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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zabývá procesem pasportizace a tvorbou pasportu lesních cest v severní 

části lesoparku v Ostravě-Porubě. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se 

pasportizace, pasportu, kategorizace lesních cest a postupy geodetických prací.  Praktická část 

obsahuje informace o zájmovém území, popis použitých metod měření, postup provedených 

výpočtů a zpracování v počítačových programech. Výsledkem je pasport lesních cest, v němž 

jsou barevně odlišeny povrchy cest v zájmovém území. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: pasportizace; lesní cesty; polární metoda; GNSS 

 

 

SUMMARY 

 

The bachelor thesis deals with the process of passportization and with creating passport 

of forest roads in the northern part of the park in Ostrava-Poruba. In the theoretical section are 

explained concepts related to the passportization, passport, categorization of forest roads and 

techniques of geodetic surveying. The practical part contains informations about the area 

of interest, a description of measurement methods, the process of calculations and processing 

in computer programs. The result is a passport of forest roads in the area of interest, which are 

color coded. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

Bpv  Výškový systém baltský - po vyrovnání 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

GDOP  Dilution of Precision - Rozptyl přesnosti 

GNSS  Global Navigation Satellite System - Globální družicový polohový systém 

PBP  Polohové bodové pole 

PP  Polygonový pořad 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

PVBP  Podrobné výškové bodové pole 

RTK  Real Time Kinematics - Určování polohy v reálném čase 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

WGS 84 World Geodetic System 1984 - Světový geodetický systém 1984 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZVBP  Základní výškové bodové pole 
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1 ÚVOD 

Pasportizace je v dnešní době stále více zmiňovaným tématem. Smyslem pasportizace je 

popisování skutečného stavu věci, tzv. technická inventura stavu [1].  

Výstupem pasportizace jsou různé tematické pasporty. Ty jsou využívány jako podklad 

pro analýzy prvků určených pro pasportizaci. Pasporty jsou většinou získávány po návštěvě 

dané lokality a zaměřením zjišťovaných prvků.  

Pasport lesních cest se využívá jako podklad pro plánování, vyčíslení nákladů na údržbu 

a rekonstrukci povrchu lesních cest. 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vytvoření pasportu lesních cest 

v severní části lesoparku v Ostravě-Porubě. První, teoretická část práce se věnuje 

geodetickým postupům a metodikám spojených s tvorbou pasportu lesních cest. Ve druhé, 

praktické části je popsán postup pasportizace pro konkrétní zájmovou lokalitu, od získávání 

podkladů až po vyhodnocení výsledků ve vhodném výpočetním a grafickém programu. 

Výsledkem je pasport lesních cest v podobě mapy s barevně odlišenými povrchy cest. 
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2 PASPORTIZACE 

Tato kapitola se zabývá vymezením pojmu pasportizace, pasport a definováním lesních 

cest. Dále polohopisnými a výškopisnými geodetickými základy ČR a metodami mapování. 

2.1 PASPORTIZACE, PASPORT 

Pasportizace znamená dle [1] technickou inventuru stavu.  

Je to popisování skutečného stavu věci. Nejčastějším využitím je pasportizace budov a 

objektů, komunikací, zeleně, dopravních značení a dalších. Pasportizace je v dnešní době 

součástí legislativy mnoha zemí, v některých je dokonce povinná pro státní budovy a objekty 

z důvodu evidence a následného využití například při záchranných pracích v rámci 

integrovaných záchranných složek.[2]  

Výstupem pasportizačního procesu je pasport. Je to evidence hmotného i nehmotného 

majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Slouží také jako podklad 

pro zodpovědné rozhodování při hospodaření s majetkem. 

2.2 LESNÍ CESTY 

Lesní cesta je druh účelové komunikace, sloužící primárně pro lesní hospodářství. 

Turistickým a jiným veřejným účelům slouží kromě lesních cest také lesní stezky a lesní 

pěšiny.  

Lesní cesty rozdělujeme podle dopravní důležitosti a účelu dle [3] následovně: 

 lesní cesty 1. třídy - umožňující celoroční provoz vozidel a jsou opatřeny 

 zpevněnou vozovkou 

 lesní cesty 2. třídy - umožňují pouze sezónní provoz a jsou opatřeny provozním 

 zpevněním nebo jednoduchou vozovkou s prašným 

 povrchem 

 lesní cesty 3. třídy - přibližovací cesty sloužící k vyvážení a přibližování dříví, 

 povrch cesty je buď částečně zpevněn, nebo bez zpevnění 

 lesní cesty 4. třídy - přibližovací cesty sloužící k soustřeďování vytěženého dříví 

 z porostu nebo části porostu, povrch je vždy nezpevněný  



Iva Rácová: Pasportizace lesních cest v severní části lesoparku v Ostravě-Porubě 

2014  3 

 lesní stezky - navrhují se s parametry, které vyhovují účelu (cyklistické nebo 

 jezdecké stezky). Povrch stezky může být zpevněn 

 odpovídajícím způsobem, anebo může být bez zpevnění. 

 V nepříznivých terénních podmínkách musí být trasa 

 zajištěna proti nepříznivým vlivům povrchové vody. 

 lesní pěšiny - navrhují se s maximálním využitím současných tras pěšin a také 

 aby podchycovaly turisticky zajímavá místa v oblasti (kardinální 

 body). Případné zajišťování pěšin se provádí výhradně 

 z přírodních materiálů (např. kamene, dřeva).  

2.1 POLOHOPISNÉ GEODETICKÉ ZÁKLADY ČR 

Řešení různých geodetických úloh vede k vytvoření množiny pevných bodů, polohově 

navzájem jednoznačně určených a orientovaných v určité souřadnicové soustavě. Množina 

těchto bodů tvoří bodové pole. Polohu bodů bodového pole určují pravoúhlé rovinné 

souřadnice. Poloha souřadnicové soustavy a její orientace závisí na použitém kartografickém 

zobrazení území.  

