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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je zaměření sportovního areálu ve Strahovicích 

za účelem vyhotovení podkladů pro projekční účely. V této práci je popsána 

měřená lokalita, přípravné práce, měřické práce v terénu a zpracování výsledků 

měření. Měřeno bylo v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální a výškovém systému Baltský – po vyrovnání. Území bylo zaměřeno 

polární a tachymetrickou metodou. Výsledkem je mapový podklad v měřítku 1:300. 

Klíčová slova: skutečný stav, sportovní areál 

 

Summary 

 The object of this bachelar´s work is the location of sports centre in 

Strahovice village for the purpose of making materials for projection use. In this 

work I describe a meansured locality, a preparatory work, a measurement in the 

fielwork and the end reset of measurement. The measurement was in coordinate 

system of cadastral trigonometrical system and in the baltic high-altitude system. 

The area was measured by polar and tacheometric methods. The result is the map 

foundation in a scale 1:300 

Key words: real situation, sports centre 
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Seznam použitých zkratek 

 

Bpv  Výškový systém baltský – po vyrovnání 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole  

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 
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1. Úvod 

Předložená bakalářská práce se zabývá tvorbou mapové dokumentace 

sportovního areálu ve Strahovicích pro projekční účely.  

Měření bylo rozděleno do několika samostatných částí. Jako první byla 

provedena rekognoskace terénu a vhodná stabilizace měřické sítě. Měřická síť 

byla zaměřena oboustranně připojeným a oboustranně orientovaným 

polygonovým pořadem.  

Pro zaměření polohopisu byla využita polární metoda, výškopis byl 

zaměřen tachymetrickou metodou. Všechna měření byla provedena totální stanicí 

Topcon GPT-7501. 

Polohopisný a výškopisný plán byl zaměřen a poté zpracován v systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální a ve Výškovém systému baltském - po 

vyrovnání. Zpracování naměřených hodnot bylo nejprve zpracováno v programu 

Groma V8, pro grafický výstup byl zvolen program Autocad 2010. Výsledný 

polohopisný a výškopisný plán byl vyhotoven v měřítku 1:300. 
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2.  Popis lokality 

V této kapitole bude podrobněji popsáno o obci, její historii a sportovním 
areálu, pro něhož byla vyhotovena mapová dokumentace. 

2.1 Obec Strahovice   

Strahovice se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Opava viz. obr. 1 

asi 18km severovýchodně od města Opavy a přibližně 30km od města Ostravy. 

V obci žije 932 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 5,07km2 a průměrná 

nadmořská výška činí 228m.n. m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Lokalizace obce Strahovice [14] 

 

2.2 Historie Strahovic 

První písemná zmínka o obci je z roku 1349, založili ji majitelé kláštera 

Hradisko u Olomouce. Až do roku 1922 byla obec součástí Pruska, po tomto roce 

spadala pod Československo s výjimkou období 2. sv. války kdy byla obec 

součástí Německa. 

2.3 Sportovní areál 

Samotný sportovní areál je situován na severním okraji obce viz. obr. 2. 

Součástí celého areálu je fotbalové hřiště, a budova, ve které se nachází 

současně obecní úřad, hasičská zbrojnice a kavárna s venkovním posezením. 
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Obr. 2 Lokalizace měřeného území [12] 

 

3.  Přípravné práce 

Tato kapitola bude pojednávat o přípravných pracích, které bylo potřeba 
provést před samotným měřením 

3.1 Získání podkladů pro měření 

Před samotnou rekognoskací bylo nutné pořízení potřebných informací o 

stávajícím bodovém poli v okolí mapované oblasti. Tyto informace jsou volně 

přístupné na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního. 

