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ANOTACE 

 

 Předmětem této bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření pro 

pasportizaci v průmyslové části Jasenice ve městě Vsetíně. Úkolem práce bylo zaměřit 

skutečnou polohu kanalizačních šachet a přilehlého okolí. Měřeno bylo pomocí totální 

stanice Leica TCR 1202+ s použitím měřické metody tachymetrie. Polohopis byl zaměřen 

polární metodou a nadmořské výšky spočítány z trigonometrického určování převýšení.  
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ABSTRACT 

 
 The subjekt of this thesis was planimetric and altimetric focus on informatik 

retrieval in an industrial area Jasenice in Vsetin. Task was to focus the manhole and the 

surrounding area. We measured with the total station Leica TCR 1202+ using surveying 

methods tachymetry. Topography was targeted by a polar method, altitude was calculated 

by trigonometric method.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

a.s akciová společnost 

Bpv Výškový systém baltský – po vyrovnání 

ČSJNS Česko-Slovenská jednotná nivelační síť 

ETRS 89 The European Terrestrial Reference systém 1989 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

PVBP Podrobné výškové bodové pole 

RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-42 Vojenský systém 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

WGS-84 World Geodetic Systém 1984 

ZPBP Základní polohové bodové pole 

ZVBP Základní výškové bodové pole 
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1.Úvod 

   
 Cílem bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření pro 

pasportizaci v průmyslového areálu Jasenice ve městě Vsetín. Za účelem geodetického 

zaměření povrchových znaků a staveb a jejich předávání společnosti Zásobování teplem 

Vsetín a.s. Měření bylo prováděno podle požadavků zadavatele. Požadavky se týkaly 

zaměření povrchových znaků šachet, dále pak všech staveb, rekonstrukcí, oprav a 

souvisejících staveb nebo jejich součástí. Kancelářské práce zahrnovaly zpracování, 

výpočet naměřených hodnot a vytvoření analogové a digitální mapy v měřítku 1:1000.  

Měřické práce byly rozděleny do několika částí. Nejdříve bylo potřeba provést 

rekognoskaci terénu a vytvoření polohového bodového pole. Pro měření polohopisu a 

výškopisu byla použita totální stanice Leica TCR 1202+. Pro připojení do souřadnicového 

systému S-JTSK byl použit geodetický polohový základ v dané lokalitě. Data byly 

zpracovány v programu Groma a výsledná mapa v programu AutoCad. 
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2. Geodetický základ  

 

 
Geodetické a kartografické práce jsou vedeny ve stanovených referenčních 

souřadnicových systémech, které jsou společné pro celý stát anebo pro celou Zemi. 

V geodézii se používají pravoúhlé souřadnicové systémy rovinné, prostorové a systémy 

výškové. Rovinné souřadnicové systémy jsou voleny v zobrazovacích rovinách, v nichž 

jsou vedena celostátní mapová díla. Prostorové souřadnicové systémy jsou spojeny 

s družicovými měřeními poloh geodetických bodů. Zcela odlišné jsou systémy výškové, 

které jsou vždy definované k ploše geoidu, kvazigeoidu nebo referenčního elipsoidu. 

Geoid, (viz Obrázek 1) jako nulová hladinová plocha je velmi složitá pro řešení 

geodetických úloh a nahrazuje se jednodušší výpočetní plochou. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takovou plochou je sféroid, rotační těleso, které je zploštělé na pólech. Sféroid je 

téměř stejný s rotačním dvojosým elipsoidem s vhodně zvolenými rozměry. Proto je 

vhodné nahradit tvar zemského tělesa rotačním elipsoidem s hlavní poloosou a, vedlejší 

poloosou b a zploštěním i. Polohou orientaci na elipsoidu určují elipsoidické zeměpisné 

souřadnice γ a λ. Ty jsou definovány rovníkem a základním poledníkem. Rovnoběžky 

Obrázek 1 – Referenční plocha - Geoid 
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vedené s rovníkem jsou rovnoběžné čáry na elipsoidu, které vzniknou jako průsečnice 

elipsoidu s rovinami procházejícími vedlejší osou elipsoidu, jsou poledníky. Polohu 

libovolného bodu vyjadřujeme zeměpisnými souřadnicemi. [4] 