Pro Českou republiku je závazným souřadnicovým systémem S-JTSK a kartografické 

zobrazení Křovákovo (obr. č. 1). Jde o dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné 

poloze. Základní vlastností je konformita zobrazovaných prvků a tedy možnost odměřovat 

úhly z mapy bez zavádění korekcí. Délkové zkreslení je upraveno tak, že nepřesahuje hodnoty 

od -10 cm/km do +14 cm/km.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 - Křovákovo kuželové zobrazení [4] 
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2.1.1 POLOHOVÉ BODOVÉ POLE  

Polohové bodové pole je systém referenčních bodů rovnoměrně rozmístěných v prostoru, 

které nesou informaci o souřadnicích (Y, X). Polohové bodové pole se dělí dle vyhlášky 

č. 31/1995 Sb. podle přesnosti na:  

1) Základní polohové bodové pole (ZPBP), které tvoří: 

  - body referenční sítě nultého řádu 

  - body Astronomicko-geodetické sítě  

  - body České státní trigonometrické sítě  

  - body geodynamické sítě  

2) Zhušťovací body, které tvoří: 

 - zhušťovací body 

 - ostatní body podrobného polohového bodového pole 

3) Podrobné polohové bodové pole (PPBP)  

2.1.2 VYTVOŘENÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE  

Po stabilizaci bodů PPBP je nutné určit vhodnou metodu určování polohy bodů. Metody 

dělíme na skupinu trigonometrických metod, polygonometrické metody, metody založené 

na jejich kombinaci a metodu určování bodů pomocí sítě družic - GNSS.  

2.1.3 POLYGONOMETRICKÉ METODY 

Polygonometrické metody jsou nejběžnější metody pro vytvoření PPBP. Snadno se 

přizpůsobují přírodním podmínkám měření. Nevýhodou je, že struktura polygonálních pořadů 

umožňuje nepříznivé hromadění chyb. S pokrokem technologií je ale přesnost měření vyšší, a 

tak lze metodu porovnat s ostatními metodami, např. trigonometrickými, kde k takovému 

nárůstu chyb nedochází.  

Základním měřickým a výpočetním celkem je polygonový pořad (PP), který spojuje nové 

a již známé body přímými spojnicemi (stranami) do souvislého celku. Vzájemné propojení 

více polygonových pořadů vytvoří polygonovu síť. Principem určení souřadnic bodů PP je 

řešení vztahů mezi polárními a pravoúhlými souřadnicemi.  
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Podle [5] dělíme PP dle tvaru a způsobu připojení na známé body na: 

a) otevřené 

 - oboustranně připojený a orientovaný PP (vetknutý), u kterého jsou známé 

  souřadnice prvního a posledního bodu a je orientován na další známé body 

 - oboustranně připojený a jednostranně orientovaný PP, u kterého jsou známé 

  souřadnice prvního a posledního bodu a také počáteční směr 

 - oboustranně připojený PP (vsunutý), u kterého jsou první a poslední bod 

  polohově známy, ale není znám jakýkoliv orientační prvek 

 - jednostranně připojený a orientovaný PP (volný), při kterém je polohově 

  známý první bod a ze kterého je pořad orientovaný na bod  následující  

b) uzavřené 

 - orientovaný PP, u kterého je jeden bod o známých souřadnicích a ze kterého 

  je měřený připojovací úhel jako orientační prvek na další známý bod 

 - neorientovaný PP, u kterého volíme místní souřadnicový systém s počátkem 

  v libovolném bodě PP a s orientací některé ze souřadnicových os ve směru 

  jedné ze stran PP 

2.1.4 PODROBNÉ POLOHOPISNÉ MĚŘENÍ - POLÁRNÍ METODA 

Polohopisným měřením se rozumí zaměření všech polohopisně významných prvků, podle 

toho, za jakým účelem je měření prováděno. Body se zaměřují tak, aby byly jednoznačně 

určeny rovinné geometrické vztahy mezi jednotlivými zaměřovanými body.    

Nejpoužívanější metodou je metoda polární. Princip spočívá v zaměření délky mezi 

stanoviskem a podrobným bodem a zároveň se zaměřením vodorovného úhlu mezi záměrou 

na bod a orientací. Vodorovný úhel a dálka jednoznačně určují polohu bodu vůči danému 

bodovému poli. 
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2.2 VÝŠKOPISNÉ GEODETICKÉ ZÁKLADY ČR 

K určování nadmořských výšek bodů v daném území se využívá příslušný již 

vybudovaný výškový systém. Uvažujeme-li za vztažnou plochu nulovou hladinovou plochu, 

převýšení bodů od této plochy budou představovat nadmořské výšky příslušných bodů. 

Nadmořské výšky slouží k porovnávání převýšení různých území, států či kontinentů.  

Pro Českou republiku je závazným výškovým systémem Bpv. Výchozím bodem je nula 

vodočtu v Kronštadtu. Výšky v tomto systému jsou menší o 38 až 42 cm, než výšky 

v předchozím systému jaderském, který byl na našem území platný do roku 1948. 

2.2.1 VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE  

Výškové bodové pole je systém referenčních bodů rovnoměrně rozmístěných v prostoru. 

Tyto body nesou informaci o nadmořské výšce. Výškové bodové pole se dělí dle vyhlášky 

č. 31/1995 Sb. podle přesnosti na: 

1) Základní výškové bodové pole (ZVBP): 

 - Základní nivelační body 

 - Česká státní nivelační síť I. - III. řádu 

2) Podrobné výškové bodové pole (PVBP): 

 - nivelační sítě IV. řádu 

 - plošné nivelační sítě 

 - stabilizované body technických nivelací   

2.2.2 VYTVOŘENÍ PODROBNÉHO VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE  

Nivelační pořady se vkládají mezi ověřené body základního výškového pole nebo mezi 

body technické nivelace. V místech, kde neexistuje řádný bod (do vzdálenosti 5 km), lze 

provést technickou nivelaci v místním systému, nebo je možné určit nadmořské výšky jinou 

metodou, např. pomocí technologie GNSS. Dalším způsobem, kterým lze vytvořit PVBP je 

metoda trigonometrická, barometrická a hydrostatická. 
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2.2.3 TRIGONOMETRICKÉ URČENÍ VÝŠEK 

Pro trigonometrické určení nadmořské výšky zaměřovaného bodu je potřeba určit 

převýšení h, kdy po zaměření výškového úhlu a šikmé vzdálenosti s´ nebo vodorovné 

vzdálenosti s aplikujeme vzorec: 

             ,             (1) 

pro vodorovnou vzdálenost, nebo 

               ,          (2) 

pro šikmou vzdálenost. 