3.2 Rekognoskace terénu 

 Po získání všech důležitých podkladů pro měření je nutná rekognoskace 

měřeného území, jejímž výsledkem je seznámení s měřenou lokalitou a volba 

vhodných výchozích bodů pro připojení do systému S-JTSK a Bpv. Volba 

stanovisek v měřeném území je velmi důležitá, volíme je tak, aby bylo možné 

zaměřit všechny podrobné body měřeného území.  
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3.3 Postup připojení do souřadnicového a výškového systému 

Měřené území bylo do referenčních systémů připojeno polygonovým 

pořadem a metodou trigonometrického určení výšek. Po rekognoskaci měřené 

lokality bylo za nejvhodnější připojení zvoleno oboustranně orientovaného a 

oboustranně připojeného polygonového pořadu viz. obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Měřická síť [11] 

 

3.4 Souřadnicový a výškový systém 

Měření bylo prováděno v souřadnicovém sytému S-JTSK, který je závazným 

referenčním systémem pro celou Českou republiku a je definován Besselovým 

elipsoidem, Křovákovým kuželovým konformním zobrazením v obecné poloze a 

souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

Výškové měření bylo připojeno na trigonometrický bod č. 000927190080 (dále 

jen 8 
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3.4.1 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální je dle [1] 

definován: 

1. Besselovým elipsoidem, který dle [2] byl určen v roce 1941, jeho 

základní poledník se nachází 17°20‘ západně od poledníku Greenwich a 

prochází ostrovem Ferro. 

Je definován hlavní poloosou a = 6 377 397,155m, vedlejší poloosou b = 

6 356 078,963m a spoštěním f = 1:299,1528128. 

2. Křovákovým zobrazením, které dle [3] převádí Besselův elipsoid do 

roviny prostřednictvím referenční koule. Výpočet je v sobě zahrnuje 

několik kroků: 

a) Konformní zobrazení Besselova elipsoidu na kouli s jednou 

nezkreslenou úsečkou 

b) Transformace zeměpisných souřadnic na kartografické souřadnice  

c) Konformní zobrazení koule na kužel 

d) Převod polárních souřadnic na pravoúhlé, počátek souřadnicové 

soustavy je umístěn ve vrcholu kužele a kladnou osu x tvoří zvolený 

základní poledník, probíhající v ƛ=42°30´ východně od Ferra a osa y 

směřuje na západ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Křovákovo zobrazení [4] 
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3.4.2 Výškový systém baltský – po vyrovnání  

Výškový systém baltský - po vyrovnání je dle [4] závazným výškovým 

systémem užívaným na území České republiky. Nadmořské výšky jsou vztaženy 

k bodu, kterým je nula na vodočtu v Kronštadtu. Systém používá normální 

Moloděnského výšky.  

4. Metody měření 

 Při měření byly použity tyto metody měření: 

- Polygonový pořad pro zaměření měřické sítě 

- Polární metoda pro podrobné polohopisné měření 

- Trigonometrické určování výšek 

- Tachymetrie 

4.1 Polygonový pořad 

Základem polygonového pořadu je spojení nových a daných bodů přímými  

spojnicemi do souvislého celku. Jedná se o postupné určování polohy nových 

bodů na základě známé polohy bodu daného, měřené vzdálenosti a určeného 

směrníku k bodu novému. [6]. Pro zaměření měřické sítě byl použit oboustranně 

připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad. 

4.1.1 Rozdělení polygonových pořadů [3] 

Polygonové pořady jsou dle [3] rozděleny na:  

1)  otevřené 

2)  uzavřené 

Otevřené polygonové pořady se podle způsobu orientace a připojení dělí 

na: 

1) Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný pořad – vychází i 

končí na bodech o známých souřadnicích, kde jsou provedeny orientace 

na známé body 
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Obr. 5 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad 

 

2) Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad – známe 

souřadnice počátečního i koncového bodu. Na počátečním bodě je 

provedena orientace 

3) Oboustranně připojený a neorientovaný pořad – začíná a končí na 

známém bodě. 

