupem dvou měsíců. Ve spojitosti s touto 

prací jsou zajímavé především výsledky Bc. Hávy, jelikož jeho měření probíhalo na 

stejných bodech, kterými se tato práce zabývá (Obr. 2.5). Byly prokázány posuny 

celkem u devíti bodů v polohové složce a u třech bodů ve výškové složce. Vzhledem 

k tomu, že nejsou dostupné žádné hodnoty výsledků z předešlých měření na těchto 

bodech, byly posuzovány pouze dvě loni naměřené etapy vůči sobě. Polohové posuny 

dosahovaly hodnot kolem 1 cm, největší posun byl naměřen v poloze na bodě 113, a 

sice 2,07 cm. Všechny posuny ve výšce vyjma bodu 101 jsou kladné, tzn. posun 

směrem vzhůru a dosahují převážné hodnot mezi 0,5 cm a 1 cm. Největší výškový 

posun byl zaznamenán na bodu 104 s hodnotou 1,17 cm. Závěrem je, že k posunu bodů 

směrem vzhůru došlo pravděpodobně z důvodu klimatických podmínek – první měření 

proběhlo v únoru, kdy byla půda zamrzlá. Tento fakt by pro další vyhodnocení bylo 

vhodné konzultovat s geologem. 

2.4. Rozmístění a stabilizace bodů 

  

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.5 – Rozmístění bodů, [6] 
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Sledované body jsou v dané lokalitě rozmístěny ve dvou profilech mezi body 

5001 a 5003 (Obr. 2.5). Pro účely opakovaných měření jsou v místním porostu 

vysekány průchody zajišťující dobrou viditelnost mezi body. 

Zájmové body jsou ve sledovaném území stabilizovány dvěma způsoby. Bod 

číslo 9 je stabilizován nastřelovacím hřebíkem v betonovém pilíři, bod číslo 13 je 

stabilizován nastřelovacím hřebíkem v propustku Obr. 2.7). Ostatní body jsou 

stabilizovány ocelovou tyčí s důlkem (Obr. 2.6). 

         

Fotografie jednotlivých bodů jsou v Příloze 1. 

 

Obr. 2.7 - Stabilizace nastřelovacím 

hřebíkem 
Obr. 2.6 - Stabilizace ocelovou tyčí 
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3. Rozbor přesnosti před měřením 

V této kapitole je čerpáno z [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 

Plánování přesnosti před měřením je důležitou součástí celého měření. Jeho 

cílem je určit vhodné měřické přístroje, pomůcky a postupy, aby byla dosažena 

požadovaná výsledná přesnost, která je dána normami nebo smluvními podmínkami. 

V případě, že se geodetická úloha řeší pomocí vyrovnání, jako v případě této práce, je 

nutno plánování přesnosti provést pomocí sestavení modelu, díky němuž lze poté 

přesnost hodnotit. 

3.1. Program PrecisPlanner 3D 

Program PrecisPlanner 3D byl vytvořen za účelem jednoduché možnosti 

sestavení modelu pro plánování přesnosti měření geodetických sítí. Vstupními daty jsou 

seznam přibližných souřadnic, které definují konfiguraci modelu, a seznam měřených 

veličin včetně jejich přesností. Model může být počítán jako volná síť nebo jako síť 

s fixními body. Výsledkem je přesnost výsledných souřadnic včetně jejich kovarianční 

matice umožňující další výpočty přesnosti odvozených veličin.  

3.1.1. Princip plánování přesnosti měření 

  Známe-li přibližné souřadnice měřených bodů, přibližné hodnoty měřených 

veličin a jejich směrodatných odchylek, můžeme vytvořit chybový model určující 

přesnost vyrovnaných veličin ve tvaru kovarianční matice. Obecný model geodetické 

úlohy lze vyjádřit takto: 

Model volné geodetické sítě je dán rovnicemi: 

  
    
   

  
  
 

    
    
 

    

 kde A je matice plánu (derivací),  

P je matice vah,  

B je matice linearizovaných podmínek, 

dx je vektor přírůstků neznámých oproti přibližným hodnotám, 

(1) 
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k je vektor korelát, 

l‘ je vektor redukovaných měření 

Vyrovnané neznámé se určí z rovnice: 

        

 kde     je vektor přibližných hodnot neznámých. 

Matice vah P má tvar: 

   

   
   

  
  

  
  

  
   

        
  

 

  
  

 kde    je zvolená konstanta, tzv. jednotková směrodatná odchylka 

    a    je směrodatná odchylka i-tého měření 

Prvky matice A mají tvar: 

     
   
   

 

 kde    je funkce vyjadřující vztah mezi měřením    a určovanými souřadnicemi, 

 do matice A vstupují přibližné hodnoty neznámých z vektoru   . 

Prvky vektoru    mají tvar: 

  
           

Kovarianční matice se určí podle vzorce: 

    
   

    
   

 
  

 

Ze vzorce (6) vyplývá, že k určení kovarianční matice není nutné znát žádná 

konkrétní měření. Model lze získat jen za pomoci přibližné konfigurace, která je určena 

přibližnými souřadnicemi, a volby měření, která budou prováděna, včetně jejich 

přesností. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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3.1.2. Popis programu PrecisPlanner 

Program je funkční v operačním systému Microsoft Windows XP a vyšší. Demo 

verze je pro nekomerční použití volně dostupná na stránkách autora [8]. Postup práce je 

rozložen do několika kroků, které probíhají pomocí tlačítek v hlavním okně (Obr. 3.1) 

 

Načtení souřadnic 

Načíst lze textový soubor s příponou *.txt. Tento soubor musí obsahovat 

minimálně dva body. Načítat lze samostatné souřadnice (číslo bodu, X, Y, Z) nebo 

souřadnice s doplňujícími údaji o přesnosti centrace, určení výšky cíle a charakteru 

bodu (číslo bodu, X, Y, Z, přesnost centrace cíle, přesnost určení výšky cíle, a/f – 

vyrovnávaný/fixní bod) (Obr. 3.2). Oddělovačem údajů je mezera nebo tabulátor, 

desetinným oddělovačem je tečka. Načtení se provede pomocí tlačítka „Načíst 

souřadnice“, případně pomocí „.txt“ jedná-li se o vstup pouze se souřadnicemi. 

 

Obr. 3.2 - Ukázka souboru souřadnic včetně doplňujících informací 

 

Obr. 3.1 - Hlavní okno programu PrecisPlanner 3D 
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Mapa souřadnic 

 V mapě souřadnic (Obr. 3.3) lze načtené body zobrazit v grafické i textové 

podobě a s body manipulovat.  

 

Definice měřených veličin 

Druhým vstupním souborem je soubor měřených veličin (Obr. 3.4). Stejně jako 

soubor souřadnic musí být ve formátu *.txt. Obsahem je typ měření (zu – zenitový úhel, 

di –vodorovný směr, sd – šikmá délka, hd – vodorovná délka, vd – převýšení, pr – 

provážení), číslo stanoviska, číslo cíle, přesnost měřené veličiny. 

 

Obr. 3.4 - Ukázka souboru měření 

Obr. 3.3 - Mapa souřadnic 
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Mapa měření 

Stejně jako v mapě souřadnic lze v mapě měření zobrazit zadané hodnoty 

v textovém i grafickém formátu (Obr. 3.5). Měřené veličiny lze upravovat, přidávat a 

mazat. Po stisknutí pravého tlačítka nad měřením v tabulce lze upravit přesnost jednoho 

měření, přesnost všech měření daného typu nebo spustit průvodce přesnostmi (Obr. 

3.6).  

Obr. 3.5 - Mapa měření 
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Průvodce dává možnost měnit přesnosti hromadně, lze v něm podrobně nadefinovat 

přesnosti jednotlivých určovaných veličin a ty vložit do modelu. V tabulce se postupuje 

zleva doprava. V prvním sloupci se nadefinuje jednotková přesnost, ve druhém sloupci 

počty opakování. Stiskem tlačítka „+“ se vypočte průměrná použitá hodnota 

vzdáleností, na které je závislá přesnost délek a převýšení. Výsledná přesnost se počítá 

ve třetím sloupci stiskem tlačítka „->“ nebo ji lze vyplnit ručně. Stiskem tlačítka ve 

čtvrtém sloupci se hodnota výsledné přesnosti aplikuje. Pro délky a převýšení je navíc 

v tomto sloupci tlačítko „Jednotlivě*“. To umožňuje výpočet a aplikaci hodnoty 

jednotlivě na základě hodnoty z prvního a druhého sloupce a konkrétní délky bez 

použití délky ze třetího sloupce (Obr. 3.6).  

Obr. 3.6 - Průvodce přesnostmi 
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Nastavení 

V nastavení lze měnit jazyk programu, grafické vlastnosti zobrazení (barva a 

font pro plán) a uplatnění (ne)přesnosti centrace cíle a určení výšky přístroje (Obr. 3.7). 

 

Výpočet modelu a protokol o výpočtu 

Výpočetním jádrem je program GNU Gama. V případě, že jsou správně zadané 

vstupní hodnoty se stiskem tlačítka „- Výpočet modelu - “ model vypočte. O tom, že byl 

model vypočten, informuje hláška pod tímto tlačítkem. Po vypočtení modelu je 

k dispozici protokol v textovém formátu, který obsahuje mimo jiné informace 

o konfiguraci sítě, vyrovnaných souřadnicích a jejich směrodatných odchylkách včetně 

parametrů elips chyb. 

Výpočty přesnosti odvozených veličin 

Jak bylo na začátku řečeno, pomocí kovarianční matice, která je součástí 

výstupu výpočtu modelu, lze vypočítat přesnosti odvozených veličin. Tento výpočet lze 

provést po stisknutí tlačítka „+ Výpočty +“ v hlavním menu. Tabulka obsahuje čísla 

Obr. 3.7 - Nastavení programu 
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bodů, jejich souřadnice, přesnosti souřadnic a parametry elipsoidů chyb. Ve spodní části 

lze vypočítat vodorovnou, šikmou či svislou délku a její přesnost.  

3.2. Plánování přesnosti pro tuto práci 

Pro plánování přesnosti měření v této práci byl využit program PrecisPlanner 

3D. Vzhledem k rozsahu měření musela být použita plná verze programu, demo verze je 

funkční pouze pro sedm bodů. 

3.2.1. Vstupní data 

Při tvorbě vstupních souborů bylo využito poznatků a výsledků z předešlého 

měření v této oblasti, které provedl na jaře 2017 Bc. Jakub Háva.  

Konfigurace modelu vychází z předpokladu, že bude měřen polygonový pořad 

vložený mezi body 5001 a 5003, na kterých bude měřena 24 hodinová GNSS observace. 