Výsledná nadmořská výška podrobného bodu VB bude podle obr. č. 2 součtem nadmořské 

výšky stanoviska a převýšení h, platí: 

                                                                           ,             (3) 

kde: - VA je nadmořská výška stanoviska,  

 - vs je výška stroje,  

 - h je převýšení, 

 - vc je výška cíle. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 - Trigonometrické určení výšky [6] 

 

2.2.4 PODROBNÉ VÝŠKOPISNÉ MĚŘENÍ - TACHYMETRIE 

Po vytvoření PPBP tvořeného body o známých pravoúhlých souřadnicích a nadmořských 

výškách, je možné dále pokračovat v zaměřování podrobných bodů. K tomuto měření je 

vhodná metoda tachymetrie. Polohu každého zaměřovaného bodu vyjadřují polární 
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souřadnice, tj. vodorovná délka mezi stanoviskem a zaměřovaným bodem a vodorovný úhel 

mezi bodem a určitým pevným směrem. Výšku zaměřovaného bodu určíme z výsledku 

trigonometrického měření výšek. Pro každý zaměřovaný bod tedy musíme změřit šikmou 

vzdálenost od stanoviska, vodorovný orientovaný úhel a výškový úhel. Pro tachymetrické 

měření je možné použít jakýkoliv úhloměrný přístroj, kterým lze měřit vodorovný a 

horizontální úhel a má vhodný typ dálkoměru.   

2.3 METODA GNSS 

GNSS (Global Navigation Satellite System) je globální navigační satelitní systém, 

prostřednictvím kterého je možno určit prostorové souřadnice bodů kdekoli na povrchu Země. 

V dnešní době jsou plně funkční dva navigační systémy, a to NAVSTAR GPS (USA) a 

GLONASS (Rusko).  

Metoda GNSS má mnoho výhod oproti klasickým geodetickým metodám, např. není 

nutná přímá viditelnost mezi jednotlivými měřenými body, určuje trojrozměrné souřadnice, je 

možné měřit v jakoukoliv denní dobu. Z měřeného bodu musí být viditelná obloha, elevační 

úhel pro observaci je přibližně 15°. Někdy mohou být výsledky měření negativně ovlivněny 

přírodními podmínkami (hustý porost, úzká údolí) a dalšími rušivými elementy (elektrické 

vedení, zástavba, atd.). 

Pro geodetické účely využíváme tuto metodu při budování geodetických základů, 

při vytyčovacích pracích, při mapování pro účely katastru a ve fotogrammetrii (např. určování 

souřadnic vlícovacích bodů). 

2.3.1 SYSTÉM NAVSTAR GPS 

Systém NAVSTAR (Navigation Satellite Timing And Ranging - Navigační určování času 

a vzdáleností pomocí družic) GPS (Global Positioning System - Globální polohový systém) je 

radionavigační systém vybudovaný na bázi umělých družic Země. Systém se dělí na tři 

segmenty: 

 kosmický segment - původně se skládal z 24 družic (dnes už jich je v provozu 

až 32), které obletí Zemi vždy za 11 hodin a 56 minut ve výšce 20 200 km. 

Družice obíhají po 6 drahách, které jsou skloněné o 55° k rovníku (viz. obr. č. 3). 

Jsou rozmístěny tak, aby měl pozorovatel vždy možnost přijímat signály 
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z potřebného počtu družic. Družice nesou také atomové hodiny a mohou tak udat 

přesný čas vysílání signálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 - Rozložení družic nad Zemí [7] 

 

 řídicí segment - monitoruje činnosti kosmického segmentu, určuje a předpovídá 

dráhy družic a vysílá korekční zprávy k jednotlivým družicím. Shromážděné 

údaje jsou posílány denně k družicím. Řídicí segment tvoří pozemní monitorovací 

stanice na Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia a Kwaijalein. Tyto stanice 

neprovádějí prakticky žádné zpracování přijatých dat, pouze určují prosté 

zdánlivé vzdálenosti (pseudovzdálenosti) k družicím a ty spolu s přijatými 

navigačními zprávami přenášejí do hlavní řídicí stanice na letecké základně 

Schriver v Coloradu. Na základě přijatých výsledků měření monitorovacích stanic 

jsou počítány přesné údaje oběžných drah (tzv. efemeridy) a korekce atomových 

hodin pro jednotlivé družice. Ty jsou potom přeneseny na stanice pro komunikaci 

s družicemi. 

 

 uživatelský segment - skládá se z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích 

nástrojů a postupů. GPS přijímače provedou na základě přijatých signálů z družic 

výpočet polohy, rychlosti a času. Pro výpočet všech čtyř souřadnic (x, y, z, t) je 

zapotřebí přijímat signály alespoň ze čtyř družic.  
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Polohu určujeme ve světovém geodetickém systému WGS 84 (obr. č. 4). Jeho počátek je 

v těžišti Země, systém je geocentrický a pravotočivý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 - Souřadnicový systém WGS 84 [8] 

 

2.3.2 METODY POZOROVÁNÍ PŘI GEODETICKÉM VYUŽITÍ GPS 

Výběr metody pozorování pomocí technologie GNSS závisí na charakteru projektu, 

přičemž rozhodujícím kritériem je požadovaná přesnost. Dosažitelné přesnosti jednotlivých 

metod jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

            

           Tab. č. 1 - Dosažitelná přesnost v poloze pro jednotlivé metody 

 

 

 

 

 

 

typ metody dosažitelná polohová přesnost mp 

Statická 3 - 5 mm 

Rychlá statická 5 - 10 mm + 1 ppm 

Stop and Go 10 - 20 mm + 1 ppm 

Kinematická 20 - 30 mm + 3 ppm 

RTK 30 - 50 mm 
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Přesnost závisí také na aktuální geometrii rozložení a počtu družic nad obzorem, stavu 

ionosféry a na použitém modelu a softwarovém vybavení při zpracovávání dat. Rozlišujeme 

tyto metody: 

 

 Statická metoda - jde o metodu časově nejnáročnější, observace trvá po dobu několika 

hodin až dnů. Poskytuje ale nejpřesnější výsledky měření. Používá se pro speciální 

práce s vysokou požadovanou přesností, například při budování polohových základů, 

měření dlouhých základen, při studiu tektoniky - sledování posunů a přetvoření, apod.  

