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ANOTACE 

Tématem této bakalářské práce je „Vytyčení a kontrolní zaměření kanalizace 

v Brušperku“. V práci je popsán a vysvětlen postup měření, výpočty, grafické znázornění 

skutečného stavu, podélný profil a výsledky měření včetně použitých pomůcek a 

softwarového vybavení.  

Klíčová slova: S-JTSK, Bpv, Rekognoskace, Vytyčovací prvky, GNSS, RTK 

 

SUMMARY 

 
The topic of this thesis is "identification and control orientation in Brušperk sewer." 

The work describes and explains how to measure, calculate, graphical representation of the 

actual state, longitudinal profile and the measurement results including used equipment and 

software.  

Keywords: S-JTSK, Bpv, reconnaissance, surveying elements, GNSS, RTK 
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Seznam použitých zkratek   

 

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DKM   Digitální katastrální mapa 

GMSS   Globální navigační družicové systémy 

KÚ   Katastrální úřad 

PDF   Přenosný formát dokumentů 

S-JTSK  Státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

VFK   Výměnný formát katastru nemovitostí 
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1 Úvod 

 
Náplní bakalářské práce bylo vytyčení průběhu kanalizace včetně kontrolní 

zaměření stavby. Jedná se o běžnou činnost geodeta při realizaci liniových staveb. 

Výstavba splaškové kanalizace, která je popsána v mé bakalářské práci se nachází v obci 

Brušperk, nedaleko města Frýdku – Místku. Předložená bakalářská práce obsahuje veškeré 

úkony geodeta, od přípravných prací, výpočty, měření a samotné grafické znázornění linie 

kanalizace, popřípadě odůvodnění výsledků a vybraných metod měření včetně teoretického 

vysvětlení. Součástí práce je také podélný profil znázorňující spádové poměry mezi 

kanalizačními šachticemi, který se nachází v přílohách a na přiloženém CD ve formátu 

PDF, stejně jako výkres skutečného stavu kanalizace a protokoly o výpočtu z měření. 
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2  Přípravné práce 
 

Před samotným měřením byl proveden rozbor projektu, který byl dodán zadavatelem 

a rekognoskace terénu, z důvodů stanovení vhodných metod vytyčení a měření. Dále zjistit 

stav digitalizace katastrální mapy v místě měření a zkontrolovat skutečný stav bodového 

pole.   

 

2.1 Informace o lokalitě  
 

Město Brušperk, které je znázorněno na obrázku 1 a 2, se nachází v okresu Frýdek – 

Místek sousedícím s okresy Nový Jíčín, Ostrava, Vsetín a Karviná. Obcí protéká řeka 

Ondřejnice. Nejvyšší bod KÚ Brušperk se nazývá sv. Marek, který je ve výšce 312 m. 

Okresní město Frýdek – Místek je vzdáleno cca 12 km a město Ostrava se nachází cca 18 

km od obce. [8] 

 

Kraj: Moravskoslezský 

 

Okres: Frýdek-Místek 

 

Obec: Brušperk 

 

Katastrální území: Brušperk 

 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

 

Výškový systém: Bpv 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - poloha obce Brušperk [7] 
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Obrázek 2 - zájmové území [7] 

 

2.2 Informace o stavbě 
 

Předmětem praktické realizace bakalářské práce byl úsek kanalizace s celkovou 

délkou 160m. 

 

 Druh stavby: Výstavba nové splaškové kanalizace 

 

 Investor stavby: Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice se sídlem v Brušperku 

 

 Dodavatel stavby: Sdružení Odkanalizování měst a obcí Fryčovice a Hukvaldy 

 

 Provozovatel stavby: Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

  

Kanalizace je situována podél místní komunikace č. 4807 v rovinatém 

nezpevněném terénu a část ve zpevněném terénu. 