Polygonový pořad bude měřen pomocí trojpodstavcové soustavy.  

Postup tvorby vstupních souborů byl následující. Nejprve byl vytvořen soubor 

přibližných souřadnic bodů. Počátek místní souřadnicové soustavy byl vložen do bodu 

5001, který bude zaměřen pomocí GNSS observace. Souřadnice ostatních bodů v místní 

soustavě byly vypočteny ze souřadnic předešlého měření. Dva body, na nichž bude 

provedena GNSS observace, byly označeny 5001 a 5003. Podrobných bodů je 13 a byly 

označeny 101-113. Stanoviska byla volena ve většině případů mezi dvěma podrobnými 

body a jsou označována 400X. Bylo využito rozšířeného formátu vstupního souboru 

s definovanými přesnostmi. Na stanoviscích polygonu neprobíhá centrace. I přesto se 

zde v malé míře vlivem osových chyb přístroje nepřesnost projeví. Proto byla pro body 

400X zvolena přesnost obou složek 0,1 mm. Na podrobné body 10X je umisťován 

minihranol.  

přesnost centrace minihranolu je            , 

přesnost určení výšky cíle             

Aby bylo možno zohlednit nepřesnost centrace na bodech 5001 a 5003, musely být 

zvoleny dva další body 5001.1 a 5003.1, takzvané pseudobody, které byly pro výpočet 

modelu označeny za fixní. Tyto body mají stejné souřadnice jako body 5001 a 5003, ale 
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nebylo na nich reálně měřeno. Podrobně se teorií pseudobodu zabývá odborný článek 

M. Štronera z roku 2014 [9].  

Konfigurace modelu vychází z předpokladu, že z každého stanoviska 

polygonového pořadu bude měřeno vždy na dva nejbližší podrobné body (jeden směrem 

k předešlému stanovisku a jeden směrem ke stanovisku následujícímu.) Výjimkou je 

situace v polovině pořadu, kde kvůli viditelnosti na bod 5003 je vloženo jedno 

stanovisko navíc. Z důvodu špatné viditelnosti v druhé části pořadu jsou některá 

stanoviska umístěna v těsné blízkosti podrobného bodu a tím pádem musí být tento bod 

zaměřen z jiného, vzdálenějšího stanoviska.  

Podkladem pro volbu přesností měřených veličin byla totální stanice s přesností 

0,3 mgon pro vodorovné směry a zenitové úhly a 1 mm + 1 ppm pro délky. Vzhledem 

k tomu, že se v některých případech jedná o záměry krátké pouze v řádech jednotek 

metrů, lze předpokládat, že přesnost měřených úhlů a směrů bude horší. Pro model byla 

tedy zvolena přesnost 1 mgon pro vodorovné směry a zenitové úhly a 1 mm pro šikmé 

délky.  

Pro měření na pseudobody bylo vytvořeno pseudoměření převýšení a provážení. 

Pro výpočet přesnosti těchto veličin byla použita přesnost souřadnic vypočtených 

z GNSS měření. GNSS observace bude zpracována za pomocí dat ze sítě GEONAS. 

GEONAS je geodynamická síť zahrnující 22 permanentních referenční stanic na 

kterých probíhají měření tektonických pohybů pomocí GNSS přijímačů. Síť je 

provozována Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. 

Byla vytvořena za účelem sledování současných geodynamických procesů probíhajících 

v zemské kůře Českého masivu. Přesnosti výsledků zpracovaných dat v této síti 

vyplývají z dlouhodobého pozorování. 

 Z dlouhodobého sledování vyplývá, že přesnost souřadnic vypočtených z GNSS 

observace probíhající nepřetržitě po dobu 24 hodin je v polohové složce 1,5 mm, ve 

výškové složce 4 mm. Dále byla využita přesnost centrace a určení výšky antény GNSS 

přijímače a přesnost centrace a určení výšky hranolu na bodě.  

přesnost provážení je         
         

      
         

kde            je polohová přesnost souřadnic z GNSS měření 

(7) 



3.  Rozbor přesnosti před měřením 

26 

 

                je přesnost centrace GNSS přijímače při měření fixních bodů 

             je přesnost centrace minihranolu při měření polygonu 

přesnost převýšení je        
         

      
         

kde         je výšková přesnost souřadnic z GNSS měření 

                je přesnost určení výšky GNSS přijímače při měření 

fixních bodů 

            je přesnost určení výšky minihranolu při měření polygonu 

 

3.2.2. Výsledky a závěr plánování přesnosti 

Po načtení souboru souřadnic a měření byl proveden výpočet modelu. Výsledky 

výpočtu byly zaznamenány do protokolu. Vstupní soubory a protokol jsou v přílohách 

na přiloženém CD. Tab. 3.1 a Tab. 3.2 uvádí přesnost souřadnic jednotlivých bodů. 

Tab. 3.1 - Směrodatné odchylky souřadnic podrobných bodů z modelu 

č. b. σX [mm] σY [mm] σZ [mm] 

101 1,5 1,6 3,0 

102 1,6 1,7 3,0 

103 1,6 1,8 3,0 

104 1,6 1,8 3,0 

105 1,6 1,8 3,0 

106 1,6 1,8 3,0 

107 1,7 1,7 3,0 

108 1,6 2,1 3,0 

109 1,7 2,0 3,0 

110 1,5 1,9 3,0 

111 1,6 1,9 3,0 

112 1,7 2,0 3,0 

113 1,8 1,8 3,0 
 

 

 

 

(8) 
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Tab. 3.2 - Směrodatné odchylky souřadnic stanovisek z modelu 

č. b. σX [mm] σY [mm] σZ [mm] 

4001 1,5 1,6 2,9 

4002 1,5 1,6 2,9 

4003 1,5 1,7 2,9 

4004 1,5 1,7 2,9 

4005 1,5 1,8 2,9 

4006 1,5 1,7 2,9 

4007 1,5 1,6 2,9 

4008 1,5 1,7 2,9 

4009 1,4 1,8 2,9 

4010 1,4 1,8 2,9 

4011 1,5 1,7 3,0 

4012 1,8 1,7 3,0 

5001 1,4 1,6 2,9 

5003 1,4 1,6 2,9 

 

Z výsledků je patrné, že body mají přesnost souřadnic v horizontální složce 

od 1,4 mm do 1,8 mm. Ve vertikální složce se přesnost pohybuje mezi 2,9 mm a 

3,0 mm. Vzhledem k tomu, že body, na něž bude celé měření připojeno, budou určeny 

s přesností kolem 1,5 mm v poloze a 4 mm ve výšce, totální stanice s přesností 

0,3 mgon pro úhly a směry a přesností 1 mm + 1 ppm pro délky je vhodnou volbou pro 

tuto práci a stačilo by měřit pouze v jedné skupině. 

S přihlédnutím k charakteru území, počtu zaměřovaných bodů a časové 

náročnosti bylo rozhodnuto o následujícím postupu měření: Podrobné body budou 

měřeny v jedné skupině. Z každého stanoviska budou zaměřeny všechny viditelné 

podrobné body ve snaze zlepšit provázanost sítě. Body polygonového pořadu a body, na 

nichž bude provedena observace, budou měřeny ve dvou skupinách za účelem kontroly 

a zpřesnění měření. Pro měření bude použita totální stanice Trimble S6, trojpodstavcová 

soustava pro polygonový pořad a minihranol pro podrobné body.  
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4. Použité přístroje a pomůcky 

Pro měření byly použity následující přístroje a pomůcky: 

GNSS měření: 

 2 sady GNSS přijímačů ASHTECH Z-MAX (Ser. No. 200313001, Ser. No. 

200648016) s anténami 

 2 stativy (Leica, Zeiss) 

 2 baterie 

 dvoumetr 

 

Trigonometrické měření: 

 Totální stanice Trimble S6 1“ High Precision (Ser. No. 92120086) s klávesnicí 

Trimble CU (Ser. No. 95116206) 

 3 stativy Leica GST 120-9  

 2 hranoly Trimble 

 Minihranol Leica GMP111 Basic s výtyčkou 

 Teploměr, tlakoměr Greisinger GTD 1100 

Sady pro GNSS měření byly zapůjčeny z Akademie věd ČR, ostatní přístroje a 

pomůcky byly zapůjčeny katedrou speciální geodézie fakulty stavební ČVUT. 
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4.1. GNSS přijímače 

Pro měření na připojovacích bodech 5001 a 5003 byly využity GNSS přijímače 

ASHTECH Z-MAX. Na bodě 5001 byla k tomuto přístroji připojena anténa ASHTECH 

00718B (Obr. 4.1), na bodě 5003 byla využita anténa THALES 800961 (Obr. 4.2). 

Z dlouhodobého sledování měření v síti GEONAS platí, že přesnost souřadnic určených 

z 24 hodinové observace se pohybuje okolo 1,5 mm v polohové složce a 4 mm ve 

výškové složce. 

  

4.2. Totální stanice Trimble S6 

K měření této práce byla použita totální stanice Trimble S6 1“ High Precision 

(Obr. 4.3). Trimble S6 je robotizovaná totální stanice s možností ovládání od výtyčky. 

Vzhledem k charakteru měření však nebylo této možnosti využito. Přesnost čtení 

úhlů ve standardním režimu je 0,3 mgon. Přesnost měření délek na hranol je                    

1 mm + 1 ppm. Doba měření na hranol je 1,2 s. Totální stanice je schopna měřit cíle 

vzdálené v rozsahu 0,2 – 2500 m při měření na hranol. Přístroj disponuje automatickým 

cílením na hranol i automatickým prokládáním poloh dalekohledu. Zvětšení 

dalekohledu je 30-ti násobné. Rychlost rotace totální stanice je 128 gon/s. Doba 

automatického proložení dalekohledu mezi první a druhou polohou je 2,6 s.  

Obr. 4.1 - GNSS sada nad bodem 5001 Obr. 4.2 - GNSS sada nad bodem 5003 
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Při měření bylo využíváno automatického cílení na hranol a automatického 

prokládání dalekohledu mezi první a druhou polohou. Zároveň bylo využíváno 

automatické měření osnovy směrů a délek ve více skupinách, což zajišťovalo větší 

rychlost a efektivitu práce.  

 

4.3. Ostatní přístroje a pomůcky 

Pro měření polygonového pořadu byly v rámci trojpodstavcové soustavy použity 

hranoly Trimble s trnem a trojnožkou (Obr. 4.4). Konstanta těchto hranolů je -35 mm. 