 

 Rychlá statická metoda - doba observace trvá jen několik minut. Zkrácení doby 

observace je dosažena technologií rychlého určení ambiguit (inicializace). Metoda je 

realizována pomocí dvou přijímačů v okruhu do 20 kilometrů od zvoleného 

referenčního bodu, tak jako u statické metody. Používá se pro zřízení podrobného 

bodového pole, zhušťování bodového pole a budování prostorových sítí nižší 

přesnosti.   

 

 Metoda Stop and Go - metoda je označována také jako polokinematická. Na začátku 

vlastního měření určíme ambiguity a pohyblivým přijímačem pak měříme na 

následujících bodech pouze několik vteřin. Během měření však nesmí dojít k přerušení 

signálu a změně ambiguitů. Toho lze dosáhnout pouze v otevřeném terénu bez 

překážek omezujících dobrou ,,viditelnost“ družic.  

 

 Kinematická metoda - při této metodě se během měření jeden přijímač plynule 

pohybuje a druhý přijímač (referenční) zůstává v klidu. Rozlišujeme metodu 

s inicializací, která je podobná metodě Stop and Go s tím rozdílem, že po počáteční 

inicializaci (vyřešení ambiguit) provádí pohybující se přijímač měření v krátkém 

časovém kroku. Při ztrátě signálu je nutné provést znovu inicializaci. Nutnost 

opakování inicializace se pokouší odstranit kinematická metoda bez inicializace, kdy 

jsou ambiguity řešeny na základě přesných kódových měření za pohybu přijímače (On 

the Fly ambuguity resolution). 
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K určení souřadnic se při těchto metodách provádí zpracování až později v softwarech 

dodaných od výrobců přístrojů, provádí se tzv. postprocessing.  

 

 RTK (Real Time Kinematics) - jedná se o kinematickou metodu v reálném čase, která 

využívá rádiové spojení k vysílání družicových dat z referenční stanice na podrobnou 

stanici. Při známých prostorových souřadnicích referenční stanice tak lze vypočítat a 

zobrazit souřadnice měřeného bodu přímo na místě v reálném čase, kdy se měření 

provedlo. Tato metoda je uplatněna při vytyčovacích pracích a při určování souřadnic 

podrobných bodů.  

 

 Diferenční GPS - tato metoda spočívá v určení chyb družicových efemerid a 

atmosférické korekce z měření v síti permanentních stanic. Tyto chyby jsou 

vypočítávány v centrále v reálném čase (on-line). Po přihlášení se uživatele do sítě a 

sdělení přibližné polohy jsou mu zaslány zpět diferenciální korekce vypočtené 

z modelu průběhu korekcí nad územím pokrytým danou sítí. Přesnost měření je řádově 

několik centimetrů, což pro běžné geodetické práce postačuje.  
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3 PASPORTIZACE LESNÍCH CEST V SEVERNÍ ČÁSTI LESOPARKU 

Tato kapitola popisuje postup pasportizace lesních cest v severní části lesoparku 

v Ostravě-Porubě. Jsou zde informace o zájmovém území, popis použitých metod měření, 

zpracování a vyhodnocení naměřených dat spolu s vyhotovením výkresové dokumentace. 

3.1 POPIS LOKALITY PRO MĚŘENÍ - OSTRAVA-PORUBA 

Ostrava-Poruba je jedním z městských obvodů statutárního města Ostrava, ležícího 

v Moravskoslezském kraji. Ostrava-Poruba se nachází v západní části města Ostravy a je 

rozdělena na dvě katastrální území - Poruba a Poruba-sever. Rozloha katastrálního území 

Poruba činí 13,18 km
2
, sousedními katastrálními územími jsou Krásné Pole, Pustkovec, 

Plesná, Martinov, Třebovice, Svinov a Polanka nad Odrou. 

Severní část lesoparku, zobrazená na obr. č. 5, se nachází v katastrálním území Poruba a 

z části tvoří hranici se sousedním katastrálním územím Krásné Pole. Poblíž lesoparku se 

nachází areál Kolejí Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava, Vědecko-

technologický park a zástavba rodinných domů. Nedaleko se také nachází Hvězdárna a 

planetárium Johanna Palisy, která je součástí VŠB-TUO.  

 

Obr. č. 5 - Letecký snímek s vybranými lesními cestami v severní části lesoparku Ostrava - Poruba [9] 
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3.2 VYHLEDÁNÍ PODKLADŮ A REKOGNOSKACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Před začátkem každého měření je třeba zjistit charakter zájmového území a získat o něm 

příslušné údaje. K tomu nám může posloužit polohopisná mapa v digitální grafické podobě, 

letecké snímky nebo účelová mapa turistická, která je na obr. č. 6. 

 

 

Obr. č. 6 - Účelová mapa turistická [9] 

 (červeně - vybrané lesní cesty zájmového území, modře a zeleně - stávající turistické trasy) 

 

Rekognoskace nám následně slouží pro vhodnou volbu měřicích přístrojů a metod. Dále 

zjišťujeme stav stávajících bodů PBP, jejich využitelnost pro měření, zda nejsou mechanicky 

zničené, jsou vhodně rozmístěné a je z nich možná viditelnost na ostatní námi zvolené body 

PBP.  Geodetické údaje o již existujících bodech jsou dostupné na webových stránkách 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, v databázi bodových polí. Údaje obsahují 

číslo bodu a jeho název, druh bodu, pravoúhlé souřadnice (Y, X) v systému S-JTSK a 

nadmořskou výšku bodu v systému Bpv, časový údaj o vytvoření bodu, dále způsob 

stabilizace bodu, místopisný popis s náčrtem a mapové údaje o území, do kterého bod náleží 

(kraj, okres, obec, číslo mapového listu).  
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3.3 POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ PŘIPOJENÍ DO SYSTÉMŮ S-JTSK, Bpv 

Po rekognoskaci terénu probíhá stabilizace bodů pro zhuštění bodového pole. Z těchto 

bodů se následně zaměří body podrobné. Pro stabilizaci bodů byly použity ocelové geodetické 

hřeby s podložkou ,,Měřický bod“ a plastové mezníky pro nezpevněné povrchy s železným 

trnem, hlavou a zátkou (viz. obr. č. 7). 

 

Obr. č. 7 - Mezník Plastmark Light, trn 40 cm (vlevo); geodetický hřeb, délka 4 cm (vpravo) [10] 

 

Pro polohové připojení do systému S-JTSK a výškové připojení do systému Bpv bylo 

stabilizováno celkem 14 bodů PBP.  