Na trase kanalizace jsou pro možnosti čištění a revize navrženy betonové 

prefabrikované vstupní šachtice o průměru 1m, mezi kterými je nalepen elastomerový 

těsnící kroužek z důvodu vodotěsnosti. V nezpevněných plochách budou šachtice vytaženy 

0,5m nad úroveň terénu. Betonové skruže budou opatřeny ocelovými stupadly. Šachty 

budou umístěny na podkladní betonovou desku. Víka šachet budou zajišťovat litinové 

kruhové poklopy s betonovou výplní. Tok kanalizace bude zajišťovat žebrované hrdlové 

kanalizační potrubí z polypropylenu o průměru 0.4m.  
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2.3 Projektová dokumentace 
 

 Projektová dokumentace, která byla dodána zadavatelem, obsahovala technickou 

zprávu, výkres vytyčení prostorové polohy šachet včetně seznamu souřadnic středů 

poklopů kanalizačních šachet v elektronické podobě. Součástí dokumentace je navržená 

trasa kanalizace a detaily větvení kanalizace a výkres podrobné situace. 

 Cílem práce bylo polohové vytyčení středů kanalizačních šachet, jejichž poloha 

byla vyjádřena pravoúhlými souřadnicemi v souřadnicovém systému S-JTSK. 

 Obrázek 3, uvedený níže, představuje výřez výkresu skutečné situace, ze kterého je 

patrné, že v ochranném území kanalizace se nacházely jednotlivé stromy a lesní porost, 

který musel být pokácen. 

 

 

Obrázek 3- podrobná situace 

 

2.4 Rekognoskace terénu 
 

Rekognoskací terénu je myšleno zjištění místních skutečností v zájmovém území, na 

kterém se budou vykonávat geodetické úkony. Důsledně provedená rekognoskace terénu 

umožní zjistit skutečný stav bodového pole, rozhodnout se jakou metodu měření pro daný 

úkol použít, aby bylo měření co nejvíce efektivní, časově a ekonomicky nenáročné a 

vyhovovalo schopnostem měřiče a požadavkům projektu.   
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2.5 Bodové pole 
 

 Během rekognoskace bylo zjištěno, že se v zájmové lokalitě nachází body 

geometrického základu v dostatečném množství a rozložení (obrázek 4) v souřadnicovém 

systému S-JTSK pro vytyčení a kontrolní zaměření kanalizace. 

  Na internetových stránkách http://bodovapole.cuzk.cz/, byly zjištěny informace a 

místopisy bodů. Pro naše účely měření vyhovoval bod č. 3612-207 – zhušťovací bod, bod 

č. 3612-30 - trigonometrický bod a bod č. 829 -  bod podrobného polohového bodového 

pole. Informace o bodech a jejich místopisech jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

Obrázek 4 - rozložení bodového pole [9] 

3 Vytyčení stavby 
 

 Vytyčení stavby znamená přesné prostorové osazení objektu do terénu pomocí 

bodů a os, které se označí vytyčovacími značkami. Je to opačný úkon k mapovacím 

pracím, kdy přenášíme tvar a polohu do plánů a map. Při vytyčovacích pracích musíme 

získat vytyčovací prvky, buď to z přiloženého vytyčovacího výkresu, který by měl být 

součástí projektové dokumentace, nebo vytyčovací prvky sami vypočítat. Samotné 

http://bodovapole.cuzk.cz/
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vytyčení by mělo být pokud možno nezávisle na předchozím vytyčení, znovu vytyčeno a 

zkontrolováno. [1] 

 

3.1 Vytyčení liniových staveb 
 

Liniovými stavbami označujeme stavby, u nichž jeden rozměr převládá nad druhým. 

Jsou to například cesty, železnice inženýrské sítě apod. U těchto staveb se vychází např. 

z polygonových pořadů vedených podél stavby, trojúhelníkových nebo čtyřúhelníkových 

řetězců nebo z vytyčené osy stavby. [1]  

 

3.2 Vytyčení podrobných bodů 
  

 Pro vytyčení podrobných bodů byla použita metoda vytyčení polárními 

souřadnicemi, která se používá v dnešní době nejčastěji. Vytyčovacími prvky jsou polární 

úhel a délka.  

 

3.2.1 Souřadnice vytyčovaných bodů 
 

Tabulka 1, uvedena níže, obsahuje seznam souřadnic jednotlivých vytyčovaných 

lomových bodů kanalizační sítě.  

