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Abstrakt  

Příspěvek podává informace o novém českém státním etalonu velkých délek, který se 
připravuje na délkové geodetické základně u obce Koštice. Zadavatelem projektu je Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Výzkum a přípravu dokumentace pro 
vyhlášení etalonu provádí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 
Mezilaboratorní porovnání provedli pracovníci Universität der Bundeswehr München. Práce na 
etalonu jsou před dokončením, vyhlášení etalonu se předpokládá v roce 2007. 

 

Motto: Třikrát měř, jednou řež. 

1 Úvod 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK) se mimo prací v 

oblastech zeměměřictví a katastru zabývá též metrologií. Součástí ústavu je útvar metrologie a 
inženýrské geodezie, který má dlouholetou tradici v metrologickém zajišťování měřidel délky, úhlu a 
tíže. Zajištění návaznosti měřidel těchto veličin je uskutečňováno v Akreditované kalibrační laboratoři 
a v Autorizovaném metrologickém středisku. 

Kalibrují se především měřidla používaná pro běžné práce v geodezii: totální stanice, 
elektronické dálkoměry, délková čárková měřidla, nivelační přístroje, sklonoměry, laserové 
vytyčovací přístroje a další. Proces kalibrace geodetických měřidel je řádně akreditován podle norem 
ISO 9000 a ČSN EN IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci. Díky tomu je kvalita práce 
laboratoře pečlivě sledována interním manažerem kvality a pravidelnými kontrolami nezávislých 
akreditačních autorit. 

Měřidla se kalibrují v laboratoři, kde je realizována délka o velikosti 30 m prostřednictvím 
laserového interferometru, nebo na terénních etalonech, kterými je Azimutální základna Židovské 
Pece a Geodetická délková základna Hvězda. 

Pro kalibraci elektronických dálkoměrů používaných v geodezii se preferuje kalibrace na 
terénních etalonech, neboť rozsah etalonu a charakter kalibrace odpovídají běžným podmínkám, ve 
kterých se daná měřidla používají. 

Délková základna Hvězda o celkové délce 961 m je realizována linií sedmi betonových 
hranolů zcela zapuštěných v zemi, které jsou na vrchu opatřeny bodovou značkou. Délky mezi 
značkami jsou zaměřeny se standardní nejistotou 1 mm. Kalibrace se provádí vyhodnocením všech 
kombinací měření kalibrovanými měřidly a porovnáním výsledků s parametry základny. Metodou 
nejmenších čtverců je určena doplňková adiční konstanta měřidla a doplňková násobná konstanta 
měřidla s příslušnými charakteristikami přesnosti, respektive nejistot. 

Při kalibraci se dálkoměry staví na běžné geodetické stativy a centruje se na bodové značky 
v zemi. Nejistota v centraci je tak limitujícím faktorem přesnosti kalibrace. Toto omezení se stalo 
překážkou až příchodem přesných dálkoměrů. Jedná se o dálkoměry s deklarovanou přesností 1 mm + 
1 ppm. 
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Jako východisko se jeví použití nucené centrace. 
Vybudování kvalitního pilíře nucené centrace, který je 
založen až na únosné podloží, však stojí desítky tisíc 
korun. Cena celé základny by se tak pohybovala kolem 
jednoho milionu korun. Zároveň by bylo třeba najít 
vhodnou lokalitu, protože vybudování nucené centrace 
v lokalitě současné základny je nepřípustné. 

Jako vyhovující řešení se jevilo využít již 
existující geodetickou základnu, která byla s podobným 
záměrem vybudována v letech 1979 až 1980 
v katastrálním území obce Koštice v okrese Louny. 

2 Popis etalonu 
Geodetická základna Koštice je soubor dvanácti 

pilířů nucené centrace, které jsou umístěny v jedné linii 
podél silnice Koštice – Libčeves. Nejmenší vzdálenost 
mezi dvěma pilíři je 25 m, největší vzdálenost je 1450 
m. Geodetická základna je zachycena na ortofotomapě 

na obrázku 3. 

Základna je ve vlastnictví státu a od počátku 
byla využívána a udržována Výzkumným ústavem pro 

hnědé uhlí v Mostě. Základna měla od svého vzniku významný potenciál pro záměry VÚGTK. Proto 
se VÚGTK podílel v rámci řešení státních úkolů na projektování a technickém zabezpečení 
návaznosti, tj. určování parametrů základny. 

Součástí etalonu je sada čepů, které se šroubují na standardní třínožky. Čep se pak zasouvá do 
válcového otvoru nucené centrace. Geodetický bod je pak realizován průnikem osy čepu s rovinou 
kruhové desky, popř. horizontální rovinou třínožky. 