3.3.1 GNSS - RYCHLÁ STATICKÁ METODA 

Po stabilizaci nových bodů polohového bodového pole bylo nutné určit souřadnice 

alespoň dvou sousedních bodů. Jeden bod slouží jako stanovisko (bod č. 507) a druhý 

pro orientaci zaměřených podrobných bodů (bod č. 506).  

Tyto dva body byly zaměřeny pomocí GNSS aparatury LeicaGPS 1200 (obr. č. 8), 

rychlou statickou metodou. Zařízení se skládá ze SmartAntény ATX1230 s integrovaným 

přijímačem, která umožňuje příjem signálu z družic sítě GPS a GLONASS a dále z kontroleru 

RX1250, kde můžeme sledovat průběh měření a naměřená data. 
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Obr. č. 8 - LeicaGPS 1200 [10] 

 

Při dostatečném počtu družic a správném nastavení přístroje je možné přejít k observaci. 

Observace trvala na každém bodě přibližně 20 minut. Pro příjem signálu bylo k dispozici 

12 družic na bodě č. 507 a 16 družic na bodě č. 506 sítí GPS a GLONASS. 

Pro výpočet souřadnic bodů z naměřených hodnot byla využita jedna z referenčních 

stanic sítě CZEPOS, označená jako VSBO. Tato referenční stanice je umístěna na budově 

rektorátu VŠB-TU Ostrava a je nejblíže zájmovému území, kde měření probíhalo. 

Po zavedení korekcí bylo možné dosáhnout přesnosti v centimetrech. 

3.3.2 UZAVŘENÝ PP 

S ohledem na tvar lesních cest ve vybrané oblasti a možnost kontroly správnosti výpočtu 

byl zvolen uzavřený polygonový pořad. Body polygonového pořadu byly zaměřeny 

přístrojem LeicaTCR 307.  

Totální stanice LeicaTCR 307 (viz. obr. č. 9) je přístroj, který umožňuje měření úhlů 

(vodorovných a výškových) a délek pomocí elektrooptického dálkoměru. Naměřená data jsou 
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ukládána do interní paměti, odkud je lze stáhnout do počítače a následně zpracovat. Tento 

přístroj umožňuje měřit s úhlovou přesností 7 ´´ a délkovou přesností 2 mm + 2 ppm. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 - LeicaTCR 307 [11] 

 

Nad bodem č. 507, výchozím stanoviskem PP, byl postaven stativ s totální stanicí 

LeicaTCR 307. Pro zaměření PP byla použita trojpodstavcová souprava. 

Na bodě č. 507 byla naměřena osnova směrů a z rozdílu příslušných směrů byly 

vypočteny jednotlivé úhly mezi body. Měření proběhlo v jedné skupině (viz. obr. č. 10). 

Každá měřická skupina se skládá ze dvou řad, 1. řada odpovídá 1. poloze dalekohledu a 

2. řada druhé poloze. Při tomto způsobu měření úhlů dochází k eliminaci přístrojových chyb.  

Stejným způsobem byly naměřeny výškové (zenitové) úhly. Vzdálenosti mezi 

jednotlivými body byly zaměřeny pomocí elektronického dálkoměru, který je zabudován 

v přístroji LeicaTCR 307. Dále byla změřena výška přístroje pomocí skládacího dvoumetru.  
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Po zaměření všech prvků ze stanoviska č. 507 proběhl přesun na další bod polygonového 

pořadu. Měření probíhalo stejným způsobem až k výchozímu bodu, kde se polygonový pořad 

uzavřel. 

 

 

Obr. č. 10 - měření směrů ve skupině (1. řada - vlevo, 2. řada - vpravo) [12] 

3.4 ZAMĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ 

Předmětem podrobného měření byl okruh vybraných lesních cest v lesoparku Ostrava-

Prouba.  

Pro podrobné měření byla použita tachymetrická metoda, kdy byla určena poloha 

podrobného bodu s využitím polární metody a zároveň byla trigonometricky určena i jeho 

nadmořská výška. U lesních cest byla v pravidelných úsecích zaměřena vždy osa komunikace 

a její pravý a levý okraj. Z výškových údajů byl potom vyhotoven podélný profil okruhu 

lesních cest (příloha č. 9). Počátek staničení byl zvolen v bodě PPBP č. 501.  

Dále byly pásmem naměřeny vzdálenosti od jednotlivých vytvořených bodů polohového 

bodového pole k jednoznačně daným bodům v přírodě (okraj nebo osa komunikace, stromy, 

stožár elektrického vedení, vpusť, atd.). Tyto údaje jsou potřebné k vytvoření místopisů bodů 

(viz. příloha č. 7), které slouží jako podklad pro vyhledání geodetických bodů v terénu.  
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3.5 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Naměřená data byla převedena do počítačových softwarů, kde proběhly výpočty. Byl 

proveden výpočet souřadnic bodů PPBP a podrobných bodů. 

3.5.1 VÝPOČET SOUŘADNIC URČENÝCH TECHNOLOGIÍ GNSS 

Výsledky měření GNNS jsou uváděny v systému WGS 84. Získáme tedy zeměpisné 

souřadnice φ, λ a elipsoidickou výšku H. Určené souřadnice bodů č. 506 a č. 507 jsou 

uvedeny v příloze č. 1. V této příloze jsou uvedeny parametry použité pro výpočet souřadnic, 

počet využitých družic sítí GPS a GLONASS, doba observace, čas a datum měření. Kvalita 

naměřených bodů je dána také hodnotou GDOP (Geometrical Dilution of Precision), která 

udává vliv geometrie prostorového uspořádání družic na přesnost určení polohy přijímače. 

Čím je tato hodnota nižší, tím je kvalitnější rozložení družic při měření.  

