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Anotace 

 
 Obsahem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření v ulicích 

Havlíčkova a Sušilova v obci Holešov, pro vyhotovení podkladu pro projekt výměny 

povrchu vozovky. K měření bylo využito totální stanice a technologie GNSS. 

 V následujících kapitolách je popsáno použité přístrojové vybavení, metody měření 

a praktické zpracování. 

 Cílem této práce je tvorba výkresové dokumentace pro další stavební účely. 

 

Klíčová slova: podklad pro projekt, polohopis, výškopis, GNSS 

 

Summary 

 Content of bachelor work is planimetric and hypsography sight on streets 

Havlíčkova and Sušilova in Holešov village, for make out basis for project of replace 

surface of roadway. For measurement was use total station and GNSS technology. 

 In following chapters is described used device equipment, methods of measurement 

and practical elaboration. 

 The goal of this work is creation of drawn documentation for next structural 

purpose. 

Keywords: base of project, planimetric, hypsography, GNSS 
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Seznam použitých zkratek 

 

Bpv   Baltský po vyrovnání 

GNSS   globální navigační satelitní systém 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

PBP   polohové bodové pole 

GPS   globální polohový navigační systém 

GIS   geoinformační systémy 

DGPS   diferenciálně opravovaný globální polohový navigační systém 

DOP   dilution of precision  

PDOP   position dilution of precision  

GDOP   geometric dilution of precision  

RTK   real time kinematic  

ppm   parts per million  

ETRS-89 european terrestrial reference systém 1989  

WGS-84 world geodetic systém 1984  

CZEPOS  Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČSN   česká státní norma 
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1. ÚVOD 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit polohopisné a výškopisné zaměření liniové 

stavby v obci Holešov, katastrální území Holešov. Výsledkem měření je mapový podklad, 

vyhotovený pro účely tvorby projektové dokumentace výměny povrchu vozovky. 

Práci jsem naměřil u Olomoucké geodetické firmy GEOCENTRUM, spol. s r. o., kde 

působím jako brigádník – pomocný geodet. Měření v terénu probíhalo 19. a 22. července 

2013. 

Měřená oblast byla do referenčních systémů (S-JTSK a Bpv) připojena technologií 

GNSS. Jelikož nebyla možnost připojení polygonového pořadu tradičními metodami. 

Polohopis a výškopis již byl zaměřen tachymetricky. 

Použito bylo přístrojů od firmy Leica, a to elektronického dálkoměru s integrovaným 

programem Leica SmartWorx I a GNSS přijímače. Dále pro výpočet programu Proland od 

společnosti Gepro a programu Microstation Powerdraft verze v8i. 
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2. POPIS LOKALITY 
 

Zájmová oblast se nachází v obci Holešov, která leží severně od města Zlín a východně 

od Kroměříže (viz Obrázek 1). Holešov s přibližně 12500 obyvateli se nachází na pomezí 

Hané a Valašska. První historická zmínka sahá až do roku 1141 a jako město je Holešov 

poprvé uváděn ve 14. století. Rozprostírá se na rozloze 3409 ha ve Zlínském kraji, okrese 

Kroměříž. Katastrální území číslo 640972 – Holešov. [2], [3] 

 

 

Obrázek 1: lokalizace Holešova [4] 

 

Cílové území se nachází v městské zástavbě, v ulicích Sušilova a Havlíčkova 

(Obrázek. 2). Oblast je rovinatého charakteru, bez významnějších výškových rozdílů 

(Obrázek. 3 a 4). 
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Obrázek 2: zaměřované území [2] 

 

Zaměřovaná oblast má přibližně 800m a po celé délce 5 – 10 metrů. 

 

 

Obrázek 3: ulice Havlíčkova - Holešov 
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Obrázek 4: ulice Sušilova - Holešov 
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3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

Přípravné práce jsou potřebné k určení geodetických postupů a prací, které souvisejí se 

samostatným měřením. Správným přístupem k přípravným pracím, jako je rekognoskace 

terénu, volba přístrojového vybavení a metody měření, se ušetří čas a případná práce navíc. 

 

3.1.  Přístrojové vybavení 

 

Elektronický dálkoměr - Leica TCRP 1203 (Obrázek. 5) 

 Technické parametry, dle [6], 

- Měření úhlů 

- střední chyba měření úhlu – 3“ (1 mgon), 

- minimální čtení – 0,1“ (0,1 mgon). 