 

 
Tabulka 1 Souřadnice vytyčovaných bodů 

Č. B. Y (m) X (m) 

14h 476089.17 1117188.58 

14i 476050.43 1117184.09 

14j 476000.70 1117178.88 

14k 475950.96 1117173.83 

15 475930.19 1117170.71 
Zdroj: Projektované souřadnice 
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3.2.2 Vytyčovací prvky 
 

Jsou to vypočtené veličiny, které nám umožní vytyčit neexistující body v terénu. Ve 

výpočtu a v samotné realizaci v terénu se musí vycházet z již existujících polohových 

bodů. Pro realizaci vytyčení je nutné použít min. trojici výchozích bodů, stanovisko a dvě 

orientace (přičemž druhá orientace slouží ke kontrole). K praktickému využití nám stačí 

pouze dva známé body - stanovisko a orientace. [1] 

 

3.2.3 Teoretický výpočet vytyčovacích prvků 
 

K vytyčení bodů byly použity polární souřadnice. Jedná se o vytyčení pomocí úhlu 

a délky, jejichž hodnoty jsme získali z výpočtu. 

 

 

 

 

Obrázek 5 - vytyčení bodu č. 1 
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Délka 𝑑1se vypočítá jako 𝑑1 = √(𝑥𝑆 − 𝑥1)2 + (𝑦𝑠 − 𝑦1)2     (1) 

kde:  𝑑1 vzdálenost S, 1 

𝑥1, 𝑦1 souřadnice bodu 1 

𝑥𝑠, 𝑦𝑠 souřadnice bodu S 

 

Vytyčovací úhel ω se vypočítá jako ω = σ𝑆,1 − σ𝑆,𝑂      (2) 

 kde: ω úhel OS1 

  σ𝑆,1 směrník S, 1 

  σ𝑆,𝑂 směrník S, O 

   

3.2.4 Výpočet vytyčovacích prvků 
 

 

Pro výpočet vytyčovacích prvků byl použit geodetický program KOKEŠ. Ukázka 

výpočtu polárních vytyčovacích prvků je nastíněna na obrázku 6. Následuje ukázka 

výpočetního protokolu vytyčovacích prvků. 

 

 
Obrázek 6 – ukázka výpočtu vytyčovacích prvků v programu KOKEŠ 
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 Protokol o výpočtu (příloha č. 2) 
 

VYTYCOVACI PRVKY                       

Cislo bodu       Y         X        Stanic  Kolmice   Délka   Jižník    Uhel 

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

1036120207  475893.65  1117181.13                          0 mm/km 

1036120030  475983.89  1116263.88                     921.68 193.7570   0.0000 

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

1000400829  475897.94  1117380.79  -198.28   -23.82   199.71   1.3677 207.6107 PBPP 

2000028014  476089.17  1117188.58    11.73  -195.31   195.66  97.5754 303.8185 14h 

2000029014  476050.43  1117184.09    12.40  -156.32   156.81  98.7982 305.0412 14i 

2000021014  476000.70  1117178.88    12.72  -106.32   107.07 101.3379 307.5809 14j 

2000021114  475950.96  1117173.83    12.88   -56.32    57.77 108.0657 314.3087 14k 

2000020015  475930.19  1117170.71    13.95   -35.34    38.00 117.6849 323.9279 15 

 

 

 

 

3.3 Postup při vytyčování bodů 
 

1. Zacílení na orientaci 

2. Nastavení požadovaného úhlu na horizontálním kruhu  

3. Zařazení figuranta s cílem do směru  

4. Opakovaným měřením délky elektronickým dálkoměrem určit požadovanou 

vodorovnou délku  

5. Vyznačení bodu kolíkem s reflexní signalizací 

 

3.4 Vytyčování výšky bodů  
 

 Vytyčování výšky bodů nebylo investorem stavby požadováno. Prováděcí firma si 

výšky šachet určovala sama, dle vlastních potřeb. 

4 Kontrolní zaměření kanalizace 
 

 Kontrolní zaměření kanalizace probíhalo ze stejného geodetického základu jako 

vytyčení kanalizace. Zaměření již neprobíhalo pouze polohově, ale i výškově. Proto byla 

zvolena tachymetrická metoda měření. 