Pro měření na podrobné body byl použit minihranol Leica GMP111 Basic 

s výtyčkou, která umožňuje volbu mezi pěti výškami cíle (Obr. 4.5). Vzhledem ke 

způsobu stabilizace bodů (ocelové tyče vysoké v řádu desítek centimetrů) byla ve 

většině případů použita nejmenší výška cíle 10 cm, aby byla eliminována chyba 

z výchylky cíle od svislice. Konstanta minihranolu je +17,5 mm. Firma Leica má 

zaváděné konstanty nejen pro hranoly, ale i pro přístroje (konstanta -34,4 mm). 

Vzhledem k tomu, že bylo na hranol Leica měřeno přístrojem Trimble, musel být tento 

fakt brán v úvahu a pro měření na minihranol byla použita konstanta -16,9 mm. 

Obr. 4.3 - Totální stanice Trimble S6 
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K určení výšek antén přijímačů GNSS byl použit svinovací dvoumetr. Dále byl 

využit teploměr a tlakoměr (Obr. 4.6 a Obr. 4.7). 

              

Obr. 4.5 - minihranol Leica Obr. 4.4 - hranol Trimble 

Obr. 4.7 - tlakoměr Griesinger Obr. 4.6 - teploměr 
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5.  Návaznost měření 

Tato práce se zabývá měřením druhé a třetí etapy. Měření nulté a první etapy 

provedl v únoru a dubnu roku 2017 Bc. Jakub Háva.  

Byl měřen polygonový pořad připojený na body 5001 a 5003, jejichž souřadnice 

byly zjištěny z 24 - hodinové observace. Souřadnice připojovacích bodů v systému 

JTSK jsou v Tab. 5.1. Ze stanovisek polygonového pořadu byly zaměřeny podrobné 

body 101-113. Měření bylo zpracováno vyrovnáním geodetické sítě v programu 

EasyNET. Výsledkem vyrovnání jsou souřadnice a jejich směrodatné odchylky uvedené 

v Tab. 5.2 a Tab. 5.3. 

Tab. 5.1 – Souřadnice bodů 5001 a 5003 v 0. a 1. etapě v S-JTSK 

0. etapa 

 č. b. X [m] Y [m] Z [m] 

5001 996603,196 768269,186 267,740 

5003 996755,749 768229,116 249,523 

1. etapa 

 č. b. X [m] Y [m] Z [m] 

5001 996603,201 768269,194 267,746 

5003 996755,751 768229,119 249,519 
 

Tab. 5.2 – Vyrovnané souřadnice a jejich směrodatné odchylky z 0. etapy 

č. b. X [m] Y [m] Z [m] σx [mm] σy [mm] σz [mm] 

101 996621,710 768263,255 265,723 0,9 0,8 0,5 

102 996642,261 768257,755 259,807 0,9 1,4 0,5 

103 996655,326 768248,125 257,874 1,0 1,6 0,5 

104 996673,736 768238,878 253,393 1,0 1,6 0,6 

105 996687,002 768227,856 249,023 0,8 1,6 0,6 

106 996695,330 768225,013 248,257 0,7 1,5 0,6 

107 996703,868 768219,570 245,964 0,8 1,5 0,6 

108 996693,604 768237,072 249,447 0,7 1,6 0,6 

109 996684,365 768247,461 251,730 1,2 1,8 0,6 

110 996680,782 768251,482 253,694 1,1 1,7 0,6 

111 996666,698 768265,327 257,794 1,4 1,8 0,6 

112 996656,788 768278,672 259,492 1,7 1,9 0,6 

113 996648,020 768299,018 264,965 2,2 2,2 0,6 
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Tab. 5.3 – Vyrovnané souřadnice a jejich směrodatné odchylky z 1. etapy 

č. b. X [m] Y [m] Z [m] σx [mm] σy [mm] σz [mm] 

101 996621,710 768263,263 265,722 1,1 1,4 0,6 

102 996642,263 768257,757 259,809 1,3 2,5 0,6 

103 996655,331 768248,128 257,883 1,4 2,8 0,6 

104 996673,741 768238,882 253,405 1,5 3,0 0,7 

105 996687,002 768227,860 249,027 1,3 2,9 0,6 

106 996695,338 768225,015 248,267 1,0 2,8 0,7 

107 996703,874 768219,572 245,972 1,1 2,7 0,7 

108 996693,603 768237,065 249,452 1,1 2,8 0,7 

109 996684,374 768247,452 251,739 1,3 2,9 0,7 

110 996680,781 768251,471 253,700 1,4 2,9 0,7 

111 996666,695 768265,318 257,799 1,5 2,9 0,8 

112 996656,782 768278,664 259,496 1,3 2,6 0,7 

113 996648,008 768299,002 264,965 1,8 2,4 0,7 
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6.  Etapová měření 

Měření pro tuto práci se skládá ze dvou etap, které byly měřeny s časovým 

odstupem pěti měsíců. Zároveň práce navazuje na dvě etapy zaměřené o sedm, resp. 

devět měsíců dříve. 

6.1. Princip měření 

Měření obou etap proběhlo stejným způsobem. Každá etapa měření se skládá ze 

dvou částí – GNSS observace a trigonometrického měření. 

6.1.1. GNSS observace 

GNSS observace probíhala na dvou bodech -  5001 a 5003. Tyto body jsou 

stabilizovány v blízkosti zaměřovaných podrobných bodů. Účelem měření bylo zjistit 

přesné souřadnice bodů, aby na ně mohlo být měření z totální stanice navázáno. 

Observace byla realizována pomocí statické metody. Měřeno bylo nepřetržitě po dobu 

24 hodin od 1:00 (resp. 2:00 – letní čas) jednoho dne do 1:00 (resp. 2:00) dne 

následujícího, a to z důvodu, že data a korekce jsou poskytovány pro jednotlivé dny, tj. 

od 0:00 času UTC na nultém poledníku.  

Nad každým bodem byl postaven stativ a na něm zhorizontována a zcentrována 

anténa. Pro následující zpracování byla změřena výška antény. Byl připojen přijímač 

GNSS a baterie pro jeho napájení. GNSS přijímač světelně signalizuje počet 

přijímaných družic a ukládání dat, díky čemuž lze kontrolovat, že měření probíhá 

správně a bez výpadků. Kontrola byla během observace provedena několikrát. 

6.1.2. Trigonometrické měření 

Měření polygonového pořadu bylo realizováno pomocí trojpodstavcové 

soustavy. Polygonový pořad byl měřen jako vložený mezi dva fixní body 5001 a 5003. 

Bylo měřeno 13 podrobných bodů, které slouží k hodnocení stability území.  

Poloha bodů polygonového pořadu byla volena v závislosti na sklonu terénu a 

viditelnosti. Stanoviska byla volena tak, aby každý podrobný bod bylo možno zaměřit 

alespoň ze dvou různých stanovisek, což poskytuje jednak kontrolu a vyloučení hrubých 
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chyb a dále zpřesnění sítě. V praxi to znamenalo volit stanoviska téměř mezi každými 

dvěma podrobnými body. 

Postup měření na každém stanovisku byl stejný. Nejprve byla naměřena osnova 

směrů na body trojpodstavcové soustavy ve dvou skupinách, při čemž byla využita 

funkce totální stanice automatického měření osnovy směrů ve více skupinách. Poté byly 

naměřeny všechny, z daného stanoviska viditelné, podrobné body v jedné skupině. 

K signalizaci bodů polygonového pořadu byly použity hranoly Trimble, 

podrobné a observované (připojovací) body (5001, 5003) byly měřeny na minihranol 

Leica. V průběhu měření bylo nutné nastavovat správné konstanty hranolů a případné 

chyby opravit ještě před samotným vyrovnáním sítě. 

6.2. Předešlá měření 

Měření nulté a první etapy proběhlo v únoru a dubnu roku 2017. Nultá etapa 

byla měřena ve dnech 21. – 23. 2. 2017, první etapa byla měřena ve dnech 11. 4. – 13. 

4. 2017. 

6.3. Současná měření 

Druhá etapa byla naměřena v listopadu roku 2017, třetí v dubnu roku 2018. 

6.2.1. 2. etapa 

Měření 2. etapy proběhlo ve dnech 2. – 4. 11. 2017. V odpoledních hodinách 

prvního dne proběhla rekognoskace terénu a za asistence Ing. Jana Balka byly 

nainstalovány sady pro GNSS observaci, aby mohla být v noci observace zahájena. 

Trigonometrické měření probíhalo v odpoledních hodinách druhého dne za asistence 

Bc. Jolany Mikulecké při teplotě 10 °C za oblačného počasí beze srážek. Po 1:00 třetího 

dne byla observace GNSS ukončena a tím bylo dokončeno celé měření 2. etapy.  

6.2.2. 3. etapa 

Měření 3. etapy proběhlo ve dnech 12. – 14. 4. 2018. Trigonometrické měření 

proběhlo za asistence Bc. Jolany Mikulecké v dopoledních hodinách prvního dne za 

polojasného počasí při teplotě okolo 14°C. Odpoledne prvního dne byly nainstalovány 

GNSS sady, aby mohla být v noci zahájena observace. Observace byla ukončena třetího 

dne ráno a tím bylo dokončeno měření 3. etapy. 
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7.  Zpracování měření 

Zpracování měření zahrnovalo dvě části. Nejprve bylo nutno zpracovat data 

z GNSS observace. Výsledkem první části jsou prostorové souřadnice bodů 5001 a 

5003 v S-JTSK, na které je při zpracování druhé části trigonometrické měření navázáno. 

Výsledkem druhé části jsou prostorové souřadnice podrobných bodů v S-JTSK. 

V kapitole je čerpáno z [12], [16], [17], [18], [19], [20]. 

7.1. Zpracování GNSS měření 

Nejprve byla zpracována naměřená data, z čehož byly získány souřadnice bodů 

5001 a 5003 v souřadnicovém systému ITRF2000. Následně byly souřadnice 

transformovány do systému JTSK. 

7.1.1. Vstupní data 

Pro zpracování GNSS měření byly použity tři typy vstupních dat. 

V první řadě byla využita naměřená data na bodech 5001 a 5003 ve formátu 

RINEX a spolu s nimi data ze všech stanic GEONAS, taktéž ve formátu RINEX. 

K těmto datům byly použity parametry přijímačů a antén. 

Dále byla využita data z trvalé sítě EUREF – měřená data z opěrných stanic a 

k nim parametry přijímačů a antén. 

Posledními vstupními daty byla data z centra CODE (Evropské centrum pro 

stanovení oběžné dráhy Země). Tato data obsahovala finální efemeridy, parametry 

orientací Země, opravy hodin satelitů a odchylky rozdílných kódů pro satelity a 

přijímače. Informace o slapových deformacích Země byly odhadnuty z modelů (Ocean 

tide model). 