- Kompenzátor – typ: centrální dvojosý kompenzátor + elektrická kompenzace 

- rozsah – 4‘ (0,07 gon), 

- citlivost – 1,0“ (0,3 mgon). 

- Měření délek 

- dosah na hranol > 3500 m, 

- nejmenší měřitelná délka – 1,5 m. 

 

 

GNSS přijímač - Leica GS12 (Obrázek. 6) 

 Technické parametry 

- počet kanálů – 120 

- opětovně možné měření (čas)  < 1 s 

- přesnost RTK  - horizontální: 5 mm + 0,5 ppm 

- vertikální: 10 mm + 0,5 ppm 

- čas pro inicializaci – většinou kolem 8 s 

- podpora bluetooth – ANO 
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Obrázek 5: elektronický dálkoměr Leica TCRP 1203 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6: přijímač Leica GS 12 
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3.2.  Rekognoskace terénu 

 

Rekognoskace terénu slouží jako seznámení se se stavem bodového pole a skutečným 

stavem zájmového území. Budování měřické sítě bylo ovlivněno několika faktory, jedním 

z nich byl provoz na komunikaci, tudíž bylo omezeno pole působnosti. S tímto problémem 

souviselo umístění oblasti měření v intravilánu, které způsobovalo špatný signál pro 

technologii GNSS. I přes to, byla tato technologii použitá, jelikož to byla nejschůdnější a 

nejjednodušší měřická metoda.  
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4. MĚŘICKÉ METODY 
 

V této kapitole jsou popsány geodetické a kartografické základy a metody použité při 

samotném měření. Připojení lokality pomocí technologie GNSS do referenčních systémů, 

dále vytvoření vlastní měřické sítě v rámci polygonového pořadu a polohopisné a 

výškopisné zaměření podrobných bodů. 

 

4.1.  Geodetické a kartografické základy 

 

„Klasické geodetické základy reprezentují bodová pole složená z geodetických bodů 

pevně stabilizovaných v terénu se známými souřadnicemi v závazných systémech.“ [3] 

„Moderní geodetické základy reprezentují sítě referenčních stanic umožňujících 

příjem signálů globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), které jsou 

v permanentním provozu (proto se označují také jako permanentní stanice). Zeměměřický 

úřad provozuje Síť permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS), která 

představuje moderní prostorové geodetické základy na území ČR. Síť je složena ze stanic 

GNSS rovnoměrně rozmístěných na celém území České republiky se známými 

souřadnicemi v závazných referenčních systémech. Stanice provádějí permanentní 

observace GPS (proto se také označují jako permanentní stanice). Observace jsou formou 

korekčních dat poskytovány uživatelům.“ [3] 

 

 

Obrázek 7: síť permanentních stanic GNSS České Republiky, CZEPOS [3] 
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4.1.1 Závazné referenční systémy 

 

Dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. je souřadnicový systém Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální, který byl použit pro naše měření, závazným geodetickým referenčním 

systémem. Používá se na území České republiky.  

S-JTSK je definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermansskogel. 

Dále Křovákovým zobrazením, což je dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné 

poloze a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

Výškových systémů je několik. Pro účely této práce byl využit Bpv, nula tohoto 

systému se nachází v Kronštadtu a je položena o 38 až 42 cm níže než u Jaderského 

systému.  

 

4.2.  Globální navigační satelitní systém GNSS 

 

Do referenčních systémů S-JTSK a Bpv byla zájmová oblast připojena pomocí 

technologie GNSS, která určuje polohu bodů systémem GPS, GALILEO, GLONASS, 

případně dalších. Touto technologií lze určit polohu v krátkém časovém úseku, ovšem je 

třeba přijímat signály minimálně ze 4 družic. [7] 

V současnosti je nejrozšířenějším systémem GPS. Ten byl také využit pro naše 

měření. Tento systém byl vynalezen nejprve pro vojenské účely, proto je také provozován 

Spojenými státy americkými konkrétně Ministerstvem obrany. Nyní je již tento systém 

běžně dostupný pro civilní obyvatele.  