Závaznými souřadnicovými systémy v ČR jsou systém jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK), rovinný souřadnicový systém 1942/83 (S-42/83), trojrozměrný 

světový souřadnicový systém 1984 (WGS 84) a evropský referenční systém ETRS 89. [4] 

 

 

2.1 Souřadnicový systém (S-JTSK) 

 
Souřadnicové systémy nám slouží k určení polohy bodů na zemském povrchu pomocí 

souřadnic. Souřadnicový systém JTSK, který je používán již od období první republiky, je 

charakterizován třemi základními faktory podle [430/2006 Sb.]: Besselovým elipsoidem, 

Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze (viz  

Obrázek 2) a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. [11] 

Trigonometrická síť byla nejprve převedena na povrch Besselova elipsoidu z něho na 

náhradní kouli a z ní na kužel. Vzhledem k protáhlosti území Československa a jeho 

pootočení, byl kužel přiložen na náhradní kouli v obecné šikmé poloze a pak rozvinut do 

roviny. Kužel protíná území na kouli ve dvou kružnicích tak, aby délkové zkreslení bylo 

minimální. Mezní hodnoty zkreslení pro délky 1 km dosahují -0,10 m až +0,14 m. 

V rozvinuté rovině kuželového zobrazení je zaveden pravotočivý souřadnicový systém x, y 

s počátkem ve vrcholu kužele. Kartografická rovnoběžka (zvolená dotyková rovnoběžka 

kuželové plochy v obecné poloze) má 78°30‘. Osa x má kladný směr na jih. Její zeměpisná 

délka je χ = 42°30´ východně od Ferra. Osa y je orientována na západ. Souřadnicový 

systém JTSK je záměrně umístěn tak, aby celá Česká republika ležela v jednom kvadrantu 

s kladnými souřadnicemi. Křovákovo zobrazení navrhl roku 1922 Ing. Josef Křovák. 

Nevýhodou tohoto zobrazení je, že je použitelný jen pro území našeho státu a nenavazuje 

na souřadné systémy sousedních států. [4] 
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2.2 Výškový systém Bpv 

 Výškové základy na území ČR tvoří Česká státní nivelační síť (ČSNS), vypočítaná 

ve výškovém systému baltském s označením Bpv, systém vznikl připojením naší nivelační 

sítě k síti bývalého SSSR a států RVHP. [3] 

 Výškový systém baltský – po vyrovnání je určen [430/2006 Sb.] výchozím 

výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu (nedaleko 

Petrohradu) a souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 

[11] 

Používá se normální výška (Moloděckého). Nivelační síť byla budována již za Rakousko-

Uherska a to ve výškovém systému Jadranském, v němž jsou výšky bodů více jak o 0,4 m 

větší než v baltském. Jadranský výškový systém byl budován na našem území, základním 

bodem je nula vodočtu v Terstu, základním bodem pro české kraje je Lišov u Českých 

Budějovic. Od roku 2000 se již tento systém nepoužívá. Základem výškového systému je 

nivelační síť I. řádu, tato síť je postupně zhušťována nivelačními sítěmi a pořady II., III. a 

IV. řádu. Nivelační body jsou nejhustší ve městech a obcích, kde jsou od sebe vzdáleny jen 

několik set metrů. [3] 

 

Obrázek 2- Křovákovo zobrazení 
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3. Cíl a předmět měření 

 

 

 

 Cílem měření bylo polohopisné a výškopisné zaměření průmyslového areálu 

Jasenice. Výsledná mapa v digitální a analogové formě, spolu se seznamem vypočtených 

souřadnic, nadmořských výšek bodů a přiložených příloh mají sloužit pro pasportizaci 

zadavatele. 

 Hlavním předmětem měření polohopisu a výškopisu byly kanalizační šachty. Dále 

jen pomocí polohopisu zaměření budov, parkovišť, lamp, hlavních komunikací, 

zpevněných ploch a přístupových cest. Součástí bakalářské práce nebylo vypracování 

podélných profilů kanalizace. Podélné profily včetně revizí šachet a kamerových prohlídek 

bude provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu provádět v dalších fázích pasportu. 