7.1.2. Postup výpočtu 

Výpočet souřadnic provedl Ing. Balek v GPS softwaru Bernese 5.0. Byla využita 

metoda dvojitého výpočtu založená na rozdílech. Síť byla vyrovnána jako volná 

s využitím programu ADDNEQ2 a následně transformována na opěrné stanice pomocí 
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Helmertovy transformace. Výsledkem této části zpracování jsou souřadnice bodů 5001 

a 5003 v souřadnicovém systému ITRF2000. 

7.1.3. Transformace souřadnic 

Souřadnice bylo pro další zpracování nutno převést ze systému ITRF2000 do 

systému S-JSTK. Převod byl praktikován ve dvou krocích, nejprve z ITRF2000 do 

ETRF89 a poté do S-JTSK. 

Transformace ITRF2000 – ETRF89 

Na území České republiky obsahuje referenční rámec ITRF2000 pouze jediný 

bod. Tímto bodem je bod GOPE – Geodetická observatoř Pecný, na němž jsou 

provozována stálá pozorování metodou GPS. Díky tomu lze transformaci 

charakterizovat pouze složkami posunutí dle (9): 

                                                     

                                                    

                                                    

Výše uvedený vzorec platí pro bod GOPE, ale vzhledem k velmi malým hodnotám 

změn rychlostí se změnou polohy ho lze využít i pro ostatní body na území ČR. 

Hodnoty souřadnic jsou uvedeny v metrech, hodnoty časových změn v m/rok a T je 

epocha v letech.  

Převod do systému ETRF89 byl proveden pomocí jednoduché webové aplikace 

na stránkách EUREF Permanent GNSS Network [18] (Obr. 7.1). Tato aplikace 

umožňuje obousměrné transformace mezi různými druhy souřadnicových systémů 

ETRF89 a ITRF na základě zadaných informací, jimiž jsou vstupní a výstupní 

souřadnicový systém, vstupní a výstupní epocha a souřadnice bodů ve vstupním 

systému.  

 

(9) 
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Transformace ETRF89 – S-JTSK 

Pro převod mezi systémy ETRF89 a S-JTSK je nejběžněji využívaná 

Helmertova transformace. Její výhodou je především možnost získání jednoznačného 

transformačního klíče pro jakékoliv souřadnice.  

Základní 7 – mi prvková Helmertova transformace je lineární konformní 

podobnostní transformace, která využívá vyrovnání koeficientů pomocí MNČ. Sedmi 

prvky jsou tři translační složky os, tři rotační složky os a poměr měřítek. Výsledný 

vztah pro polohový vektor lze zapsat dle (10): 

         

  

  

  

    

      

      

      
        , 

 kde          jsou translační složky os, 

          jsou rotační složky os, 

   je poměr měřítek a 

   je vektor souřadnic ve vstupním, resp. výstupním systému.  

(10) 

Obr. 7.1 - Transformace souřadnic z ITRF2000 do ETRF89 pomocí webové aplikace 
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Hodnoty parametrů transformace jsou většinou počítané z bodů kampaně DOPNUL 

v rámci globálních transformačních klíčů. Tyto klíče lze použít pouze do určité 

přesnosti a je-li požadována maximální přesnost transformace, lze pomocí identických 

bodů určit lokální transformační parametry.  

 Pro převod ze systému ETRF89 do S-JTSK byl využit program Easy Transform 

2.3 [18]. Tato softwarová aplikace slouží pro jednoduchý převod prostorových 

souřadnic bodů mezi zvolenými souřadnicovými systémy. Aplikace pracuje se šesti 

různými souřadnicovými systémy a využívá tří různých postupů transformace. V tomto 

případě byl vstupním souřadnicovým systémem systém WGS84 a výstupním systémem 

S-JTSK. Jako metoda transformace byla použita nová realizace systému 

ETRS89/ETRF2000 (Obr. 7.2). Vzhledem k počtu bodů – pouze dva, byla využita 

možnost jednorázového převodu souřadnic (Obr. 7.3). 

Souřadnice bodů 5001 a 5003 ve všech střech systémech jsou uvedeny v Tab. 

7.1  a Tab. 7.2. 

Tab. 7.1 - Souřadnice z GNSS observace 2. etapy 

03. 11. 

2017 
ITRF2000 

X [m] Y [m] Z [m] 

5001 3947541,4663  982539,4855 4896384,2500 

5003 3947624,1313 982623,3206 4896277,6581 

  ETRF89 

  X [m] Y [m] Z [m] 

5001 3947542,006 982539,062 4896383,865 

5003 3947624,671 982622,897 4896277,273 

  JTSK 

  X [m] Y [m] Z [m] 

5001 996603,1752 768269,1957 267,7380 

5003 996755,7414 768229,1035 249,4752 
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Tab. 7.2 - Souřadnice z GNSS observace 3. etapy 

13. 04. 

2018 
ITRF2000 

X [m] Y [m] Z [m] 

5001 3947541,4788 982539,5208 4896384,2712 

5003 3947624,1618 982623,3318 4896277,6992 

  ETRF89 

  X [m] Y [m] Z [m] 

5001 3947542,026 982539,090 4896383,881 

5003 3947624,709 982622,901 4896277,309 

  JTSK 

  X [m] Y [m] Z [m] 

5001 996603,1887 768269,1748 267,7673 

5003 996755,7470 768229,1102 249,5261 

 

Obr. 7.2 - Easy Transform – hlavní okno 
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7.2. Zpracování trigonometrického měření 

Zpracování bylo provedeno v programu EasyNet, která je určen pro zpracování 

velkého počtu měřených veličin ve formě vyrovnání geodetické sítě pomocí MNČ. 

7.2.1. Princip vyrovnání MNČ 

Metoda nejmenších čtverců patří mezi kombinované způsoby vyrovnání. Je to 

obvyklá metoda pro vyrovnání používaná v geodézii. Nadbytečný počet měřených 

hodnot (šikmých délek, zenitových úhlů a vodorovných směrů) je s hledanými 

souřadnicemi ve funkčním vztahu. Nahodilé chyby se řídí zákonitostmi normálního 

rozdělení. Principem je minimalizace součtu čtverců oprav zprostředkujících parametrů.    

Podmínka této metody obecně zapsaná vzorcem zní: 

         

 kde v je normovaná oprava a P je matice vah 

Opravy měření vi jsou rozdíly hodnot vyrovnaných a naměřených. 

        

 kde    je vektor vyrovnaných hodnot  

     a   je vektor naměřených hodnot. 

(11) 

(12) 

 

Obr. 7.3 - Easy Transform – jednorázový převod 
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Váhy měření pi jsou poměrná čísla hodnotící kvalitativně výsledek měření. Má-li se 

přesnější měření uplatnit ve vyrovnané veličině více, musí mu být dána větší váha. Je 

zřejmé, že váha měření je závislá na jeho směrodatné odchylce. 

Obecný vztah pro volbu vah je: 

   
  

 

  
  

 kde    je zvolená konstanta, tzv. jednotková směrodatná odchylka 

    a    je směrodatná odchylka i-tého měření 

 

Matice vah je potom: 

   

   
   

  
  

  
  

  
   

   

Podrobně je tato problematika rozebrána v literatuře tomu určené ([10], [12]). 

7.2.2. Základní informace o programu EasyNET 

EasyNET je softwarová aplikace pro zpracování a vyhodnocení velmi přesných 

měření v inženýrské geodézii. Slouží ke zpracování velkého počtu měřených 

geodetických veličin uspořádaných do měřických skupin a vyhodnocení ve formě 

vyrovnání prostorové geodetické sítě pomocí metody nejmenších čtverců. 

Předností této aplikace je automatická detekce odlehlých měření a jejich 

vyloučení. Kromě tabulových výstupů je zde i možnost grafického znázornění 

geodetické sítě včetně vykreslení středních elips chyb. 

7.2.3. Vstupní data 

Z totální stanice byla naměřená data stažena ve formátu *.asc a v tomto formátu 

byla po úpravě nahrána do EasyNETu. Úpravou je míněno odstranění hlavičky (kvůli 

čitelnosti) a promazání, resp. opravení chybných či přebývajících měření. 

(13) 

(14) 
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Kromě základního souboru naměřených dat byl dále použit textový soubor 

s přibližnými souřadnicemi podrobných bodů a přesnými souřadnicemi připojovacích 

bodů, vypočtených v předešlém kroku z měření GNSS. Soubor naměřených dat 

i přibližných souřadnic bodů je v příloze. 

7.2.4. Postup zpracování v programu EasyNET 

Zpracování 2. etapy 

V prvním kroku byl načten soubor měření. Software po načtení souboru sám 

redukuje dané veličiny z výšek přístroje a cíle, z nadmořské výšky i zobrazení, jsou-li 

mu příslušné hodnoty zadány. Za tímto účelem byla nastavena korekce pro redukci 

délek 0,99991950, jejíž hodnota byla vypočtena v SW Groma ze souřadnic bodů 5001 a 

5003 (výsledná hodnota korekce je průměrem korekcí z těchto dvou bodů). Pro 

rozčlenění do měřických skupin byla použita funkce automatické detekce, avšak 

vzhledem k postupu měření musela být některá data ručně zařazena na správnou pozici, 

aby k  rozpoznání došlo. V nastavení byly zadány mezní hodnoty pro automatickou 

kontrolu. Pro rozdíl poloh dalekohledu byla nastavena hodnota 0,032 gon ve 

vodorovném směru, 0,010 gon v zenitovém úhlu a 0,05 m v šikmé délce (Obr. 7.4). 

S těmito hodnotami byla akceptována všechna měření a bylo možno přistoupit 

k dalšímu kroku. 

Obr. 7.4 – Nastavení kontroly – 2. etapa 
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Byla spuštěna analýza měření, která kontroluje absenci hrubých chyb a omylů 

v měření. Bez této kontroly nelze pokračovat ve vyrovnání sítě. Dále byly nahrány 

souřadnice připojovacích bodů 5001 a 5003 a přibližné souřadnice podrobných bodů, 

které byly převzaty z předešlého měření. Síť byla nejprve počítána jako volná, tudíž 

byly všechny body označeny jako nefixní. V rámci apriorní analýzy sítě byly hromadně 

zadány následné hodnoty směrodatných odchylek měřených veličin: 2,0 mgon pro 

vodorovné směry, 3,0 mgon pro zenitové úhly a 1,5 mm pro šikmé délky. Pro vyrovnání 

byla zvolena Huberova metoda robustního odhadu na hladině významnosti 1% (Obr. 