 

4.2.1. Struktura měření GPS 

 

Struktura GPS systému se skládá ze tří základních segmentů. Kosmický segment, kde 

družice obíhají okolo Země. Řídící segment, to jsou stanice podél rovníku, řídí a kontrolují 

družice z kosmického segmentu. V poslední řadě uživatelský segment, který zahrnuje 

přijímače GPS signálu. [7] 

- Kosmický segment 

Kosmický segment se skládá z 24 družic, které obletí Zemi ve výšce 20200 km vždy 

za 12 hodin. Družice obíhají po šesti drahách, které jsou 55° skloněné k rovníku. 

V současné době obíhá 27 družic kolem Země. 
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Tento segment je vytvořen tak, aby bylo z jakéhokoliv místa na zemi vždy vidět 4 

družice a to v jakékoliv době. Minimálním počtem družic, které musí být viděny při 

většině aplikací, jsou právě 4. Ovšem obvykle jde vidět 5,6 nebo 7 družic, které jsou 15° 

nad obzorem. Všechny družice jsou vybaveny atomovými velmi přesnými hodinami, které 

pracují na frekvenci 10,23 MHz. Tato frekvence je používána ke generování signálu, který 

je z družice vysílán. K rozlišení družic se používají různé kódy. Tyto kódy určují 

takzvanou pseudovzdálenost k výpočtu polohy přijímače. [7] 

- Řídící segment 

       Dle [7], tento segment zahrnuje hlavní stanici, dalších 5 monitorovacích a 4 základní 

vybavené anténami. Řídící segment kalibruje a synchronizuje družicové hodiny a vysílá 

zprávy o jejich orbitální poloze. Tato zpráva obsahuje předpověď dráhy na dalších 24 

hodin.  

        Ascension, Diego Garcia a Kwajalein jsou stanice zachycující družicové signály. Tato 

měření se zasílají do hlavní řídící stanice v Colorado Springs, kde se určují chyby těchto 

jednotlivých družic. Tyto informace jsou zaslány zpět na monitorovací stanice vybavené 

vysílacími anténami, které dodávají zprávy na družice. [7] 

 

- Uživatelský segment 

       „Uživatelský segment se skládá z nejrůznějších GPS přijímačů, kterými se určuje 

poloha a čas. Typickou aplikací je navigace turistů, lokace vozidel, geodetická měření, 

námořní navigace, letecká navigace, kontrola strojů aj.“ [7] 

 

4.2.2. Metody k určení polohy pomocí GPS 

 

- Autonomní navigace (absolutní) – použití jednoho přijímače, vhodné pro 

turisty, lodě na širém moři, používáno i armádou. Přesnost určení polohy je pro 

vojsko do 20 metrů, pro civilní účely však do 100 metrů. 

- Diferenciálně opravována poloha – zkratka DGPS, přesnost se pohybuje mezi 

0,5 – 5 metrů. Využití při sběru GIS dat. 

- Relativní fázové měření – přesnost od 0,5 do 20 milimetrů. Používána 

v geodézii, například při kontrole pohybu strojů. [7] 
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4.2.3. Zdroje chyb měření, dle [7] 

 

- Ionosferická a atmosférická refrakce, ovlivněná výškou družic nad obzorem, 

hustotou ionosféry, která je závislá na Slunci. Dále také působící vodní páry na 

GPS signál. 

- Chyby hodin družice a přijímače 

- Multipath, znamená ovlivnění signálu velkou odraznou plochou, jako je 

budova vodní plocha a jiné. Signál v tomto případě nejde přímo k přijímači, ale 

odrazem od objektu přichází k anténě a měření je chybné. 

 

- Snížení přesnosti 

Taktéž nazýváno DOP, je míra vlivu geometrie družic. Závisí na prostorové 

poloze družic na obloze. Toto snížení přesnosti (DOP) je ovlivněno rozmístěním 

družic na obloze. 

Typy DOP jsou počítány pro různé rozměry snížení přesnosti. 

- VDOP – vertikální směr 

- HDOP – horizontální směr 

- PDOP – prostorová poloha 

- GDOP – poloha a čas 

     GDOP je nejvíce používaný DOP, protože je kombinací všech faktorů. 