Pro převod těchto souřadnic do systému S-JTSK byl nutný transformační klíč. Ten lze 

vypočítat z identických bodů. Pro transformaci byly zvoleny čtyři identické body, u kterých 

byly známy jak souřadnice v systému WGS 84, tak i v systému S-JTSK. Identické body byly 

zvoleny tak, aby námi naměřené body ležely uvnitř spojnice identických bodů. Řešení 

transformace mezi souřadnicovými soustavami bylo provedeno v softwaru LEICA Geo Office  

pomocí 3D Helmertovy transformace. Protokol o výpočtu transformačního klíče je uveden 

v příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iva Rácová: Pasportizace lesních cest v severní části lesoparku v Ostravě-Porubě 

2014  20 

3.5.2 VÝPOČET PP 

Postup výpočtu uzavřeného PP (na obr. č. 11) je rozdělen do několika částí, a to: 

 1) výpočet připojovacího směrníku a směrníků stran 

 2) úhlové vyrovnání  

 3) výpočet souřadnicových rozdílů 

 4) souřadnicové vyrovnání 

 5) výpočet jednotlivých souřadnic bodů PP 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 - Náčrt uzavřeného orientovaného polygonového pořadu [14] 
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Výpočet polygonového pořadu byl proveden v softwaru GROMA v. 7.0. Protokoly 

o výpočtu souřadnic a nadmořských výšek bodů PP jsou uvedeny v přílohách č. 4 a č. 5. 

Systém GROMA je geodetický program pracující v prostředí Microsoft Windows. 

Systém je určen ke zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální 

stanice až po výsledné seznamy souřadnic a kontrolní kresbu. Všechny operace a výpočty 

jsou protokolovány.  

Celková délka PP je 2003,75 m se 14-ti vrcholy.  V tabulce č. 2 je uvedeno porovnání 

skutečných naměřených hodnot s mezními hodnotami určenými pro PP. 

 

Tab. č. 2 - Testování polygonového pořadu 

  Skutečná hodnota Mezní hodnota 

Úhlová odchylka [g]: -0,0163 0,0400 

Polohová odchylka [m]: 0,04 0,26 

Mezní délka pořadu [m]: 2003,75 5000,00 

Mezní délka strany [m]: 247,68 400,00 

Mezní poměr délek: 1 : 2,52 1 : 3,00 

 

3.5.3 VÝPOČET PODROBNÝCH BODŮ 

Podrobné body byly měřeny tachymetricky, aby byla zjištěna poloha a nadmořská výška 

určovaného prvku.  

Polární metoda určuje polohu prvku pomocí polárních souřadnic, tj. vodorovného úhlu 

(mezi podrobným bodem a orientačním směrem) a délky (mezi stanoviskem a určovaným 

prvkem).  

Nadmořská výška podrobných bodů byla určena trigonometricky. 

Výpočet podrobných bodů byl proveden také v softwaru GROMA v. 7.0. Protokol 

o výpočtu souřadnic podrobných bodů je uveden v příloze č. 6. Polohově a výškově bylo 

určeno celkem 338 podrobných bodů. 

 



Iva Rácová: Pasportizace lesních cest v severní části lesoparku v Ostravě-Porubě 

2014  22 

3.6 VYTVOŘENÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

Během měření vznikal polní náčrt tak, aby byla zajištěna přehlednost pro orientaci a 

pozdější zpracování. Zaznamenávaly se informace o číslech bodů, naměřená výška přístroje 

a výška cíle pro trigonometrický výpočet nadmořské výšky, způsob stabilizace bodů, typ a 

povrchu komunikace částí okruhu lesních cest. Polní náčrt je zobrazen v příloze č. 8. 

Vypočtený seznam souřadnic všech bodů byl exportován do vykreslovacího softwaru 

AutoCAD 2011, kde vznikla výkresová dokumentace dle [18],[19]. Výsledkem grafického 

zpracování je Pasport lesních cest v měřítku 1 : 2000 (příloha č. 10). 

3.6.3 AUTOCAD 2011 

Systém AutoCAD je software pro 2D a 3D projektování a konstruování, vyvinutý firmou 

Autodesk. V programu AutoCAD je možné vytvářet běžné technické výkresy včetně popisů, 

kót, šraf, tabulek, rámečků atd. Vytvořené výkresy lze vzájemně propojovat a tisknout. 

Kresbu je možné dělit na požadovaný počet vrstev. Po připojení knihovny značek jsou 

k dispozici všechny značky pro tvorbu map. Lze vytvářet bloky kresby, které se chovají jako 

značka a tím vytvářet značky vlastní. 

Formát výkresu vytvořeného v AutoCADu je DWG, což umožňuje bezproblémovou 

komunikaci mezi ostatními programy CAD systémů. 
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4 ZÁVĚR 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce byla pasportizace lesních cest v severní části 

lesoparku v Ostravě-Porubě.  

Nejprve proběhlo seznámení se s problematikou tvorby pasportu a byly zajištěny 

potřebné podklady pro pasportizaci dané lokality. V rámci geodetického měření byla pomocí 

polygonového pořadu a technologie GNSS stabilizována a zaměřena síť zhušťujících 

stanovisek, ze kterých bylo naměřeno 338 podrobných bodů, představujících okraje lesních 

cest a jejich osu. 

Pro pasportizaci byl vybrán ucelený okruh lesních cest. Výsledek práce je znázorněn 

v mapě Pasport lesních cest, kde je graficky rozlišeno, o jaký druh cesty se jedná. Byly 

zjištěny čtyři druhy - zpevněná asfaltová cesta, nezpevněná kamenitá cesta, lesní pěšina a 

polní pěšina.  

Dále byl vytvořen podélný profil okruhu lesních cest pro přehled výškových poměrů 

v dané lokalitě.  
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Příloha č. 1 

Protokol o výpočtu podrobných bodů - GNSS 

(ukázka výpočtu souřadnic bodu č. 506, zbylá část na přiloženém CD) 
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Příloha č. 2 

Transformační klíč 
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Příloha č. 3 

Náčrt polygonového pořadu M = 1:5000 
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Příloha č. 4 

Protokol o výpočtu souřadnic podrobných bodů - Polygonový pořad 
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POLYGONOVÝ POŘAD 

 

Orientace osnovy na bodě 507: 

 

         Bod        Hz       Směrník      V or.      Délka    V délky    

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

           506    0.0017  124.2713    0.0005   154.26     0.01          

           506    0.0008  124.2713   -0.0005   154.26     0.01          

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

Orientační posun: 124.2701g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1)):     0.0006g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ):     0.0005g 

 

Naměřené hodnoty: 

 
            Bod    S zpět    S vpřed      Úhel        V úhlu          Směrník   D vpřed   D zpět        D      Dp - Dz 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               
 507      0.0000 0.0017      0.0017   -0.0011 124.2707   154.26   154.26   154.26     0.00 
 