7.5). S těmito hodnotami bylo spuštěno první vyrovnání volné sítě. 

 

Během vyrovnání byla detekována odlehlá měření, která byla z vyrovnání 

automaticky vyloučena. Vzhledem k tomu, že úplné vyloučení měření je nežádoucí, 

byla konkrétním měřeným veličinám jednotlivě snížena přesnost, čímž dochází 

k menšímu vlivu dané veličiny na výsledné vyrovnání, avšak nejedná se o úplné 

vyloučení měření. Vyrovnání sítě bylo provedeno opakovaně, dokud nebylo dosaženo 

požadovaného stavu, tj. není vyloučeno žádné měření a zároveň celková přesnost je co 

nejvyšší. Celkově byla snížena přesnost třem vodorovným směrům, třem zenitovým 

úhlům a jedné šikmé délce, měřeným na podrobné body.  

Obr. 7.5 – Nastavení vyrovnání sítě – 2. etapa 
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V následujícím kroku byly body 5001 a 5003 zvoleny jako fixní a síť byla znovu 

vyrovnána. Při tomto vyrovnání bylo zjištěno, že měření na bod 5003 ze stanoviska 

4007 vykazuje velké hodnoty směrodatných odchylek v zenitovém úhlu i šikmé délce. 

Za účelem odhalení zdroje chyby byla volná síť vypočtena pomocí transformace s 

vyrovnáním. Pro transformaci bylo zvoleno 15 identických bodů – 5001, 5003 a 13 

podrobných bodů. Hodnoty směrodatných odchylek v souřadnicích X, Y i Z byly 

nastaveny 3 mm (Obr. 7.6). Helmertova transformace zachovává polohu těžiště, takže 

dojde i k vyrovnání souřadnic bodů 5001 a 5003, ale odhalí se zdroj chyby.  

 

Při transformaci byla na bodu 5003 oprava 1,5 cm v souřadnici X a 2,2 cm ve výšce, a 

tudíž došlo k vyloučení těchto souřadnic z vyrovnání (Obr. 7.7). Tím bylo zjištěno, že 

zdroj chyby pochází z měření na bod 5003. Vzhledem k poloze bodu vůči ostatním 

bodům sítě, jeho vzdálenosti a terénu v daném místě bylo na tento bod měřeno pouze ze 

stanoviska 4007 a měření bylo obtížné. Kvůli neprostupnosti porostu bylo cíleno na bod 

opakovaně, než byl signál dostatečně silný k registraci totální stanicí. Tím bylo 

pravděpodobně způsobeno, že měření nemá dostatečnou přesnost a není tedy možné na 

bod 5003 navázat síť jako na fixní bod. 

Obr. 7.6 – Nastavení transformace – 2. etapa 
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Po vyhodnocení možných řešení bylo rozhodnuto, že síť bude navázána pouze 

na fixní bod 5001 a bod 5003 zůstane nefixní. S tímto nastavením byla síť znovu 

vyrovnána, a jelikož nebyla vyloučena žádná další měření, byly souřadnice vystupující 

z tohoto vyrovnání prohlášeny za výsledné. Celkově bylo vyrovnaných 26 bodů a 234 

vyrovnaných měření. Aposteriorní jednotková směrodatná odchylka je 0,947 (Obr. 7.8).  

Obr. 7.7 – Odlehlé hodnoty při transformaci – 2. etapa 

Obr. 7.8 – Informace o vyrovnání sítě – 2. etapa 
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Na Obr. 7.9 je grafické znázornění vyrovnané sítě připojené na bod 5001 včetně 

elips chyb na jednotlivých bodech. Tab. 7.3 obsahuje hodnoty vyrovnaných souřadnic 

včetně jejich směrodatných odchylek. Protokol z vyrovnání je v příloze.  

 

Tab. 7.3 - Vyrovnané souřadnice podrobných bodů a bodu 5003 a jejich směrodatné odchylky z 2. etapy  

č. b. X [m] Y [m] Z [m] σx [mm] σy [mm] σz [mm] 

101 996621,693 768263,259 265,736 0,9 0,7 0,6 

102 996642,241 768257,762 259,813 1,3 0,9 0,7 

103 996655,314 768248,134 257,862 1,6 1,1 0,8 

104 996673,711 768238,881 253,388 1,8 1,2 0,9 

105 996686,980 768227,852 249,012 2,1 1,4 0,9 

106 996695,303 768225,009 248,254 2,2 1,6 0,9 

107 996703,847 768219,573 245,956 2,4 1,9 0,9 

108 996693,583 768237,070 249,456 1,8 1,8 0,9 

109 996684,344 768247,439 251,746 1,9 1,7 1,4 

110 996680,749 768251,477 253,691 1,6 1,4 1,2 

111 996666,671 768265,321 257,785 1,3 1,2 1,0 

112 996656,766 768278,654 259,489 1,0 1,5 1,1 

113 996647,987 768299,011 264,974 1,0 1,2 1,2 

5003 996755,734 768229,132 249,497 2,3 3,9 1,7 

 

Obr. 7.9 – Kresba vyrovnané sítě s elipsami chyb – 2. etapa 
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Pro vyrovnání nebylo možné vytvořit pseudobod, jako při rozboru přesnosti, 

neboť vyrovnání nebylo stabilní. Připojovací bod byl brán při vyrovnání jako 

bezchybný, zatímco při rozboru před měřením mu byla zadána určitá přesnost. To je 

důvod, proč se apriorní a aposteriorní přesnost souřadnic liší. 

Zpracování 3. etapy 

Zpracování proběhlo podobným způsobem jak u předešlé etapy. Byl načten 

soubor měření, zadána korekce pro redukci délek, měření byla srovnána do skupin dle 

poloh. V nastavení byly zadány mezní hodnoty pro automatickou kontrolu. Pro rozdíl 

poloh dalekohledu byla nastavena hodnota 0,020 gon ve vodorovném směru, 0,040 gon 

v zenitovém úhlu a 0,05 m v šikmé délce (Obr. 7.10). S těmito hodnotami byla 

akceptována všechna měření.  

 

Analýza měření neodhalila žádné hrubé chyby. Byly nahrány přibližné souřadnice 

podrobných bodů a přesné souřadnice bodů 5001 a 5003 zjištěné ze zpracování GNSS 

měření této etapy. Apriorní přesnosti byly nastaveny stejně jako v předešlé etapě 

hromadně 2,0 mgon pro vodorovné směry, 3,0 mgon pro zenitové úhly a 1,5 mm pro 

Obr. 7.10 – Nastavení kontroly – 3. etapa 
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šikmé délky. Metoda vyrovnání se shodovala s předchozí etapou a síť byla opět nejprve 

vyrovnána jako volná. 

Po prvním vyrovnání bylo automaticky vyloučeno pět vodorovných směrů a 

devět zenitových úhlů. Těmto měřením byla zhoršena přesnost, aby nedošlo k jejich 

úplnému vyloučení, ale pouze ke zmírnění vlivu na výsledné souřadnice. V dalším 

kroku byly body 5001 a 5003 zvoleny jako fixní (bezchybné). Po vyrovnání byly 

vyloučeny dva zenitové úhly a dvě šikmé délky. Byla upravena přesnost i těmto 

měřením a po dalším vyrovnání již byla všechna měření zahrnuta do výpočtu. Celkově 

byla upravena přesnost pěti vodorovným směrům, jedenácti zenitovým úhlům a dvěma 

šikmým délkám. Počet vyrovnaných bodů byl 27 a vyrovnaných měření 288. 

Aposteriorní jednotková směrodatná odchylka byla 0.921 (Obr. 7.11). 

 

Na Obr. 7.12 je grafické znázornění vyrovnané sítě připojené na body 5001 a 

5003 včetně elips chyb jednotlivých bodů. Výsledné souřadnice bodů včetně jejich 

přesností jsou v Tab. 7.4. Protokol o vyrovnání je v příloze. 

 

 

Obr. 7.11 – Informace o vyrovnání sítě – 3. etapa 
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Tab. 7.4 - Vyrovnané souřadnice podrobných bodů a jejich směrodatné odchylky z 3. etapy 

č. b. X [m] Y [m] Z [m] σx [mm] σy [mm] σz [mm] 

101 996621,702 768263,239 265,741 0,8 0,8 0,6 

102 996642,259 768257,732 259,823 1,1 1,3 0,7 

103 996655,330 768248,108 257,892 1,2 1,4 0,7 

104 996673,735 768238,857 253,420 1,3 1,5 0,8 

105 996686,987 768227,832 249,033 1,3 1,4 0,8 

106 996695,323 768224,989 248,276 1,3 1,4 0,8 

107 996703,862 768219,546 245,981 1,4 1,4 0,8 

108 996693,592 768237,040 249,462 1,2 1,4 0,8 

109 996684,352 768247,424 251,765 1,7 2,0 1,6 

110 996680,766 768251,450 253,712 1,2 1,6 0,9 

111 996666,682 768265,298 257,810 1,1 1,5 0,8 

112 996656,778 768278,634 259,507 1,1 1,6 0,9 

113 996648,002 768298,985 264,981 1,3 1,5 0,9 

 

Obr. 7.12 – Kresba vyrovnané sítě s elipsami chyb – 3. etapa 
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8.  Vyhodnocení výsledků 

Při vyhodnocení byly posuzovány posuny během čtyř etap měření. Výsledky 

zpracování byly vyhodnoceny číselně a jsou uvedeny v tabulkách. Následně byly 

hodnoty posunů převedeny do grafické podoby. 

8.1. Souřadnicové rozdíly mezi etapami 

Následující tabulky (Tab. 8.1, Tab. 8.2, Tab. 8.3) uvádí rozdíly na podrobných bodech 

pro každou souřadnici zvlášť a jsou vždy vztaženy k nulté etapě. Z toho vyplývá, že 

kladná hodnota rozdílu v souřadnici Z znamená pohyb směrem dolů a naopak záporná 

hodnota pohyb vzhůru. 