K minimalizaci tohoto vlivu je potřeba měřit v době, kdy je k dispozici větší počet 

družic. Signály z družic, které jsou do 15° nad obzorem se doporučují vyřadit 

z měření, jsou totiž zatíženy větším množstvím chyb. Nejlepších výsledků se 

dosáhne při GDOP menši než 8. 

 

4.2.4. Metody měření GPS, dle [7] 

 

Měřič si při měření může zvolit mezi několika metodami. 

Statická metoda – nabízí vysokou přesnost na úkor rychlosti, používá se k měření 

dlouhých základen, v geodetických sítích 

Rychlá statická metoda – je rychlejší než statická metoda a vysoce přesná u 

základen do 20 km. Používá se pro zřízení podrobného bodového pole, zhušťování 

bodového pole a jiné. 

Kinematická metoda – patří zde „STOP and GO“ metoda, kinematická metoda 

s inicializací atd. Používá se k podrobnému mapování a měření řady bodů v rychlém sledu. 
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RTK (Real Time Kinematic) – používá se podobně jako kinematická metoda. U 

RTK jsou souřadnice vypočítávány v reálném čase. Korekce a transformace probíhají 

přímo při měření. 

 

4.3.  Polygonový pořad 

 

Polygonové pořady lze dělit dle několika kritérií. Pořady dělíme podle způsobu 

připojení k bodům měřické sítě, podle geometrického tvaru a podle délek stran. [1] 

Dle [1] dělíme polygonové pořady na: 

- otevřené 

- oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) pořad, 

- oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad, 

- oboustranně připojený (vsunutý) pořad, 

- jednostranně připojený a orientovaný (volný) pořad. 

- uzavřené 

- orientovaný pořad, 

- neorientovaný pořad. 

 

4.3.1. Polygonový pořad oboustranně připojený (vsunutý) 

 

Jeho první a poslední bod P a K (viz. Obrázek. 4) jsou známy polohově. Ovšem pořad 

nemá změřené orientační prvky. Je používán v 3. a 4. třídě přesnosti PBP.[1] 

 

 

Obrázek 8: polygonový pořad oboustranně připojený 
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4.4. Rajón 

 

Je to geodetická metoda, která slouží k polohovému a výškovému zaměření a připojení 

nového geodetického pomocného bodu, z bodů jejichž poloha je již určena. K tomuto typu 

stanoviska je potřeba nejméně 2 známých bodů polygonového pořadu jako orientací. 

Vypočítá se polárními souřadnicemi, tedy směrem a délkou.  

 

4.5.  Tachymetrie 

 

Tachymetrickým zaměřením se určuje současně polohopis a výškopis bodů, vzhledem 

ke stanovisku měření, jehož polohu a výšku známe. Polohu podrobných bodů určujeme ze 

stanoviska polárními souřadnicemi, tj. vodorovný úhel a délka. Výška podrobných bodů se 

určuje trigonometricky, tzn. ze změřeného svislého úhlu a délky. Z uvedeného vyplývá, že 

musíme pro každý tachymetrický bod měřit (obecně jeho šikmou) vzdálenost od 

stanoviska, dále vodorovný úhel tohoto směru a směru jiného bodu bodového pole a 

v poslední řadě zenitový úhel. [1] 

Měření tachymetrickou metodou pomocí elektronických dálkoměrů využívá odrazu 

signálu od odrazného hranolu umístěného na výtyčce.  

Pokud není možno zaměřit ze stanovisek polygonového pořadu některý z potřebných 

bodů, tak v takových případech je využito rajonu. Jehož princip je popsán výše. 

 

4.5.1. Polární metoda 

 

Polární metoda stojí na principu určení polohy bodu změřením délky mezi 

stanoviskem a podrobným bodem, společně se změřením vodorovného úhlu záměrou na 

bod a pevným směrem. Oba tyto změřené parametry jednoznačně určí polohu bodu ve 

vztahu k bodovému poli. Dělíme na pevné a přechodné stanovisko.[1] 

Pevné stanovisko 

Je metoda kdy stojíme na známém stanovisku a orientace jsou taktéž body o známých 

souřadnicích. 
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Obrázek 9: polární metoda – pevné stanovisko [8] 

 

Jsou dány body P a A. 