Uzavřené polygonové pořady rozlišují podle orientace na: 

1) Orientovaný pořad – začínáme i končíme na totožném bodě o 

známých souřadnicích a známe orientaci na jiný daný bod 

2)  Neorientovaný pořad – řešení probíhá v místním souřadnicovém 

systému 

 

Polygonové pořady jsou dále děleny podle délek stran na:   

1)  pořad s dlouhými stranami (300 – 1500m), 

2)  pořad s krátkými stranami (60 – 300m). 

 

Polygonové pořady dělíme podle typu připojovacích bodů na: 

 hlavní,  

vedlejší. 

4.2 Polární metoda 

 Polární metoda je základní metodou pro zaměření polohopisu. Při této 

metodě se určuje poloha bodů pomocí měření úhlu a vzdálenosti viz. obr. 6. Úhel 

je měřen mezi orientačním směrem a určovaným bodem. Vzdálenost je měřena 
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mezi stanovištěm a určovaným bodem. Geometrický základ tvoří body ZPBP, 

pevné body PPBP, dočasně stabilizované body PPBP a trvale nebo dočasně 

stabilizované body měřické sítě. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Obr. 6 Polární metoda [9] 

 

  4.3 Trigonometrické určování výšek 

Trigonometrická metoda spočívá v určování převýšení mezi dvěma body 

pomocí teodolitu. Převýšení je určeno na základě měřeného výškového úhlu ε 

nebo zenitového úhlu z, vodorovné vzdálenosti s a ze změřených výšek stroje vs  a 

výšky cíle vc. [1] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Trigonometrické určení výšek 
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Vzorec pro výpočet výšek bodů:  

VB = VA+h+vs-vc,      (1)  

h = sAB tgε       (2) 

VB … výška určovaného bodu,  

VA … výška stanoviska,  

h … převýšení mezi body A, B,  

vs … výška stroje,  

vc … výška cíle (signálu),  

s … vodorovná vzdálenost mezi body A, B,  

ε …svislý úhel. 

4.4 Tachymetrie 

 Tachymetrie je dle [6] rychlá metoda, při které je současně určována poloha 

i výška určovaného bodu. Poloha je určena polárně a výška trigonometricky.  

5.  Měřické práce v terénu 

V této kapitole budou podrobněji popsány použité pomůcky a přístroje  

5.1 Použité přístroje a pomůcky 

Jako pomůcky byly použity dvě vytyčky s dvěma odraznými hranoly, dva 

stativy s odraznými hranoly, svinovací metr pro změření výšky přístroje a cíle, 

nastřelovací hřeby a kolíky pro stabilizaci měřické sítě.  

5.1.1 Topcon GPT-7501 

Pro veškerá měření byla využita totální stanice Topcon GPT-7501 viz. obr. 

8. S totální stanicí Topcon GPT-7501  je dle [8] možné bezhranolové měření 

s dosahem až do 2000 metrů. Topcon využívá duální laserový optický systém. 

První úzký paprsek pro bezhranolové měření a druhý široký pro hranolové měření 

viz. Tab. 1.  
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Obr. 8 Topcon GPT-7501 

 

Tab. 1 Technické parametry Topcon 7501 [8] 

 

MĚŘENÍ DÉLEK (Hranol) 

Přesnost                                                                      ±(2mm+ 2ppm) 

MĚŘENÍ ÚHLŮ 

Přesnost     1” (0.3mgon) 

 

 

5.2 Stabilizace bodů měřické sítě    

         Body měřické sítě byly očíslovány 4001 až 4014, 5001 a 5002. Tyto nově 

vytvořené body byly stabilizovány nastřelovacími hřeby a dřevěnými kolíky, pro 

lepší vyhledání byly zvýrazněny reflexním sprejem.      

5.3 Zaměření polygonového pořadu 

Pro zaměření měřické sítě byl zvolen oboustranně připojený a oboustranně 

orientovaný polygonový pořad. Polygonový pořad začínal na trigonometrickém 
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bodě č. 8, na kterém byla zaměřena orientace na trigonometrický bod č. 