 

Tab. 8.1 – Rozdíly v souřadnicích podrobných bodů mezi 0. a 1. etapou 

0. etapa - 1. etapa 

č. b.  ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

101 0,2 -8,1 0,7 

102 -2,6 -2,1 -2,5 

103 -5,2 -3,0 -8,3 

104 -4,8 -4,5 -11,7 

105 0,1 -3,7 -4,2 

106 -8,4 -2,1 -9,4 

107 -6,2 -1,3 -7,6 

108 1,5 7,8 -5,0 

109 -8,9 9,1 -9,1 

110 0,3 10,6 -6,1 

111 3,5 9,5 -5,5 

112 6,1 8,5 -4,2 

113 12,9 16,2 -0,3 
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Tab. 8.2 – Rozdíly v souřadnicích podrobných bodů mezi 0. a 2. etapou 

0. etapa - 2. etapa 

č. b. ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

101 16,8 -3,7 -12,8 

102 19,8 -7,9 -6,5 

103 11,2 -8,9 11,8 

104 24,3 -3,3 5,7 

105 21,9 4,3 10,5 

106 27,1 3,5 3,8 

107 21,0 -2,4 8,2 

108 21,3 2,6 -9,6 

109 20,8 21,3 -16,7 

110 33,1 4,5 2,8 

111 27,4 6,5 8,7 

112 21,8 18,5 2,4 

113 33,1 7,2 -9,0 

 

Tab. 8.3 – Rozdíly v souřadnicích podrobných bodů mezi 0. a 3. etapou 

0. etapa - 3. etapa 

 č. b. ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

101 8,0 16,5 -18,3 

102 1,5 22,2 -16,5 

103 -4,7 17,0 -17,4 

104 0,9 20,5 -26,5 

105 14,4 24,6 -10,0 

106 7,0 23,9 -18,4 

107 5,8 24,5 -17,0 

108 11,6 32,4 -15,3 

109 12,7 36,8 -35,5 

110 15,7 32,0 -18,2 

111 15,7 29,2 -16,3 

112 10,7 38,8 -15,5 

113 18,6 33,1 -15,7 
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Tab. 8.4 uvádí rozdíly v jednotlivých souřadnicích mezi 2. a 3. etapou, tedy etapami, 

kterými se podrobně zabývá tato práce. 

Tab. 8.4 – Rozdíly v souřadnicích podrobných bodů mezi 2. a 3. etapou 

2. etapa - 3. etapa 

č. b.  ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

101 -8,8 20,2 -5,5 

102 -18,3 30,1 -10,0 

103 -15,9 25,9 -29,2 

104 -23,4 23,8 -32,2 

105 -7,5 20,3 -20,5 

106 -20,1 20,4 -22,2 

107 -15,2 26,9 -25,2 

108 -9,7 29,8 -5,7 

109 -8,1 15,5 -18,8 

110 -17,4 27,5 -21,0 

111 -11,7 22,7 -25,0 

112 -11,1 20,3 -17,9 

113 -14,5 25,9 -6,7 

 

V Tab. 8.5 jsou souřadnicové rozdíly mezi 1. a 2. etapou. Jedná se o měření v dubnu 

2017 a listopadu 2017 

Tab. 8.5 – Rozdíly v souřadnicích podrobných bodů mezi 1. a 2. etapou 

1.etapa - 2. etapa 

č. b.  ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

101 16,6 4,4 -13,5 

102 22,4 -5,8 -4,0 

103 16,4 -5,9 20,1 

104 29,1 1,2 17,4 

105 21,8 8,0 14,7 

106 35,5 5,6 13,2 

107 27,2 -1,1 15,8 

108 19,8 -5,2 -4,6 

109 29,7 12,2 -7,6 

110 32,8 -6,1 8,9 

111 23,9 -3,0 14,2 

112 15,7 10,0 6,6 

113 20,2 -9,0 -8,7 
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Rozdíly mezi stavem v dubnu 2017 a v dubnu 2018 hodnotí Tab. 8.6 

Tab. 8.6 – Rozdíly v souřadnicích podrobných bodů mezi 1. a 3. etapou 

1. etapa - 3. etapa 

 č. b. ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

101 7,8 24,6 -19,0 

102 4,1 24,3 -14,0 

103 0,5 20,0 -9,1 

104 5,7 25,0 -14,8 

105 14,3 28,3 -5,8 

106 15,4 26,0 -9,0 

107 12,0 25,8 -9,4 

108 10,1 24,6 -10,3 

109 21,6 27,7 -26,4 

110 15,4 21,4 -12,1 

111 12,2 19,7 -10,8 

112 4,6 30,3 -11,3 

113 5,7 16,9 -15,4 

 

V Tab. 8.7 jsou souřadnicové rozdíly na bodech 5001 a 5003 mezi všemi etapami. 

Tab. 8.7 – Rozdíly v souřadnicích připojovacích bodů 

0. etapa - 1. etapa 

č. b.  ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

5001 -5,0 -8,0 -6,0 

5003 -2,0 -3,0 4,0 

0. etapa - 2. etapa 

č. b.  ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

5001 20,8 -9,7 2,0 

5003 7,6 12,5 47,8 

0. etapa - 3. etapa 

 č. b. ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

5001 7,3 11,2 -27,3 

5003 2,0 5,8 -3,1 

2. etapa - 3. etapa 

 č. b. ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

5001 -13,5 20,9 -29,3 

5003 -5,6 -6,7 -50,9 

1. etapa - 2. etapa 

č. b.  ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

5001 25,8 -1,7 8,0 

5003 9,6 15,5 43,8 



8.  Vyhodnocení výsledků 

55 

 

1. etapa - 3. etapa 

 č. b. ΔX [mm] ΔY [mm] ΔZ [mm] 

5001 12,3 19,2 -21,3 

5003 4,0 8,8 -7,1 
  

8.2. Hodnocení posunů 

Polohový rozdíl mezi etapami se vypočte z rozdílů v souřadnicích X a Y: 

            

Výškový rozdíl mezi etapami je roven rozdílu v souřadnici Z: 

      

Ke zhodnocení, zda došlo na bodě k posunu, slouží mezní posun mezi dvěma 

etapami. Hodnoty mezních posunů se vypočítají z polohových a výškových 

směrodatných odchylek na jednotlivých bodech. 

Polohová směrodatná odchylka se vypočte: 

      
    

  

kde    je aposteriorní směrodatná odchylka v souřadnici X  

   a     je aposteriorní směrodatná odchylka v souřadnici Y 

Výšková směrodatná odchylka je aposteriorní směrodatná odchylka v souřadnici Z: 

      

Hodnoty polohových a výškových odchylek se vypočtou pro každý bod v každé etapě 

zvlášť. Do výpočtu je zahrnut vliv přesnosti měření polohy, resp. výšky, pomocí GNSS 

na bodech 5001 a 5003.  

V nulté, první a třetí etapě byla síť fixována na body 5001 a 5003. Jednotlivé odchylky 

se vypočtou: 

    
    

   
     

  
 
 

 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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kde     
 je směrodatná odchylka v poloze pro x-tou etapu (0., 1. nebo 3.) 

    je polohová směrodatná odchylka, viz (17) 

     
         je směrodatná odchylka v poloze pro fixní body, shodná 

pro 5001 i 5003, viz (7) 

    
    

   
     

  
 
 

 

kde     
 je směrodatná odchylka ve výšce pro x-tou etapu (0., 1. nebo 3.) 

    je výšková směrodatná odchylka, viz (18) 

     
        je směrodatná odchylka ve výšce pro fixní body, shodná pro 

5001 i 5003, viz (8) 

V druhé etapě byla síť fixována pouze na bod 5001. Pro výpočet jednotlivých hodnot 

odchylek platí:  

    
    

       
  

    
    

       

  

Polohový posun mezi etapami je:  

         

kde    je poloha bodu v x-té etapě  

    a    je poloha bodu v nulté etapě 

Výškový posun mezi etapami je 

         

kde    je výška bodu v x-té etapě 

    a    je výška bodu v nulté etapě 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Z toho lze dle zákona hromadění směrodatných odchylek odvodit směrodatnou 

odchylku polohového resp. výškového posunu:  

   
     

     
  

   
     

     
  

Kde    
 je směrodatná odchylka polohy v x-té etapě,  

          
 je směrodatná odchylka polohy v nulté etapě, 

          
 je směrodatná odchylka výšky v x-té etapě, 

          
 je směrodatná odchylka výšky v nulté etapě. 

Hodnota mezního posunu v poloze se vypočte: 

          
 

 kde    
 je směrodatná odchylka polohového posunu 

      a    je koeficient spolehlivosti, pro posun volen 2. 

Hodnota mezního posunu ve výšce se vypočte: 

          
 

 kde    
 je směrodatná odchylka výškového posunu 

      a    je koeficient spolehlivosti, pro posun volen 2. 

Zhodnocení posunů na podrobných bodech je v následujících tabulkách.  

Mezi 0. a 1. etapou (únor 2017 – duben 2017) došlo k polohovému posunu na šesti 

bodech. Výškový posun byl v tomto období prokázán na třech bodech (104, 106, 109) a 

jednalo se o pohyb bodů směrem vzhůru. (Tab. 8.8) 

 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 
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Tab. 8.8 – Hodnocení posunů mezi 0. a 1. etapou 

0. etapa - 1. etapa 

sledovaný 

bod 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
polohový 

posun 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
výškový 

posun 

101 8,1 5,4 ANO 0,7 8,3 NE 

102 3,3 7,4 NE -2,5 8,3 NE 

103 6,0 7,9 NE -8,3 8,3 NE 

104 6,6 8,4 NE -11,7 8,4 ANO 

105 3,7 8,0 NE -4,2 8,4 NE 

106 8,7 7,7 ANO -9,4 8,4 ANO 

107 6,3 7,4 NE -7,6 8,4 NE 

108 7,9 7,8 ANO -5,0 8,4 NE 

109 12,7 8,3 ANO -9,1 8,4 ANO 

110 10,6 8,3 ANO -6,1 8,4 NE 

111 10,1 8,6 ANO -5,5 8,4 NE 

112 10,5 8,5 ANO -4,2 8,4 NE 

113 20,7 9,1 ANO -0,3 8,4 NE 

 

Mezi 0. a 2. etapou (únor 2017 – listopad 2017) došlo k polohovému posunu na všech 

podrobných bodech. Na bodech 101 a 109 byl prokázán výškový posun směrem vzhůru, 

na bodech 103 a 105 směrem dolů. (Tab. 8.9) 

Tab. 8.9 – Hodnocení posunů mezi 0. a 2. etapou 

0. etapa - 2. etapa 

sledovaný 

bod 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
polohový 

posun 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
výškový 

posun 

101 17,2 5,2 ANO -12,8 10,2 ANO 

102 21,3 6,2 ANO -6,5 10,2 NE 

103 14,3 6,7 ANO 11,8 10,2 ANO 

104 24,5 7,1 ANO 5,7 10,3 NE 

105 22,3 7,4 ANO 10,5 10,3 ANO 

106 27,3 7,6 ANO 3,8 10,3 NE 

107 21,1 8,0 ANO 8,2 10,3 NE 

108 21,5 7,4 ANO -9,6 10,3 NE 

109 29,8 7,8 ANO -16,7 10,5 ANO 

110 33,4 7,2 ANO 2,8 10,4 NE 

111 28,2 7,1 ANO 8,7 10,3 NE 

112 28,6 7,5 ANO 2,4 10,3 NE 

113 33,9 8,0 ANO -9,0 10,4 NE 
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Od února 2017 do dubna 2018 (0. – 3. etapa) došlo k polohovému i výškovému posunu 

na všech bodech. Jedná se o posun bodů směrem vzhůru, hodnoty vzestupu bodů se 

pohybují mezi 1 cm a 3,5 cm. (Tab. 8.10) 