 Měřily se vždy středy kanalizačních šachet a hloubka kanalizačních šachet se 

doměřila pomocí ručního elektronického dálkoměru z důvodu značné hloubky 

kanalizačních šachet. 
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4.1 Bodové pole 
 

 Měření probíhalo ze zhušťovacího bodu č. 3612-207, u kterého je známa i výška 

Bpv a jehož geodetické údaje jsou uvedeny v příloze 1. U bodu je v poznámkách uvedeno, 

že bod se nachází v poddolované oblasti, ale v roce 2012 byl přeurčen metodou RTK 

v rámci prací na PPBP Brušperk. 

 

4.1.1 Měření GNSS-RTK 
 

 GNSS znamená ve zkratce Global Navigation Satelite System – Globální 

Navigační Družicový Systém. Z názvu je patrné, že se jedná o systém, díky kterému 

můžeme za určitých podmínek a se správným zařízením určit polohu na Zemi v daném 

čase. Lze dosáhnout různé přesnosti podle potřeby. Pro geodetické potřeby lze dosáhnout 

přesnosti 1cm a méně, pro účely navigování automobilů je přesnost cca 10m. [1] 

 

 RTK, neboli Real Time Kinematic, Kinematická metoda měření v reálném čase je 

v současné době jedna z novějších metod měření. Využívá rádiové spojení k vysílání 

družicových dat z referenční stanice na podrobnou stanici. Tato technologie dovoluje 

zobrazit a vypočítat souřadnice v reálném čase, kdy se měření provádělo. [1] 

 

4.2 Tachymetrie 
 

 Tachymetrie je rychlá měřičská metoda, při které se zároveň měří polohopis a 

výškopis. Polohopis se určuje polárně z měřeného úhlu a délky a výškopis se určuje 

trigonometricky. K měření se používají přístroje zvané tachymetry, které dokážou změřit 

potřebný úhel a délku pomocí speciální latě. V současné době je tato metoda 

nejrozšířenější a používají se pro ni elektronické tachymetry (totální stanice), které měří 

s pomocí odrazného hranolu (cíle). [10] 

 

4.2.1 Polární metoda 
 

 Určení polohy podrobného bodu spočívá ve změření vodorovné délky mezi 

stanoviskem a podrobným bodem a změření úhlu mezi podrobným bodem a orientačním 
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směrem. Po zjištění těchto dvou veličin lze jednoznačně určit souřadnice podrobného bodu 

vztaženému k danému polohovému bodovému poli. S příchodem moderní techniky je tato 

metoda nejpoužívanější v měření podrobných bodů. [1] 

 

 

Obrázek 7 – Polární metoda, určení souřadnic bodu č. 1 [11] 

 

Výpočet souřadnic: 

𝑋1 =  𝑋𝑃 + 𝑠1 ∗ 𝑐𝑜𝑠σ𝑃,1         (3) 

𝑌1 =  𝑌𝑃 +  𝑠1 ∗ 𝑠𝑖𝑛σ𝑃,1         (4) 

kde:  𝑋𝑃, 𝑌𝑃 souřadnice bodu P 

 𝑋1,𝑌1 souřadnice bodu 1 

  𝑠1 vzdálenost P, 1 

  σ𝑃,1 směrník P, 1  

 

σ𝑃,1 =  σ𝑃,𝐴 +  ω1          (5) 

kde:  σ𝑃,𝐴 směrník P, A 

 ω1 úhel AP1  
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4.2.2 Trigonometrické měření výšek 
 

 Je to metoda výškového měření, při kterém pomocí výškového nebo zenitového 

úhlu a šikmé nebo vodorovné vzdálenosti lze vypočítat výškové převýšení mezi 

stanoviskem a měřeným bodem. Výpočet probíhá v imaginárním trojúhelníku pomocí 

goniometrických funkcí. Tato metoda měření se často používá, pokud se měří přes 

překážku nebo je měřený bod nepřístupný. [1] 

 

 

Obrázek 8 - trigonometrické určení výšky [12] 

Výpočet výšky bodu B: 