000927180100 (dále jen 10) a na zhušťovací bod č. 000927192080 (dále jen 208). 

Pořad končil na trigonometrickém bodě č 000927190090 (dále jen 9), na tomto 

bodě byla zaměřena orientace opět na body č. 10 a č. 208. 

Zaměření polygonového pořadu proběhlo 8. března 2013. Při zaměřování 

byla použita trojpodstavcová souprava. Úhly tohoto pořadu byly měřeny v jedné 

skupině a ve dvou polohách dalekohledu i s měřením úhlových uzávěrů. Při 

měření na každém stanovisku se do stroje zadávaly výšky stroje a výšky cílů. 

Výšky bodů tohoto pořadu se určovaly zároveň s polohovým měřením 

trigonometrickou metodou. 

5.4 Zaměření polohopisu 

Předmětem polohopisu jsou body podrobného bodového pole, stavební 

objekty, dopravní síť a vodstvo, popř. další předměty stanovené příslušným 

předpisem. 

Zaměření polohopisu bylo prováděno polární metodou ve 3. třídě přesnosti, 

jako stanoviska sloužily body polygonového pořadu a dva body určené rajónem. 

Měření bylo vykonáno pomocí totální stanice Topcon GPT-7501 s odrazným 

hranolem na výsuvné vytyčce. Před měřením se na stanovisku musí totální 

stanice zcentrovat a horizontovat z důvodu odstranění chyb při měření. Centrace 

byla provedena optickým centrovačem. Směry na podrobné body byly měřeny v 

jedné poloze dalekohledu a délky jedenkrát. Svislost cíle nad určovaným bodem 

zajišťovala krabicová libela namontovaná na vytyčce. 

5.5 Zaměření výškopisu 

Při měření výškopisu se dle [3] výškově zaměřují body přirozeně i uměle 

upraveného terénu, které jsou z hlediska zobrazení výškových poměrů území 

významné. Tyto body se zaměří metodou tachymetrie, při které se určí i poloha 

podrobného bodu.  

          Průběh terénu se pak znázorňuje pomocí vrstevnic, technických šraf a 

výškových kót. V intravilánu se užívá spíše výškových kót. Pro extravilán se 



  Jiří Nevřela: Zaměření sportovního areálu ve Strahovicích 

2014  19 

využívá vrstevnic. Technické šrafy se používají pro dokreslení charakteru terénu. 

Výškopisný plán je tvořen kombinací technických šraf a kótami. 

6. Zpracování naměřených dat  

Výpočty naměřených údajů byly prováděny v programu Groma v.8. Grafické 

zpracování probíhalo v programu Autocad 2010. 

6.1 Groma v.8 

 Groma je geodetický software pracující v prostředí MS Windows. Systém je 

určen ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů 

přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní 

protokoly a kontrolní kresbu. 

6.2 Výpočet polygonového pořadu 

 Polygonový pořad byl vypočítán a vyrovnám v programu Groma V8. Před 

samotným výpočtem polygonového pořadu je nutné zpracovat zápisník měření, 

který byl stažen z totální stanice. Tímto úkonem se zpracují opakovaná měření, 

obousměrně měřené délky a převýšení. Po zpracování zápisníku se vypočítá 

polygonový pořad. Jeho výstupem je protokol, který obsahuje parametry 

polygonového pořadu viz. tab. 2, test polygonového pořadu viz. tab. 3, který uvádí, 

zda byly dodrženy mezní odchylky a geometrické parametry a vypočtené body 

polygonového pořadu viz. tab. 3. Tento protokol je obsažen v příloze č. 3. 
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Tab. 2 Parametry polygonového pořadu 