           506  167.8376   0.0013  232.1637   -0.0011        156.4333     75.89     75.89     75.89     0.00 
 
            505  210.2403   0.0010  189.7607   -0.0011        146.1929     93.39     93.39     93.39     0.00 
 
            504  187.1936   0.0007  212.8071   -0.0011 158.9989   173.83   173.83   173.83     0.00 
 
            503  178.9908   0.0003  221.0095   -0.0011 180.0073     65.47     65.47     65.47     0.00 
 
          502  195.5459   0.0005  204.4546   -0.0011 184.4608     64.20     64.20     64.20     0.00 
 
            501  130.0684   0.0009  269.9325   -0.0011 254.3922   225.77   225.77   225.77     0.00 
 
           514  166.2258   0.0003  233.7745   -0.0011 288.1657   247.68   247.68   247.68     0.00 
 
           513  184.2707   0.0016  215.7309   -0.0011 303.8955     90.11     90.11     90.11     0.00 
 
           512  175.7080   0.0005  224.2925   -0.0011 328.1869   103.23   103.23   103.23     0.00 
 
           511  162.5263   0.0015  237.4752   -0.0011 365.6610   166.08   166.08   166.08     0.00 
 
           510  156.2615   0.0016  243.7401   -0.0011      9.4000   156.07   156.07   156.07     0.00 
 
            509  161.0739   0.0018  238.9279   -0.0011   48.3268   213.76   213.76   213.76     0.00 
 
            508  204.3120   0.0003  195.6883   -0.0011   44.0140   174.02   174.02   174.02     0.00 
 
            507  119.7429   0.0000  280.2571   -0.0011 124.2701 
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Parametry polygonového pořadu: 

 

Typ pořadu:    Uzavřený 

Délka přadu:    2003.75m 

Úhlová odchylka:   -0.0163g 

Odchylka Y/X:    0.02m / 0.04m 

Polohová odchylka:   0.04m 

Největší / nejmenší délka v pořadu: 247.68m / 84.20m 

Poměr největší / nejmenší délka: 1:2.86 

Max. poměr sousedních délek:  1:2.52 

Největší rozdíl 2x měřené délky: 0.00m 

Nejmenší vrcholový úhel:  130.0675g 

 

Vypočtené body: 

          

 Bod             Y                   X 

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

 506    480291.20   1101224.71 

            505    480339.18   1101165.91 

            504   480409.05   1101103.94 

           503    480513.42   1100964.93 

            502    480533.65  1100902.67 

            501    480549.16   1100840.37 

           514    480378.90   1100692.12 

           513    480135.49   1100646.34 

           512    480045.55   1100651.85 

           511    479952.27   1100696.08 

           510    479866.98   1100838.58 

            509    479889.94   1100992.96 

            508    480037.07   1101148.04 

 

Test polygonového pořadu: 

 

 

Úhlová odchylka [g]:  Skutečná hodnota: -0.0163  Mezní hodnota:     0.0400 

Polohová odchylka [m]:  Skutečná hodnota:     0.04  Mezní hodnota:     0.26 

Mezní délka pořadu [m]:  Skutečná hodnota:  2003.75 Mezní hodnota:     5000.00 

Mezní délka strany [m]:  Skutečná hodnota:   247.68  Mezní hodnota:     400.00 

Mezní poměr délek:   Skutečná hodnota:  1:2.52  Mezní hodnota:     1:3.00 
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Příloha č. 5 

Protokol o výpočtu nadmořských výšek bodů PP 

(ukázka výpočtu nadmořských výšek bodů č. 514 a 501, zbylá část na přiloženém CD) 
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VÝŠKOVÝ VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU - VÝPOČET VÝŠEK DÁVKOU 

 
Stanovisko: 
           Bod         Y              X                Z        Stroj     Horizont 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
           501   480549.16  1100840.37   286.63     1.60      288.23 
 
Vypočtené body: 
         Bod         Y                X                Z     Převýšení      V cíle       dZ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          514   480378.90  1100692.12   287.46    -0.77            0.00       -3.30 
          502   480533.65  1100902.67   283.16    -5.07            0.00        0.00 
 
Oprava souřadnic bodu číslo 514: 
Bod                Y                 X                Z              
----------------------------------------------------------- 
Starý         480378.90  1100692.12   287.46   
Nový         480378.90  1100692.12   287.45   
Rozdíl            0.00            0.00            0.01   
----------------------------------------------------------- 
Uložený    480378.90  1100692.12    287.46   
 
        514   480378.90  1100692.12    287.45     -0.78             0.00      -3.29 
 
 
 
 
 
Stanovisko: 
         Bod         Y             X                 Z        Stroj      Horizont 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
        502   480533.65  1100902.67    283.16     1.61      284.77 
 
Vypočtené body: 
         Bod         Y             X                 Z      Převýšení      V cíle        dZ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         501   480549.16  1100840.37   289.83     5.06            0.00       -3.20 
         503   480513.42  1100964.93   275.72    -9.05            0.00        0.00 
 
Oprava souřadnic bodu číslo 501: 
Bod               Y                  X                Z           
----------------------------------------------------------- 
Starý        480549.16  1100840.37   289.83   
Nový        480549.16  1100840.37   289.83   
Rozdíl           0.00            0.00            0.00   
----------------------------------------------------------- 
Uložený    480549.16  1100840.37   289.83   
 
        501   480549.16  1100840.37   289.83       5.06            0.00       0.20 
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Příloha č. 6 

Protokol o výpočtu souřadnic podrobných bodů - Polární metoda dávkou 

(ukázka výpočtu souřadnic bodů měřených ze stanoviska č. 501 a 502, zbylá část 

na přiloženém CD) 
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POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 

 

 
Orientace osnovy na bodě 501: 
 
         Bod        Hz      Směrník      V or.    Délka     V délky   
------------------------------------------------------------------------------- 
          514    0.0009   254.3923    0.0000   225.77    -0.01          
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun: 254.3914g 
 
Test polární metody: 
Oprava orientace [

g
]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
Podrobné body: 
 