𝐻𝐵 =  𝐻𝐴 + 𝑉𝑠 + ℎ2         (6) 

kde: 𝐻𝐵 výška bodu B 

 𝐻𝐴 výška bodu A 

 𝑉𝑠 výška stroje 

 ℎ2 převýšení mezi horizontální rovinou stroje a patou objektu 

 

ℎ2 = 𝑠 ∗ 𝑡𝑔ε2          (7) 

ℎ2 = 𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝑧2         (8) 

 kde: s  vzdálenost mezi strojem a objektem 

  ε2 výškový úhel mezi horizontální rovinou stroje a patou objektu 

  𝑧2 zenitový úhel k patě kolmice    
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𝑠 = 𝑠′ ∗ sin 𝑧2 = 𝑠′ ∗ cos ε2         (9) 

 kde: 𝑠′ šikmá vzdálenost mezi strojem a patou objekt 

5 Zpracování a výpočet naměřených hodnot  
 

  Následující kapitola bude věnována popisu výpočtu naměřených hodnot z terénu, 

které nám pomohou zjistit skutečnou polohu stavby a porovnat skutečné provedení 

s projektem. 

 

5.1 Výpis z totální stanice 
 

Výpis z totální stanice SOKKIA SET4CII, který je uveden níže, je velmi jednoduchý a 

přehledný, lze v něm jednoduše vyčíst stanovisko a orientace, které jsou důležité pro 

výpočet měření. 

 

 výpis měření (příloha č. 3) 
 

;Měřeno přístrojem SOKKIA SET 4 CII   

;korekce: -28 mm/km   

9999     

00613380     

100001     

1     

3     

0     

2     

 

1    0936120207 1.55          

0936120030 0.000 1.50 399.9960  95.7330 

1000400829 199.730 1.50 207.615  99.6800 

-1 

0001 38.150 1.50 324.4170  99.5350 

0002 58.976 1.50 314.1270  99.8890 

0003 106.288 1.58 307.2510  99.8880 

0005 196.878 1.50 303.9100  100.0500 

0004 156.305 1.50 304.9850  100.2400 

/ 

-2 

 

 

5.2  Zpracování ve výpočetním programu GROMA 
 

Veškeré naměřené hodnoty byly zpracovány v geodetickém výpočetním programu 

GROMA, který je popsán v kapitole 8.4 na straně 25. 
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5.2.1 Příprava seznamu souřadnic 
 

Do programu GROMA je potřeba nejdříve zadat seznam souřadnic (obrázek 9), ze 

kterého budou naměřené hodnoty vypočteny. Ten byl vytvořen zadáním nového seznamu 

souřadnic a klávesou Insert vyvolána nabídka pro vkládání jednotlivých informací o bodě. 

 

 

Obrázek 9 – příprava seznamu souřadnic 

 

 

5.2.2 Příprava měřených dat ke zpracování  
 

Polární data lze jednoduše vyčíst z výpisu totální stanice. Jedná se vždy o úhel a 

délku pro výpočet prostorových dat. Pro výpočet výšky slouží zenitový úhel, ke kterému je 

nutné uvést výšku stroje a výšku bodu ze kterého měření probíhalo. 

Po vytvoření nového polárního zápisníku opět klávesou Insert bylo vyvoláno okno 

pro vkládání dat.  

 

 Nejprve je třeba zadat Stanovisko (obrázek 10). Určí se typem bodu a 

následně se v zápisníku označí červeně. U stanoviska se musí zadat číslo 

bodu a výška stroje. Při výpočtu zápisník komunikuje se seznamem 

souřadnic, proto není třeba uvádět souřadnice. 
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Obrázek 10 – zadání stanoviska 

 

 

 V dalším kroku (obrázek 11) je nutné uvést orientace. Určí se příslušný typ 

bodu. Je požadován směr orientace a délka, pokud je měřena. Pro 

přehlednost je v zápisníku polárních dat orientace označena tučně.  

 

 

Obrázek 11 - zadání orientace 
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 Posledním krokem je vkládání polárních dat měření podrobných bodů, který 

je uveden v obrázku 12. Je nezbytné uvést číslo bodu, měřený směr, délku, 

zenitový úhel a výšku cíle.    