Typ pořadu Vetknutý, 
oboustranně 
orientovaný 

Délka přadu  1257.706m 

Úhlová odchylka  0.0075g 

Odchylka Y/X  0.020m /    0.002m 

Polohová odchylka    0.020m 

Největší / nejmenší délka v pořadu 121.099m/   
42.913m 

Poměr největší / nejmenší délka 1:2.82 

Max. poměr sousedních délek  1:2.11 

Největší rozdíl 2x měřené délky    0.017m 

Nejmenší vrcholový úhel   50.7730g 

 

Tab. 3 Test polygonového pořadu 

Úhlová odchylka [g] 0.0075 0.0424 

Polohová odchylka [m] 0.020 0.277 

Mezní délka pořadu [m] 1257.706 5000.000 

Mezní délka strany [m] 121.099 400.000 

Mezní poměr délek 1:2.11 1:3.00 
 

Tab. 4 Souřadnice bodů měřické sítě 

č.bodu y [m] x [m] z [m] 

4001 483316.38 1081700.26 252.59 

4002 483206.01 1081682.31 248.24 

508 483100.65 1081636.17 243.58 

4003 483051.00 1081594.15 239.56 

4004 482935.81 1081572.19 231.54 

4005 482845.67 1081565.50 227.11 

4006 482819.25 1081599.29 227.08 

4007 482789.92 1081648.76 228.19 

4008 482775.23 1081594.06 227.67 

4009 482761.60 1081539.06 227.17 

4010 482750.61 1081469.50 226.82 

4011 482734.55 1081404.32 227.28 

4012 482691.10 1081402.26 231.54 

4013 482638.30 1081436.97 242.57 

4014 482576.88 1081474.40 247.16 

5001 482806.15 1081571.50 227.34 

5002 482802.40 1081626.10 227.16 
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6.3 Výpočet podrobných bodů  

Podrobné body byly zaměřeny tachymetrickou metodou  a  v programu 

Groma v.8 byly spočítány jejich prostorové souřadnice pomocí metody dávkou. 

Metoda dávkou je velmi rychlá metoda pro výpočet souřadnic podrobných bodů. 

Nejprve byl zpracován zápisník měření podrobných bodů, poté byly nahrány 

souřadnice měřické sítě, které byly určeny polygonovým pořadem. Po zvolení 

metody dávkou se nakonec navolí stanoviska měření. 

6.4 Autocad 2010 

Autocad je dle [9] software pro 2D i 3D kreslení. Program je určen pro 

kreslení a tvorbu detailů. Pomocí programu Autocad se dají vytvářet přesné 

technické výkresy ve 2D formátu s možností jednoduchých úprav. Je vhodný pro 

všechny běžné geodetické práce, tvorbu mapových děl, digitalizaci grafických 

podkladů, grafické a tiskové výstupy na plottery a tiskárny. 

Tento software byl použit pro vyhotovení mapové dokumentace v měřítku  

1 : 300, která byla vypracována podle normy ČSN 01 3410 – Základní a účelové 

mapy a normy ČSN 01 3411 – Kreslení a značky map velkých měřítek.  
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7. Závěr  

Cílem předložené bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření 

sportovního areálu ve Strahovicích pro projekční účely. 

Nejdříve byla provedena rekognoskace měřené lokality, pro nejvýhodnější 

rozvržení bodů měřické sítě. 17 bodů měřické sítě bylo zaměřeno polygonovým 

pořadem a dva body rajónem následně připojeny do souřadnicového systému 

JTSK a Výškového sytému baltský – po vyrovnání. Zaměření podrobných bodů 

bylo prováděno z bodu vybudované měřické sítě. Body byly měřeny totální stanicí 

Topcon GPT-7501. Zpracování získaných dat proběhlo v programu Groma v8. 

Grafický soubor byl tvořen pomocí softwaru Autocad 2010. 

V bakalářské práci jsou obsaženy souřadnice bodů měřické sítě, podrobných 

bodů a polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1:300. 
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