         Bod           Hz              Z             Délka                    Y                       X                  Z        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          20        0.4872  100.3018 225.27    480378.14 1100693.74    287.16   
          21        0.2000    100.2928      225.49    480378.64   1100692.83    287.19   
          22     399.9446    100.3024     225.77    480379.02  1100691.96    287.16   
          23     399.7655    100.2285      217.71    480385.50   1100696.80    287.45   
          24        0.0743    100.2364      217.58    480384.90   1100697.68    287.42   
          25        0.5017    100.2537      217.23    480384.22   1100699.01    287.36   
          26        0.5078    100.2105      200.94    480396.57   1100709.62    287.57   
          27        0.2220    100.2107      200.81    480397.26   1100709.03    287.57   
          28     399.7802   100.1949      200.77    480398.20   1100708.00    287.62   
          29     399.5281   100.1681      191.21    480405.89   1100713.74   287.73   
          30     399.9817   100.1679      190.91    480405.22   1100714.96    287.73   
          31        0.5053    100.1540      190.69   480404.36   1100716.29    287.77   
          32        0.7434   100.1451      182.21    480410.36   1100722.33    287.81   
          33        0.4894   100.1281      182.04    480410.96   1100721.89    287.86   
          34     399.8554   100.0977      181.79    480412.33   1100720.68    287.95   
          35        0.0348    100.0787      174.20    480417.72   1100726.05    288.01   
          36        0.6724    100.1085      173.95    480416.77  1100727.53    287.93   
          37        0.6487    100.0972      165.95    480422.90   1100732.67    287.98   
          38        0.4159    100.0601      158.07    480429.28   1100737.35    288.08   
          39        0.8017    100.0853      158.05    480428.67   1100738.09    288.02   
          40        0.0692    100.0403     149.21    480436.52   1100742.51    288.14   
          41        0.6331    100.0899      149.12    480435.73   1100743.57    288.02   
          42     399.4902    100.0192      140.29    480444.10   1100747.40    288.19   
          43        0.2725    100.0545 140.12    480443.09   1100748.81    288.11   
          44        0.7981    100.0688          140.10    480442.36   1100749.70   288.08   
          45        0.8075    100.0816          124.60    480454.16   1100759.74    288.07   
          46        0.1716    100.0706          124.54    480455.01   1100758.84    288.09   
          47    399.2508    100.0498         124.67    480456.11   1100757.40    288.13   
          48    399.0174    100.0985         116.49    480462.50   1100762.53    288.05   
          49    399.6681    100.1095          116.24    480461.89  1100763.58    288.03   
          50       0.5779    100.1086         115.95    480461.03   1100765.03    288.03   
          51    398.5741    100.1778         100.05    480475.20   1100772.99    287.95   
          52    399.4565    100.1535           99.82    480474.44   1100774.18    287.99   
          53       0.3939    100.1682            99.72    480473.55   1100775.35    287.97   
          54    398.2373    100.2116           83.99    480487.37   1100783.48    287.95   
          55    399.4253    100.2553           83.56    480486.64   1100784.93    287.89   
          56       0.4988    100.2791           83.34    480485.88   1100786.14    287.86   
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        Bod          Hz             Z               Délka                     Y                       X                  Z        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          57        0.5759   100.4522          67.31     480498.00   1100796.63    287.75   
          58    399.2721   100.4433          67.09     480499.07   1100795.74    287.76   
          59    397.6612  100.4002          66.90     480500.35   1100794.61    287.81   
          60    396.6854   100.5060    51.65     480512.03   1100804.47    287.82   
          61    398.3806   100.5286      51.29     480511.35   1100805.72    287.80   
          62        0.2663   100.5730      50.98     480510.57   1100807.05    287.77   
          63        0.3251   100.8857     34.53     480523.01   1100817.83    287.75   
          64    397.6030   100.8364      34.64     480523.91   1100816.66    287.77   
          65    394.5603   100.7213      34.84     480524.93   1100815.33    287.84   
          66    392.0500   101.1363      22.18     480534.38   1100823.84    287.83   
          67    396.4455   101.1373      21.76     480533.57   1100825.19    287.84   
          68        1.4262   101.3000      21.72     480532.47   1100826.48    287.79   
          69      24.3459   103.6459        7.23     480542.33   1100838.00    287.82   
          70        9.2662   103.4588        6.99     480543.27   1100836.59    287.85   
          71    395.5476   103.2352       6.90     480544.29   1100835.49    287.88   
          72    125.2067   103.9758      39.19     480536.82   1100877.56    285.78   
          73    127.4963   103.9382      39.18     480538.16   1100877.97    285.80   
          74    130.3491   103.9382      39.12     480539.87   1100878.37    285.81   
          75    130.5897   103.7106      31.47     480541.80   1100870.97    286.39   
          76    127.2182   103.6720      31.23     480540.26   1100870.31    286.43   
          77    123.5251   103.6726      31.15     480538.57   1100869.66    286.43   
          78    121.7553   103.7040      16.99     480542.94   1100856.18    287.24   
          79    128.2757   103.6899      16.64     480544.68   1100856.40    287.26   
 
 
 
 
Orientace osnovy na bodě 502: 
 
         Bod       Hz      Směrník      V or.      Délka    V délky   
------------------------------------------------------------------------------- 
         501    0.0005  184.4667    0.0000    64.20     0.00          
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun: 184.4662

g
 

 
Test polární metody: 
Oprava orientace [

g
]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
Podrobné body: 
 
         Bod           Hz           Z               Délka                    Y                        X                   Z        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          80        8.8163      93.2051     20.46     480535.80   1100882.33    286.95   
          81        2.6518     93.0978    20.26    480537.72   1100882.82    286.97   
          82    397.5182     93.0974     20.50     480539.37   1100882.98    286.99   
          83    387.4303     93.7128       9.58     480537.74   1100894.01    285.71   
          84    398.7600      93.6969        9.29     480536.07   1100893.70    285.68   
          85        8.1746     93.8943        9.12     480534.70   1100893.61    285.64   
          86    203.0044   111.1419       7.59     480532.17   1100910.11    283.42   
          87    215.9353   110.8192       7.66     480533.70   1100910.33    283.45   
          88    228.4823   110.0370       7.93     480535.25   1100910.43    283.50   
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Příloha č. 7 

Místopisy bodů PPBP 

(ukázka místopisu bodů č. 501, 502, 503, 504, zbylá část na přiloženém CD) 
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Příloha č. 8 

Polní náčrt okruhu lesních cest 
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