Tab. 8.10 – Hodnocení posunů mezi 0. a 3. etapou 

0. etapa - 3. etapa 

sledovaný 

bod 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
polohový 

posun 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
výškový 

posun 

101 18,3 5,2 ANO -18,3 8,3 ANO 

102 22,3 6,2 ANO -16,5 8,4 ANO 

103 17,6 6,7 ANO -17,4 8,4 ANO 

104 20,5 7,1 ANO -26,5 8,4 ANO 

105 28,5 7,5 ANO -10,0 8,4 ANO 

106 24,9 7,8 ANO -18,4 8,4 ANO 

107 25,2 8,3 ANO -17,0 8,4 ANO 

108 34,4 7,5 ANO -15,3 8,4 ANO 

109 38,9 8,4 ANO -35,5 8,9 ANO 

110 35,6 7,1 ANO -18,2 8,5 ANO 

111 33,2 6,5 ANO -16,3 8,4 ANO 

112 40,2 6,7 ANO -15,5 8,5 ANO 

113 38,0 6,5 ANO -15,7 8,5 ANO 

 

Mezi 1. a 2. etapou, tj. od dubna 2017 do listopadu 2017, došlo k výškovému posunu na 

bodech 101 a 109 směrem vzhůru a na bodech 103 a 105 směrem dolů. Polohový posun 

byl prokázán na všech bodech (Tab. 8.11). 
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Tab. 8.11 – Hodnocení posunů mezi 1. a 2. etapou 

1. etapa - 2. etapa 

sledovaný 

bod 
Δp01 
[mm] 

ΔMp01 
[mm] 

polohový 
posun 

Δh01 
[mm] 

ΔMh01 
[mm] 

výškový 
posun 

101 17,2 5,9 ANO -13,5 10,2 ANO 

102 23,1 7,6 ANO -4,0 10,2 NE 

103 17,4 8,4 ANO 20,1 10,2 ANO 

104 29,1 8,9 ANO 17,4 10,3 NE 

105 23,2 9,1 ANO 14,7 10,3 ANO 

106 35,9 9,1 ANO 13,2 10,3 NE 

107 27,2 9,4 ANO 15,8 10,3 NE 

108 20,5 8,9 ANO -4,6 10,3 NE 

109 32,1 9,1 ANO -7,6 10,5 ANO 

110 33,4 8,7 ANO 8,9 10,4 NE 

111 24,1 8,5 ANO 14,2 10,3 NE 

112 18,6 8,0 ANO 6,6 10,3 NE 

113 22,1 7,8 ANO -8,7 10,4 NE 

 

V období mezi dubnem 2017 a dubnem 2018 byl prokázaný vzestup zhruba 1-2 cm na 

všech bodech vyjma bodu 105. K polohovému posunu došlo na všech bodech (Tab. 

8.12). 

Tab. 8.12 – Hodnocení posunů mezi 1. a 3. etapou 

1. etapa - 3. etapa 

sledovaný 

bod 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
polohový 

posun 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
výškový 

posun 

101 25,8 5,4 ANO -19,0 8,4 ANO 

102 24,6 7,4 ANO -14,0 8,4 ANO 

103 20,0 7,9 ANO -9,1 8,4 ANO 

104 25,6 8,5 ANO -14,8 8,5 ANO 

105 31,7 8,1 ANO -5,8 8,5 NE 

106 30,2 7,9 ANO -9,0 8,5 ANO 

107 28,5 7,8 ANO -9,4 8,5 ANO 

108 26,6 7,9 ANO -10,3 8,5 ANO 

109 35,1 8,9 ANO -26,4 8,9 ANO 

110 26,4 8,3 ANO -12,1 8,5 ANO 

111 23,2 8,2 ANO -10,8 8,5 ANO 

112 30,6 7,8 ANO -11,3 8,5 ANO 

113 17,8 7,9 ANO -15,4 8,5 ANO 
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Mezi 2. a 3. etapou, což jsou etapy, které byly měřeny v rámci této práce (listopad 2017 

– duben 2018), došlo k polohovému posunu na všech bodech a hodnoty těchto posunů 

se pohybují v rozmezí dvou až třech a půl centimetrů. Výškové posuny byly prokázány 

na bodech 103-107 a 109-112. Hodnoty jsou podobně jako u polohových posunů kolem 

dvou až tří centimetrů a jedná se o pohyb vzhůru (Tab. 8.13). 

Tab. 8.13 – Hodnocení posunů mezi 2. a 3. etapou 

2. etapa - 3. etapa 

sledovaný 

bod 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
polohový 

posun 
     

 

[mm] 

     
 

[mm] 
výškový 

posun 

101 22,0 5,2 ANO -5,5 10,2 NE 

102 35,2 6,2 ANO -10,0 10,2 NE 

103 30,4 6,7 ANO -29,2 10,3 ANO 

104 33,4 7,1 ANO -32,2 10,3 ANO 

105 21,6 7,5 ANO -20,5 10,3 ANO 

106 28,6 7,8 ANO -22,2 10,3 ANO 

107 30,9 8,3 ANO -25,2 10,3 ANO 

108 31,3 7,5 ANO -5,7 10,3 NE 

109 17,5 8,4 ANO -18,8 10,9 ANO 

110 32,5 7,1 ANO -21,0 10,5 ANO 

111 25,5 6,5 ANO -25,0 10,4 ANO 

112 23,1 6,7 ANO -17,9 10,4 ANO 

113 29,7 6,5 ANO -6,7 10,5 NE 

 

8.3. Grafické znázornění posunů 

  Na Obr. 8.1, Obr. 8.2, Obr. 8.3, Obr. 8.4, Obr. 8.5 a Obr. 8.6 jsou graficky 

znázorněny polohové i výškové posuny mezi jednotlivými etapami. Výškové posuny 

jsou vyznačeny červeně, polohové posuny jsou vyznačeny zeleně. Posuny jsou vůči síti 

v měřítku 500 : 1. Posuny v jednotlivých souřadnicích během etap na připojovacích 

bodech a vybraných podrobných bodech jsou též znázorněny v grafech na Obr. 8.8, 

Obr. 8.7, Obr. 8.9, Obr. 8.10, Obr. 8.11 a Obr. 8.12. 
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Obr. 8.1 – Výškový a polohový posun mezi 0. a 1. etapou 

 

 

Obr. 8.2 – Výškový a polohový posun mezi 0. a 2. etapou 
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Obr. 8.3 – Výškový a polohový posun mezi 0. a 3. etapou 

 

Obr. 8.4 – Výškový a polohový posun mezi 1. a 2. etapou 
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Obr. 8.5 – Výškový a polohový posun mezi 1. a 3. etapou 

 

 

Obr. 8.6 – Výškový a polohový posun mezi 2. a 3. Etapou 
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Obr. 8.8 – Graf posunů v souřadnici X pro připojovací body 

Obr. 8.7 – Graf posunů v souřadnici X pro podrobné body 
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Obr. 8.9 – Graf posunů v souřadnici Y pro připojovací body 

 

 

Obr. 8.10 – Graf posunů v souřadnici Y pro podrobné body 
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Obr. 8.11 – Graf posunů v souřadnici Z pro připojovací body 

 

 

 

 

Obr. 8.12 – Graf posunů v souřadnici Z pro podrobné body 
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 Z výše uvedených grafů je zřejmá závislost prostorové polohy bodů na roční 

době. Na Obr. 8.11a Obr. 8.12 je názorně vidět, že od února do dubna body stoupají, 

přes léto klesají a od listopadu do dubna opět stoupají. Body 103, 104, 105 a 106 

reprezentují pohyb celého území. Jsou stabilizovány ocelovou tyčí jako převážná 

většina bodů a zároveň na nich byl prokázán posun v nejvíce etapách. 

 

8.4. Shrnutí  

Při posouzení území jako celku lze říci, že během zimy dochází k vzestupu 

půdy, což je způsobeno bobtnáním vody v jílovitém podloží. Během léta dochází 

k vysychání, tím pádem i poklesu půdy. Výškové posuny všech bodů mezi nultou a třetí 

etapou jsou směrem vzhůru. Z dlouhodobého hlediska má pohyb bodů na tomto území 

vzestupnou tendenci. Jedná se o pohyb v řádu 2-3 cm za rok. Pro přehlednější vyjádření 

výsledků slouží obrázky s vektory posunů a grafy v kapitole 8.3. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zaměřit dvě etapy sledování posunu svahu 

v zájmové lokalitě poblíž Třebenic v Českém středohoří a vyhodnotit spolu 

s předešlými dvěma etapami sesuv půdy v tomto místě.  

V rámci terénních prací bylo pomocí totální stanice zaměřeno 13 trvale 

stabilizovaných podrobných bodů. Měření bylo navázáno na výsledky GNSS observace. 

Vyrovnáním geodetické sítě byly zjištěny přesné prostorové souřadnice podrobných 

bodů v jednotlivých etapách. Prostorová přesnost souřadnic se pohybuje okolo 3 mm. 

Ze souřadnic bodů a jejich přesností byly vypočteny posuny bodů mezi 

jednotlivými etapami a ty byly porovnány s mezními posuny. Posuny byly posuzovány 

v polohové i výškové složce. O bodech, kde hodnota posunu překročila hodnotu 

mezního posunu, lze říci, že na nich byl posun prokázán. 

V průběhu jednoho roku a dvou měsíců došlo k výškovému i polohovému 

posunu na všech sledovaných bodech. Během zimy dochází k vzestupu půdy, během 

léta dochází k jejímu poklesu. Je to způsobené velkým množstvím jílovitého podloží, 

které nasává vodu a během mrazů bobtná. Z celkového hlediska se území pohybuje 

směrem vzhůru. Pro přehlednost byly posuny graficky znázorněny pomocí vektorů a 

dále byly hodnoty posunů vyneseny do grafů. 