Měřeny jsou levostranné úhly od bodu A - ω1, ω1, ω1..., 

a strany s1, s2, s3… 

Určují se souřadnice 1, 2, 3… [8] 

 

4.5.2. Trigonometrické určení výšky 

 

„Je to metoda výškového měření, při kterém určujeme převýšení mezi dvěma body 

teodolitem a signalizačními pomůckami. Teodolitem, který stojí na jednom bodě, 

určujeme výškový úhel, nebo zenitovou vzdálenost na signál postavený na druhém 

bodě. Záměrná přímka, horizont teodolitu a svislice signálu vytvářejí přibližně 

pravoúhlý trojúhelník, ve kterém za předpokladu, že známe vodorovnou vzdálenost, 

nebo šikmou vzdálenost mezi body, počítáme svislou odvěsnu a pomocí ní, společně 

s naměřenými výškami přístroje a signálu, výsledné převýšení.“ [1] 
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Výška bodu se určí, podle [9], ze vztahu: 

 

HB = HA +Vp ± h -vc + q 

 

Kde platí: 

HA ,HB - nadmořská výška výchozího a určovaného bodu  

Vp ,Vc - výška přístroje a výška cílové značky  

h - převýšení mezi klopnou osou přístroje a středem cílové značky  

q - vliv zakřivení země a refrakce 

 

 

Obrázek 10: trigonometrické určení převýšení [9] 

  



Michal Axman: Podklad pro projekt rekonstrukce vozovky v obci Holešov 

  

 

16 

2014 

5. MĚŘICKÉ PRÁCE 
 

Tato kapitola se zabývá měřickými pracemi v terénu, počínaje budováním měřické sítě 

a jejím připojení do referenčních systémů. Dále pak měřením podrobných bodů. Měření 

probíhalo po dobu dvou dní za jasného bezvětrného počasí. 

 

5.1. Vybudování měřické sítě 

 

Body měřické sítě byly stabilizovány pomocí měřických hřebů tak, aby nedošlo 

k jejich poškození. A to body 5001, 5002, 5003, 5004 a 5005, 3001 až 3008. Dále jako 

kontrolní orientace byl využit trigonometrický bod číslo 000945110100, jehož souřadnice 

byly převzaty z geodetických údajů trigonometrických bodů dostupné na stránkách ČÚZK 

(viz. Příloha 3). 

 

 

 

Obrázek 11: náčrt měřické sítě (viz. Příloha 2) 
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Měřická síť zahrnuje body polygonového pořadu, v našem případě jde o polygonový 

pořad oboustranně připojený (vsunutý), který byl měřen v průběhu měření. Vždy při 

měření na předchozím stanovisku bylo to následující stabilizováno měřickým hřebem a 

následně zaměřeno. Značeny byly tyto body polygonového pořadu od 5001 do 5004. 

Současně byly tyto body zaměřeny metodou GNSS pro kontrolu, jak je již zmíněno výše. 

Na tento polygonový pořad navazuje rajón s číslem 5005. 

Dále zahrnuje orientace, které taktéž byly měřeny v průběhu, vždy z předchozího 

stanoviska. Kontrolní orientační body mezi stanovisky jsou značeny řadou od 3001 do 

3008. Tyto body jsou orientovány tak, aby každá z nich byl na opačné straně liniové 

stavby, na protějších chodnících. Orientace jsou stabilizovány taktéž měřickými hřeby a 

řádně označeny pro rozpoznání. Každá dvojice těchto pomocných bodů se nachází 

přibližně v polovině mezi dvěma body polygonového pořadu. Dále je jako třetí orientace 

pro výpočet následujícího stanoviska použit bod předchozího stanoviska. 

 

5.1.1. Připojení do referenčního systému 

 

Tyto body byly do referenčních systémů připojeny pomocí technologie GNSS, 

metodou RTK. Kritérii pro volbu výše zmiňovaných bodů byla především viditelnost na co 

nejvíce podrobných bodů a dobré podmínky pro přenos signálu GNSS. To znamená v co 

nejméně zastavěné části, nebo dále od budovy. U této metody se střední chyba polohy 

pohybuje kolem 20 mm, což je pro naše účely plně dostačující. 

Na stanoviscích byla vždy postupně sestavena měřící aparatura, zahrnující totální 

stanice a GNSS přijímač připevněný na horní straně stanice. Na prvním stanovisku byla 

založena nová zakázka. 