3 Výzkum etalonu 
Součástí příprav pro vyhlášení 

státního etalonu velkých délek Koštice byl 
především výzkum zaměřený na přesné 
určení realizované veličiny. Určovaly se 
vodorovné délky mezi geodetickými body 
stabilizovanými pomocí pilířů s nucenou 
centrací. 

Délková základna byla zaměřena 
elektronickým dálkoměrem integrovaným 
v totální stanici Leica TCA 2003. Tento 
dálkoměr je přenosným pracovním 
etalonem délky, který je metrologicky 
navázán na etalon Universität der 
Bundeswehr München. Délky byly měřeny 
ve všech kombinacích. Každá kombinace 
byla měřena v obou směrech. Naměřené 
vodorovné délky byly vztaženy k hladině 
bodu číslo 1 a byly vyrovnány metodou 
nejmenších čtverců. Vyrovnání bylo  

Obrázek 1 

Pilíř nucené centrace číslo 8 

Obrázek 2 

Třínožka Zeissova typu s centrovačem umístěná na pilíři 
nucené centrace 
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provedeno metodou podmínkových pozorování s nestejnými vahami jednotlivých měření, které byly 
určovány v závislosti na apriorní nejistotě měření deklarované výrobcem měřidla. 

Délky mezi body 1 až 7 byly měřeny dalšími dvěma způsoby nezávislými na měření 
provedeném elektronickým dálkoměrem a které jsou metrologicky navázány na jiný etalon. Jednalo se 
o měření invarovými pásmy vyrobenými ve VÚGTK. Pásma byla kalibrována v laboratoři 
prostřednictvím laserového interferometru metrologicky navázaného na etalon Českého 
metrologického institutu. Kalibrace byla prováděna v celém používaném rozsahu pásma a při stejném 
napínání pásma, jaké bylo používáno během měření. Tím se v rámci opravy z kalibrace vyloučily 
zároveň systematické chyby způsobené průvěsem pásma. 

Druhým způsobem bylo určení délek měřením paralaktických úhlů na lať konstantní délky. 
Přitom byla použita invarová lať Zeiss Bala, která byla kalibrována v laboratoři VÚGTK. Kalibrace 
byla provedena ve stejné poloze v jaké se lať používá. Tato metoda vykazuje se zvětšující se 
vzdáleností kvadratický růst nejistoty v určení délky, proto byly vzdálenosti děleny na paralaktické 
články o velikosti 12,5 až 25 m. 

 

 

Obrázek 3 

Ortofotomapa zachycující oblast geodetické délkové základny Koštice 
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4 Mezilaboratorní porovnání 
Klíčovým úkonem pro vybudování etalonu bylo mezilaboratotní porovnání provedené 

skupinou geodetů Universität der Bundeswehr München provedené v listopadu 2006. V rámci tohoto 
měření byla základna navázána na obdobný německý etalon. Měření bylo provedeno přenosnými 
pracovními etalony délky, kterými byla totální stanice Leica TDA 5005 a laserový dálkoměr Kern 
Mekometer 5000. 

5 Závěr 
Metrologie je ve VÚGTK chápána jako klíčová disciplína umožňující poskytovat odborné 

veřejnosti sofistikované služby, které jsou nezbytné pro udržení potřebné kvality geodetických prací. 
Vzhledem k požadavkům na zvýšení kvality kalibrací elektronických dálkoměrů bylo přistoupeno 
k vybudování státního etalonu velkých délek Koštice. Práce na etalonu jsou před dokončením, 
vyhlášení etalonu se předpokládá v roce 2007, přesto nebylo bohužel možné do uzávěrky pro 
příspěvky do tohoto sborníku podat informace o parametrech základny. Stejně tak nebyly ještě 
k dispozici výsledky provedených mezilaboratorních porovnání. Aktuální informace o přípravách na 
vyhlášení státního etalonu velkých délek Koštice jsou uveřejňovány prostřednictvím Internetu na 
adrese http://www.vugtk.cz/odd25/kostice. 
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Abstract 

THE NEW CZECH STATE LONG DISTANCES MEASURING 
STANDARD KOŠTICE 

The contribution deals with information about new Czech state long distances measuring 
standard, which is currently being prepared at the distance geodetic base at the Koštice village. The 
submitter of the project is Czech Office for Standards, Metrology and Testing. Research and document 
preparation for the proclamation of the measuring standard is applied by Research Institute of 
Geodesy, Topography and Cartography. Interlaboratory comparisons were made by staff of 
Universität der Bundeswehr München. Works over the measuring standard are about to be completed, 
the proclamation of the standard is supposed in year 2007. 