Trasa kanalizace byla znázorněna na základě povrchových znaků – šachet, u kterých jsme 

rozeznávaly druhy povrchů, v kterých byly usazeny. Podle poskytnutých materiálu 

zadavatele byla poloha většiny šachet snadno k nalezení. Avšak, některé nebyly z důvodů 

pozemních úprav nalezeny. Přehled šachet a dotčených pozemků je uveden v tabulce 1. 

 

3.1 Lokalita území 

 Vsetín (Obrázek 3) je okresní město ve Zlínském kraji na Valašsku. Žije zde 

necelých 27 tisíc obyvatel. V první polovině 19. Století bylo město ovlivněno technickou 

revolucí. K prvním továrnám patřily cukrovar, parní pily, továrna na sirky a sklárny. Město 

postihla hospodářská krize ve 30. letech 20. století, jejíž dopad zmírnilo až založení závodu 

Zbrojovka. Díky tomuto závodu došlo ke zdvojnásobení počtu obyvatel, neboť kvůli 

zbrojnímu průmyslu se do města přistěhovaly početné skupiny dělníků z Brna. Zájmová 

oblast se nachází v průmyslové části Vsetína nazvaném Jasenice. [14] 
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3.2 Zájmová oblast 

 Průmyslový areál Jasenice (Obrázek 4) se nachází v katastrálním území Vsetín. 

Leží ve východní části Vsetína. Celá oblast Jasenic byla kdysi nepřístupná a rozdělená na 

jednotlivé uzavřené sekce, z důvodu výroby výbušnin a zbrojního materiálu. Dodnes se 

v některých závodech vyrábějí rozbušky, je zde přísný zákaz vstupu a platí přísné 

bezpečnostní pravidla. Tyto podmínky však už neplatí pro všechny výrobní firmy.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3- Město vsetín 
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Trasa zaměřovaného polygonu (viz Obrázek 5) vedla převážně po hlavních nebo 

vedlejších cestách, jen v jednom případě bylo potřeba povolení vstupu a doprovod 

zaměstnance firmy Zásobování Vsetín a.s. Pro měření byl zvolen volný polygonový pořad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4- Jasenice 

Obrázek 5 – Trasa zaměřovaného polygonu [15] 
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3.3 Základní údaje o společnost 

 

Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena v květnu 1992 Fondem 

národního majetku ČR. Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České 

republice je společnost MVV Energie CZ a.s. Statutární orgán společnosti Zásobování 

teplem Vsetín a.s. je představenstvo, a to předseda a místopředseda představenstva. [8] 

 

3.3.1 Produkty a služby 

 

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. vyrábí a dodává tepelnou energii pro 

domácnosti i podnikatele ve městě Vsetín. Ve Vsetíně také vyrábí v kogeneračních 

jednotkách společně elektrickou a tepelnou energii. V průmyslovém areálu Jasenice nabízí 

společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. rozsáhlé služby v dodávkách tepla a teplé vody, 

vodohospodářské služby, dodávky elektrické energie a služby elektronických komunikací. 

Na území města Studénka je společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. dodavatelem 

vodohospodářských služeb. Veškerou elektrickou energii vyrábí společnost Zásobování 

teplem Vsetín a.s. v moderních kogeneračních jednotkách v teplárně Jiráskova ve Vsetíně. 

Jako kogenerační jednotky zde slouží dva upravené naftové lodní motory a jsou dosud 

největšími kogeneračními jednotkami v České republice. [8] 

Zásobování pitnou vodou pro průmyslový areál Jasenice je zajišťováno vodovodem 

pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Pitná voda je 

dodávána společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. a z podzemního vodního zdroje 

Cáb. V lokalitě je roční spotřeba vody cca 90 000 m
3
/rok. Odpadní voda z průmyslového 

areálu Jasenice je odváděna jednotnou kanalizací ve správě společnosti Zásobování teplem 

Vsetín a.s., která je napojena na kanalizaci společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. 

Kanalizace v průmyslovém areálu Jasenice byla budována postupně v letech 1938-1950. 