 

 

Obrázek 12 – zadání měřených dat na podrobných bodech 

 

 Konečná podoba zápisníku hodnot měřených veličin – polární metoda 

(obrázek 13) 

 

 

 
Obrázek 13 – zápisník hodnot měřených veličin 
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5.2.3 Výpočet podrobných bodů 
 

 

Souřadnice podrobných bodů lze spočítat, buď to po jednotlivých bodech, nebo 

hromadně dávkou. V našem případě byl použit výpočet dávkou (obrázek 14). Jedná se, o 

mnohem rychlejší způsob výpočtu, zejména pokud zápisník obsahuje desítky až stovky 

bodů. 

Jako vstup byl zvolen zápisník s polárními daty a jako výstup nový zápisník 

seznamu souřadnic. 

 

 

Obrázek 14 - výpočet polární metody dávkou 

 

Souřadnice podrobných bodů se po ukončení výpočetního procesu uloží do 

zvoleného seznamu souřadnic (obrázek 15). Pro dokumentaci výpočtu souřadnic lze použít 

výpočetní protokol, který geodetický SW průběžně vyhotovuje (příloha č. 4). 
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Obrázek 15 - vypočtené souřadnice 

 

 Protokol o výpočtu (příloha č. 4) 

 
[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 

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

Orientace osnovy na bodě 936120207: 

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

         Bod            Y            X         Z 

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

   936120207   475893.650  1117181.130    249.90 

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

Orientace: 

---------- 

         Bod            Y            X         Z 

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

   936120030   475983.890  1116263.880           

  1000400829   475897.940  1117380.790           

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

         Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 

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

   936120030  399.9960  193.7570   -0.0041                               

  1000400829  207.6150    1.3677    0.0041   199.730    -0.024           

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

Orientační posun       : 193.7568g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0059g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0041g 

 

Podrobné body 

 

Polární metoda 

         Bod        Hz         Z           dH     Délka            Y            X         

Z  Popis      

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

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

         š15  324.4170   99.5350                 38.150   475930.256  1117170.387    

250.23   

        š14k  314.1270   99.8890                 58.976   475952.174  1117173.845    

250.05   

        š14J  307.3510   99.8880                106.288   475999.922  1117179.281    

250.06   

        š14i  304.9850  100.2400                156.305   476049.924  1117184.219    

249.36   

        š14h  303.9100  100.0500                196.878   476090.396  1117188.344    

249.80   
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6 Porovnání polohového a výškového stavu 
 

 

 Polohový stav 
 

 
Č. B. šachtice-projekt šachtice-skutečnost rozdíly skutečná 

vzdálenost 

Y (m) X (m) Y (m) X (m) Δ Y (m) Δ X (m) (m) 

š14h 476089.17 1117188.58 476090.40 1117188.33 1.23 0.25  

š14i 476050.43 1117184.09 476049.92 1117184.21 0.51 0.12 40.69 

š14j 746000.70 1117178.88 475999.92 1117179.44 0.78 0.56 50.23 

š14k 475950.96 1117173.83 476952.17 1117173.84 1.21 0.01 48.08 

š15 475930.19 1117170.71 475930.25 1117170.38 0.06 0.33 22.19 

 

 

Rozdíly mezi projektovanou polohou a skutečným stavem jsou nejspíše způsobeny 

technickou nemožností realizace na prováděném území dle představy projektanta. 

Projektant si zřejmě nezjistil skutečný stav lokality před samotným projektováním. Řešení 

výše uvedeného nesouladu skutečného stavu s projektem již nebylo předmětem bakalářské 

práce. 

 

 Výškový stav 
 

 
Č. B. šachtice-projekt šachtice-skutečnost rozdíly 

vrch z (m) dno z (m) vrch z (m) dno z (m) vrch (m) dno (m) 

š14h 249.37 245.61 249.40 245.59 0.03 0.02 

š14i 249.05 245.71 249.06 245.70 0.01 0.01 

š14j 249.57 245.84 249.57 245.86 0.00 0.02 

š14k 249.54 245.97 249.54 245.99 0.00 0.02 

š15 250.22 246.02 250.23 246.04 0.01 0.02 

 
Č. B. skutečná 

hloubka (m) 

spád v 0.1% 

š14h 3.81  

š14i 3.36 2.70 

š14j 3.71 3.18 

š14k 3.55 2.70 

š15 4.19 2.25 
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7 Grafické zpracování 
 

Grafické zpracování proběhlo v geodetickém programu KOKEŠ, který je popsán 

v kapitole 8.3 na straně 24. 