 Na každém z  bodů měřické sítě číslo 5001 – 5004 bylo provedeno dvojí měření vždy 

minimálně po hodině. Jen bod 5005 byl zaměřen metodou rajónu, z důvodu špatné 

dostupnosti GNSS signálu. Měření sloužilo ke zjištění polohových souřadnic v 

referenčním systému S-JTSK pomocí globálního transformačního klíče a výškových 

souřadnic v referenčním systému Bpv, taktéž pomocí globálního transformačního klíče. 

Přičemž hodnoty PDOP a GDOP se pohybovaly od 1,9 do 3,3, což vyhovuje přesnosti 

měření. 
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5.2.  Měření podrobných bodů 

 

Měření těchto podrobných bodů je elektronickým dálkoměrem prováděno polární 

metodou. Podrobné body jsou číslovány od 1 do 781 a řádně označeny přímo v terénu 

pomocí kódových značek, pro jejich pozdější snadné rozeznání při tvorbě výkresové 

dokumentace. Před započnutím práce z prvního stanoviska byly provedeny úpravy 

v přístroji pro správné měření. Byla nastavena konstanta hranolu, správné jednotky, pro 

zjednodušení při zadávání kódů přednastaven seznam kódů, např. kulatá šachta, šoupě, 

hydrant atd. Dále byla založena nová zakázka pro registraci měřených dat. 

 Na každém stanovisku byla provedena horizontace a centrace přístroje nad 

stabilizovaný bod. Poté se změřená výška přístroje a číslo stanoviska zapsalo do přístroje. 

Výška cílového odrazného hranolu se do přístroje registruje při jednotlivých podrobných 

bodech, protože je proměnlivá. Následně je započato měření podrobných bodů. 
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6. ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 
 

Naměřené hodnoty a data je třeba vyhodnotit, zpracovat a vytvořit grafický výstup. 

Tato kapitola zahrnuje představení výpočetního programu ProLand a klíč 

k transformaci do referenčního systému a jejich následné užití k výpočtu dat pro další 

zpracování. 

 

6.1 ProLand 

 

      „Aplikace ProLand je určena uživatelům, kteří se zabývají zpracováním pozemkových 

úprav nebo navazujícími geodetickými pracemi, tedy především pracovníkům 

pozemkových úřadů, geodetům a projektantům pozemkových úprav. Aplikace zahrnuje 

plnou verzi systému Kokeš, doplněnou o vybrané funkce informačního systému MISYS 

(správa projektů, nástroje pro přípravu dat). Navíc obsahuje sadu funkcí, které jsou určeny 

přímo pro automatizované zpracování pozemkových úprav a pro evidenci účastníků 

řízení.“[10] 

      V programu došlo k výpočtu stanovisek z orientací a předešlého bodu polygonového 

pořadu a k výpočtu podrobných bodů. S výjimkou bodu 5001, tento bod jakožto první bod 

polygonového pořadu, musí mít určeny souřadnice z měření technologií GNSS. 

      Zápisník z měření (Příloha 7) byl upraven do formátu vhodného pro komunikaci 

s programem. Zápisník byl otevřen v aplikaci poznámkový blok a přepsán jak je možno 

vidět na Obrázku 12. Znak „/“ značí začátek a konec výpočetního úkonu. Znak „1“ 

nařizuje programu vypočítat souřadnice stanoviska z orientací na následujících řádcích. 

Vedle čísla stanoviska je pak jeho výška naměřená pásmem. Znak „-1“ znamená hranici 

mezi výpočtem stanoviska a podrobných bodů, program při vypočítávání podrobných bodů 

zastaví až opět znak „/“. Pro konec úlohy „výpočet souřadnic“ napíšeme na poslední řádek 

„-2“.  

      Takto zpracovaný zápisník pro výpočet souřadnic je v Příloze 4. Aplikace poté 

vypočítá seznam souřadnic, se kterým je možno pracovat dále. Seznam souřadnic je 

přiložen jako Příloha 5. 
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Obrázek 12: úprava zápisníku pro výpočet souřadnic v programu ProLand 

       

 

6.2 Globální transformační klíč 

 

Klíč, který je platný pro území celé ČR a je používán jen do určité přesnosti. Dále lze 

využít lokální transformační klíč ke zvýšení přesnosti, ovšem tyto požadavky ze strany 

zadavatele nebyly stanoveny. Tento globální transformační klíč je užíván k transformaci 

souřadnic ETRS 1989 a WGS84 do S-JTSK, jakožto geocentrických souřadnicových 

systémů. 