Závěrem sledování pohybu svahu je zjištění, že na území dochází k posunům 

v rozmezí mezi 1 cm až 3 cm za rok. To jsou hodnoty, které nelze zanedbat, a tudíž je 

vhodné stav dále monitorovat, případně situaci konzultovat s odborníky z jiných 

odvětví. 
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Seznam zkratek  

GNSS – (Global Navigation Satellite System) Globální družicový navigační satelitní 

systém, služba umožňující určování přesné polohy za pomoci signálů přijímaných 

z družic. Pod zkratkou GNSS jsou zahrnuty všechny globální družicové navigační 

systémy, americký GPS Navstar, ruský GLONASS i je doposud vyvíjený evropský 

Galilelo. 

RINEX – (Receiver Independent Exchange) Výměnný datový formát pro surová data 

přijímaná z družic, obsahuje data o poloze družic 

GEONAS – Geodynamická síť permanentních observatoří GNSS provozovaná 

Akademií věd ČR 

EUREF – (Europen Reference Permanent Network) Dobrovolná federace spolupracující 

na udržování evropského terestrického referenčního systému (ETRS89)   

http://www.epncb.oma.be/ 

CODE – (European Centre for Orbit Determination) Evropské centrum pro stanovení 

oběžné dráhy Země 

ADDNEQ2  - Program využívaný při výpočtu souřadnic z měření GNSS přijímačem 

ITRF2000 – (International Terrestrial Reference Frame) Mezinárodní terestrický 

referenční rámec z roku 2000 

ETRF89 – (European Terrestrial Reference Frame) Evropský terestrický referenční 

rámec z roku  

S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, pravoúhlá souřadnicová síť 

využívaná na území České republiky 

MNČ – Metoda nejmenších čtverců, matematicko-statistická metoda využívaná 

v geodézii pro vyrovnání geodetické sítě  
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Příloha 1 - Fotografická dokumentace sledovaných bodů 
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Bod č. 113 
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Příloha 2 – Protokol z vyrovnání 2. etapy 

Protokol C - Vyrovnání sítě 
*************************** 

 

 

C-01 Základní informace o vyrovnání sítě 

======================================== 

 

Vyloučení odlehlých hodnot 

-------------------------- 

Metoda robustního odhadu:                             Huber 

Hladina významnosti:                                   0.01 

Počet vyloučených odlehlých hodnot:           0/234 [0.000] 

Vodorovný směr:                                0/78 [0.000] 

Zenitový úhel:                                 0/78 [0.000] 

Šikmá délka:                                   0/78 [0.000] 

Šikmá délka (doplněk):                                    - 

Směrník:                                                  - 

Převýšení:                                                - 

Svislé provažování:                                       - 

 

Vyrovnání sítě 

-------------- 

Apriorní jednotková směrodatná odchylka:              1.000 

Aposteriorní jednotková směrodatná odchylka:          0.947 

Počet fixních bodů:                                       1 

Počet vyrovnaných bodů:                                  26 

Počet vyrovnaných orientačních posunů:                   12 

Počet vyrovnaných měření:                               234 

Vodorovný směr:                                          78 

Zenitový úhel:                                           78 

Šikmá délka:                                             78 

Šikmá délka (doplněk):                                    0 

Směrník:                                                  0 

Převýšení:                                                0 

Svislé provažování (X + Y):                           0 (0) 

Počet nadbytečných měření:                              145 

 

 

C-02 Vyrovnané souřadnice (Aposteriorní přesnost) 

================================================= 

 

Legenda: 

~~~~~~~~ 

A: Pořadové číslo 

B: Číslo bodu 

C: Souřadnice X [m] 

D: Souřadnice Y [m] 

E: Souřadnice Z [m] 

F: Souřadnice X - Směrodatná odchylka [mm] 

G: Souřadnice Y - Směrodatná odchylka [mm] 

H: Souřadnice Z - Směrodatná odchylka [mm] 
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Data: 

~~~~~ 

 A     B         C[m]         D[m]      E[m]  F[mm]  G[mm]  H[mm] 

----------------------------------------------------------------- 

 1   101  996621.6934  768263.2587  265.7359   0.91   0.69   0.63 

 2   102  996642.2408  768257.7624  259.8133   1.29   0.85   0.72 

 3   103  996655.3143  768248.1340  257.8624   1.62   1.05   0.79 

 4   104  996673.7114  768238.8810  253.3877   1.81   1.24   0.88 

 5   105  996686.9798  768227.8521  249.0120   2.10   1.42   0.88 

 6   106  996695.3028  768225.0094  248.2535   2.17   1.60   0.90 

 7   107  996703.8465  768219.5728  245.9559   2.41   1.86   0.93 

 8   108  996693.5827  768237.0697  249.4561   1.80   1.77   0.94 

 9   109  996684.3438  768247.4393  251.7462   1.86   1.70   1.41 

10   110  996680.7485  768251.4773  253.6911   1.58   1.41   1.19 

11   111  996666.6707  768265.3208  257.7852   1.25   1.20   0.97 

12   112  996656.7664  768278.6539  259.4893   1.00   1.48   1.08 

13   113  996647.9873  768299.0109  264.9738   0.99   1.22   1.22 

14  4001  996622.1979  768268.1801  266.9092   0.84   0.52   0.58 

15  4002  996634.8877  768259.3050  261.7627   1.08   0.72   0.68 

16  4003  996647.1266  768254.8413  260.1543   1.29   0.86   0.71 

17  4004  996660.8584  768244.7559  257.3867   1.53   0.99   0.76 

18  4005  996679.6430  768234.2741  252.3164   1.83   1.28   0.84 

19  4006  996690.8043  768226.0148  249.7343   2.09   1.48   0.86 

20  4007  996711.4561  768216.4444  245.9330   2.43   2.09   0.92 

21  4008  996694.7941  768225.4444  249.2459   2.13   1.58   0.91 

22  4009  996693.4418  768237.8181  250.3167   1.76   1.56   0.91 

23  4010  996669.4698  768262.5987  257.9394   1.14   1.05   0.96 

24  4011  996657.5570  768277.0056  260.1562   0.85   0.96   0.96 

25  4012  996647.8643  768299.3172  266.3034   0.87   0.95   0.97 

26  5003  996755.7340  768229.1315  249.4972   2.30   3.91   1.72 

27  5001  996603.1752  768269.1957  267.7380      -      -      - 
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Příloha 3 – Protokol z vyrovnání 3. etapy 

Protokol C - Vyrovnání sítě 

*************************** 

 

 

C-01 Základní informace o vyrovnání sítě 

======================================== 

 

Vyloučení odlehlých hodnot 

-------------------------- 

Metoda robustního odhadu:                             Huber 

Hladina významnosti:                                   0.01 

Počet vyloučených odlehlých hodnot:           0/288 [0.000] 

Vodorovný směr:                                0/96 [0.000] 

Zenitový úhel:                                 0/96 [0.000] 

Šikmá délka:                                   0/96 [0.000] 

Šikmá délka (doplněk):                                    - 

Směrník:                                                  - 

Převýšení:                                                - 

Svislé provažování:                                       - 

 

Vyrovnání sítě 

-------------- 

Apriorní jednotková směrodatná odchylka:              1.000 

Aposteriorní jednotková směrodatná odchylka:          0.921 

Počet fixních bodů:                                       2 

Počet vyrovnaných bodů:                                  27 

Počet vyrovnaných orientačních posunů:                   14 

Počet vyrovnaných měření:                               288 

Vodorovný směr:                                          96 

Zenitový úhel:                                           96 

Šikmá délka:                                             96 

Šikmá délka (doplněk):                                    0 

Směrník:                                                  0 

Převýšení:                                                0 

Svislé provažování (X + Y):                           0 (0) 

Počet nadbytečných měření:                              193 

 

 

C-02 Vyrovnané souřadnice (Aposteriorní přesnost) 

================================================= 

 

Legenda: 

~~~~~~~~ 

A: Pořadové číslo 

B: Číslo bodu 

C: Souřadnice X [m] 

D: Souřadnice Y [m] 

E: Souřadnice Z [m] 

F: Souřadnice X - Směrodatná odchylka [mm] 

G: Souřadnice Y - Směrodatná odchylka [mm] 

H: Souřadnice Z - Směrodatná odchylka [mm] 
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Data: 

~~~~~ 

 A     B         C[m]         D[m]      E[m]  F[mm]  G[mm]  H[mm] 

----------------------------------------------------------------- 

 1   101  996621.7022  768263.2385  265.7414   0.84   0.82   0.62 

 2   102  996642.2591  768257.7323  259.8233   1.10   1.26   0.70 

 3   103  996655.3302  768248.1081  257.8916   1.22   1.41   0.71 

 4   104  996673.7348  768238.8572  253.4199   1.25   1.50   0.75 

 5   105  996686.9873  768227.8318  249.0325   1.28   1.40   0.76 

 6   106  996695.3229  768224.9890  248.2757   1.29   1.36   0.78 

 7   107  996703.8617  768219.5459  245.9811   1.42   1.35   0.80 

 8   108  996693.5924  768237.0399  249.4618   1.15   1.41   0.77 

 9   109  996684.3519  768247.4238  251.7650   1.66   2.00   1.61 

10   110  996680.7659  768251.4498  253.7121   1.17   1.55   0.86 

11   111  996666.6824  768265.2981  257.8102   1.07   1.48   0.84 

12   112  996656.7775  768278.6336  259.5072   1.12   1.60   0.89 

13   113  996648.0018  768298.9850  264.9805   1.25   1.50   0.91 

14  4001  996624.7814  768266.3396  266.4757   0.76   0.81   0.59 

15  4002  996633.5449  768259.4691  262.2181   0.90   1.06   0.64 

16  4003  996646.6727  768255.4127  260.3461   1.01   1.28   0.68 

17  4004  996658.6015  768246.2333  257.9290   1.08   1.38   0.70 

18  4005  996676.9375  768236.2520  252.9256   1.15   1.42   0.74 

19  4006  996689.3626  768226.7131  249.9364   1.21   1.38   0.75 

20  4007  996711.6358  768216.7702  246.1533   1.31   1.17   0.77 

21  4008  996694.6267  768225.3229  249.4417   1.23   1.35   0.76 

22  4009  996694.5574  768234.8707  250.2345   1.16   1.42   0.76 

23  4010  996676.3374  768256.7751  255.7432   1.05   1.43   0.80 

24  4011  996662.9465  768269.8314  259.5151   1.00   1.42   0.81 

25  4012  996655.6572  768280.6861  260.9268   1.01   1.40   0.81 

26  4013  996648.7337  768296.7776  264.3059   1.19   1.32   0.81 

27  4014  996640.9075  768289.3302  266.6370   0.95   1.15   0.80 

28  5001  996603.1887  768269.1748  267.7673      -      -      - 

29  5003  996755.7470  768229.1102  249.5261      -      -      - 

 