 

7.1 Podélný profil 
 

Podélný profil je svislý řez terénem, který je nejčastěji veden v ose stavby. Zobrazuje 

vždy důležité body změny terénu. Lze z něj vyčíst spádové poměry, délky mezi 

jednotlivými body, kde se profil nachází a jaký povrch je vyobrazen. Měřítko délek by 

mělo být 10x menší než měřítko výšek. [1] 

Profil kanalizace je uveden v příloze č. 5 ve formátu A3, zpracován v programu 

KOKEŠ. Ukázka zpracování je uvedena v obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16 - zpracování podélného profilu v programu KOKEŠ 
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7.2 Grafická dokumentace zaměření skutečného provedení stavby 

kanalizace 
 

Trasa kanalizace je vkreslena do DKM poskytnuta ve formátu *.vfk. Výměnný 

formát katastrální mapy byl poskytnut na základě žádosti vyhotovitele. Žádost o mapové 

podklady byla směřována na Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Frýdek - Místek. Obsahuje předepsané značky pro kreslení kanalizace, síť 

křížků v předepsané vzdálenosti, a legendu. 

Výkres kanalizace je uveden v příloze č. 6 ve formátu A3, zpracován v programu 

KOKEŠ. Ukázka zpracování je uvedena v obrázku 17. 

 

 VFK – Výměnný formát katastru nemovitostí 

o Jedná se o výstup dat z informačního systému katastru nemovitostí 

v textovém tvaru, který obsahuje grafické i popisné informace, podle zadané 

kombinace bloků. [13] 

 

 DKM – Digitální katastrální mapa 

o Jedná se o mapu vytvořenou při obnově katastrálního operátu nebo 

přepracováním současných map katastru nemovitostí v měřítku 1:1000, 

1:200. Mapy jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a součástí 

informačního systému katastru nemovitostí. [4] 
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Obrázek 17 - zpracování skutečného stavu kanalizace v programu KOKEŠ 
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8 Použité vybavení 
 

Vybavení bylo voleno s ohledem na dostupnost a požadovaný grafický výstup, který 

byl zadán investorem.    

 

8.1 Totální stanice SOKKIA SET 4CII 
 

Pro měření byla použita totální stanice SOKKIA SET 4CII, která je znázorněna na 

obrázku 18. 

 

 Specifikace  

o Teleskop:   zvětšení   30x 

rozlišovací schopnost  3“ 

minimální ohnisko  1.3m 

zorné pole   1°30‘ 

o Měření úhlů:  přesnost měření  5“            

o Měření vzdáleností:  max. délka  standardní hranol 1200m 

přesnost měření přesné 5mm+3ppm  

   hrubé 5mm+5ppm 

 

 
Obrázek 18 - Totální stanice SOKKIA SET4CII [5] 
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8.2 Laserový dálkoměr STANLEY  TLM 160 
 

Laserový dálkoměr znázorněný na obrázku 19, byl použit pro doměření hloubky 

kanalizačních šachtic. Jedná se o jednoduchý měřič vzdáleností, určen pro ruční použití. 

 

 Specifikace:  maximální měřená vzdálenost:  60m 

přesnost měření:    +/- 1.5mm 

 

 

Obrázek 19 - laserový dálkoměr STANLEY TLM 160 [6] 

 

8.3 KOKEŠ 
 

Výpočetní a grafický software primárně určený pro geodetické účely. Dokáže 

pracovat s rozsáhlými daty uložených v podobě rastru v nejrůznějších formách a s body 

uloženými v podobě seznamu souřadnic. V programu jsou nadále obsaženy moduly pro 

zpracování měření z terénu, nástroje pro kontrolu, konstrukční výpočty a další. Je také 

vhodný pro tvorbu mapových děl a jejich následnou údržbu. [2] 

 

8.4 GROMA 
 

GROMA je početní program, určený pro zpracovávání dat stažených z totálních 

stanic od surové podoby, vytváření seznamu souřadnic, výpočet geodetických úloh včetně 

zobrazení protokolu o výpočtu a zobrazení kontrolní kresby. U geodetů je velice oblíbený 

pro svou jednoduchost intuitivnost a nenáročnost. [3] 
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9 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo vytyčení a kontrolní zaměření kanalizace v Brušperku. 