 Tento klíč je zapotřebí při používání technologií GNSS, při kterém je nutná 

transformace mezi souřadnicovým systémem ETRS89 / WGS84, Besselově elipsoidu a 

jeho systémem prostorových souřadnic a systémem souřadnic rovinných S-JTSK, které 

jsou doplněny o výšku v systému Bpv. 
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7. TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
 

Tvorba grafické části výstupu práce proběhla v programu Microstation Powerdraft v8i, 

který je produktem firmy Bentley Systems (viz Obrázek. 13). Program je plně vyhovující 

pro grafické zpracování geodetických činností.  

 

 

Obrázek 13: prostředí Microstation Powerdraft 

 

Byl vytvořen nový soubor ve formátu .dgn, do kterého byly naimportovány body, 

jejich čísla a souřadnice, vypočtené programem ProLand.  

V průběhu vyhotovování grafického výstupu bylo dodrženo postupů v souladu 

s ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy [11]. Dále pro 

usnadnění následné editace bylo zapotřebí vytvoření seznamu vrstev, pro jednotlivé prvky, 

s různými atributy kreslení.  

Jednotlivé entity byly kresleny a vytvářeny podle ČSN 01 3411 – Mapy velkých 

měřítek – Kreslení a značky [12] po celou dobu vyhotovení dokumentu. Práce byla 

usnadněna kódováním při měření v terénu (viz. Tabulka 1), jednotlivé prvky stejného 

charakteru byly v programu Microsoft office Excel upraveny pro přehlednější zobrazení. 

Kódy byly zkráceny, pro představu kód „obrubník“ na „O“, nebo „cesta“ na „C“.  
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cesta C 

hranatá šachta S_hra 

hydrant H 

kulatá šachta S_kul 

mříž m 

obrubník O 

parkoviště P 

plyn pl 

šoupě soupe 

vjezd vjezd 
 

Tabulka. 1: seznam kódových značek a jejich zjednodušení pro grafické úpravy 

 

7.1 Účelová mapa 

 

 Definice účelové mapy dle [13], účelová mapa je mapa velkého měřítka, která 

obsahuje kromě základních prvků i další obsah podle účelu pro který vznikla. 

  

Podle [13] je dělíme na: 

- Účelové mapy základního významu – základní mapa závodu, dálnice, letiště, 

technická mapa města, jednotná železniční mapa trati a stanic. 

- Mapy podzemních prostor – mapy podzemních chodeb a jeskyní (nepočítají se 

zde objekty metra, doly a tunely). 

- Ostatní účelové mapy – mapy pozemkových úprav, pro projektové účely, pro 

provozní účely, mapy lesnické a vodohospodářské, mapy sídlišť, geodetická 

část dokumentace skutečného provedení stavby, mapy pro dokumentaci 

památkových objektů. 

 

Účelová mapa byla vyhotovena na 4 mapové listy v měřítku 1:250 v obecném kladu 

(viz. Příloha 1).  
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8. ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti 

v obci Holešov, pro vyhotovení mapového podkladu pro projektovou dokumentaci 

k obnově povrchu vozovky.  

Měření probíhalo ve dnech 19. a 22. července 2013 s firmou GEOCENTRUM, spol. 

s r. o., kde jsem pracoval jako brigádník. Byly zaměřeny a stabilizovány 4 nové měřické 

body, 8 orientací a 1 rajón. Podrobných bodů bylo zaměřeno 781. Výpočet a zpracování 

proběhlo v červenci 2013, vše dle platných norem a nařízení. Finální zpracování probíhalo 

v březnu a dubnu 2014. 

K naměření zakázky bylo použito totální stanice s odrazným hranolem a GNSS 

přijímače od výše zmíněné firmy. Pro připojení do referenčních systémů byla zvolena 

metoda RTK technologie GNSS.  

Tato práce obsahuje grafické i číselné výsledky získané geodetickým měřením. 

Grafický výstup jsou 4 mapové listy v měřítku 1:250. Číselným výstupem práce je seznam 

souřadnic, obojí uložené v přílohách.  
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