Bakalářská práce komplexně řeší geodetické úkony, spojené s realizací stavby a následné 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Po vytyčení a následném 

kontrolním zaměření byly zjištěny určité polohové rozdíly mezi projektem a skutečností, 

které avšak nemají žádný vliv na celkovou funkčnost kanalizace a nezabraňují jejímu 

bezproblémovému využívání. Odůvodnění vzniklých nesrovnalostí projektu vůči 

skutečnému stavu již není předmětem řešení bakalářské práce. Úkolem bylo vytyčit a 

kontrolně zaměřit realizovanou stavbu kanalizace. Stanovené cíle bakalářské práce byly 

dosaženy. Veškeré úkony spojené s geodetickou činností, které byly realizovány při 

výstavbě, se dají považovat za úspěšné. 
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Příloha č. 2: Protokol o výpočtu – vytyčovací prvky 

 

VYTYCOVACI PRVKY                       

Cislo bodu       Y         X        Stanic  Kolmice   Délka   Jižník    Uhel 

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

1036120207  475893.65  1117181.13                          0 mm/km 

1036120030  475983.89  1116263.88                     921.68 193.7570   0.0000 

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

1000400829  475897.94  1117380.79  -198.28   -23.82   199.71   1.3677 207.6107 PBPP 

2000028014  476089.17  1117188.58    11.73  -195.31   195.66  97.5754 303.8185 14h 

2000029014  476050.43  1117184.09    12.40  -156.32   156.81  98.7982 305.0412 14i 

2000021014  476000.70  1117178.88    12.72  -106.32   107.07 101.3379 307.5809 14j 

2000021114  475950.96  1117173.83    12.88   -56.32    57.77 108.0657 314.3087 14k 

2000020015  475930.19  1117170.71    13.95   -35.34    38.00 117.6849 323.9279 15 
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Příloha č. 3: Výpis z totální stanice SOKKIA SET4CII 

 

;Měřeno přístrojem SOKKIA SET 4 CII   

;korekce: -28 mm/km   

9999     

00613380     

100001     

1     

3     

0     

2     

 

1    0936120207 1.55          

0936120030 0.000 1.50 399.9960  95.7330 

1000400829 199.730 1.50 207.615  99.6800 

-1 

0001 38.150 1.50 324.4170  99.5350 

0002 58.976 1.50 314.1270  99.8890 

0003 106.288 1.58 307.2510  99.8880 

0005 196.878 1.50 303.9100  100.0500 

0004 156.305 1.50 304.9850  100.2400 

/ 

-2 
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Příloha č. 4: Protokol o výpočtu – podrobné body 

 

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 

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

Orientace osnovy na bodě 936120207: 

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

         Bod            Y            X         Z 

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

   936120207   475893.650  1117181.130    249.90 

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

Orientace: 

---------- 

         Bod            Y            X         Z 

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

   936120030   475983.890  1116263.880           

  1000400829   475897.940  1117380.790           

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

         Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 

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

   936120030  399.9960  193.7570   -0.0041                               

  1000400829  207.6150    1.3677    0.0041   199.730    -0.024           

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

Orientační posun       : 193.7568g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0059g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0041g 

 

Podrobné body 

 

Polární metoda 

         Bod        Hz         Z           dH     Délka            Y            X         Z 

Popis      

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

----------- 

         š15  324.4170   99.5350                 38.150   475930.256  1117170.387    250.23   

        š14k  314.1270   99.8890                 58.976   475952.174  1117173.845    

250.05   

        š14J  307.3510   99.8880                106.288   475999.922  1117179.281    

250.06   

        š14i  304.9850  100.2400                156.305   476049.924  1117184.219    

249.36   

        š14h  303.9100  100.0500                196.878   476090.396  1117188.344    

249.80   

 