Jedná se o jednotnou kanalizaci, světlost potrubí DN 200 – 350, materiál – kamenina, PE, 

délka kanalizace cca 5,5 km. [8] 
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3.4 Pasportizace 

 

Proces pasportizace, čili proces sběru dat a tvorba pasportů, je jedna ze základních 

činností při správě majetku. Eviduje se stavebně technický stav a slouží jako podklad pro 

plánování dalších procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek. Pasporty rozlišujeme 

podle účelu, ke kterému byly zpracovány. Dělí se na prostorový, stavební, technický a 

technologický pasport. [10] 

 

3.4.1 Pasport kanalizace  

 
V řadě případů, kdy se ke kanalizaci nedochovala nebo není v náležitém stavu 

původní dokumentace, se pasport kanalizace používá jako zjednodušená dokumentace 

skutečného stavu. Po ověření stavebním úřadem nahrazuje pasport dokumentaci 

skutečného provedení. Pasport kanalizace je také možné doplnit kamerovou inspekcí 

kanalizačních stok sloužící k ověření stavu kanalizace a návrhu způsobu sanace. Údaje je 

možné použít pro hydrotechnické posouzení kanalizační sítě a určení kritických míst, které 

potřebují případnou rekonstrukci. Tato bakalářská práce řeší polohopisné a výškopisné 

zaměření kanalizačních šachet a blízkého okolí. A v dalších fázích provozovatel kanalizace 

pro veřejnou potřebu bude provádět revizi šachet, kamerové prohlídky jednotlivých úseků 

stok a celkové vyhodnocení technického stavu kanalizace. [8] 

Pasport kanalizace v Jasenicích bude časově, technicky a finančně náročný proces. Je 

potřeba si uvědomit špatný technický stav způsobený minimalistickým provozování, 

nedostatečným personálním obsazením, neodborným dohledem a podmínkami napojování 

kanalizačních přípojek a v neposlední řadě neobnovování infrastruktury. V I. fázi pasportu 

by mělo dojít k vizuální kontrole všech revizních šachet, pořízení fotodokumentace, 

ověření trasy kanalizace a zakresleni do katastrálních map. Na základě vizuálního 

vyhodnocení a množství přitékajících balastních vod v revizních šachtách se dále stanoví 

úseky stok, které budou pročištěny, a v kterých bude provedena kamerová prohlídka. [8] 
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4. Metody použité při měření 

 

 Před samotným měřením daného území jsou potřebné přípravné práce, které se 

skládají z výběru měřické metody a přístrojů, které volíme podle požadavků objednavatele, 

požadované přesnosti a členitosti terénu.   

 

4.1 Tachymetrie 

 

Tachymetrie se používá při současném měření polohopisu a výškopisu nebo pro 

samostatné doměření výškopisu do polohopisného podkladu. Podle toho jaké měřicí 

přístroje jsou použity, rozdělujeme tachymetrii na číselnou, při které polohopis a výškopis 

sestrojujeme z naměřených číselných údajů a grafickou tachymetrii, při které polohopis a 

výškopis se kreslí přímo při měření v terénu. Tachymetrickým zaměřením bodu (Obrázek 

6) se určuje jeho prostorová poloha vzhledem k stanovisku. K orientaci osnovy směrů na 

stanovisku se použije záměry na sousední stanoviska. Přitom se oboustranně zaměří i 

prvky pro výpočet převýšení. [13]Obrázek 6 – Tachymetrické určení bodu 

První zaměřený údaj na stanovisku je výška stroje. Poloha podrobných bodů se 

určuje ze sítě tzv. tachymetrických stanovisek polárními souřadnicemi, tj. vodorovnou 

délkou od stanoviska po zaměřovaný bod a vodorovným úhlem. Pro zaměření vodorovné 

vzdálenosti se musí použít vhodné teodolity s dálkoměrným zařízením (optické nebo 

elektronické), které samočinně určí výškový prvek h (tachymetru). [13] 

Výška podrobných bodů se určuje trigonometricky tj. ze změřeného úhlu a délky. 

K tachymetrickému měření se používají přístroje zvané tachymetry. Tachymetr je 

geodetický přístroj, který umožňuje měření délek a vodorovných a svislých úhlů. 

Tachymetrem je každý teodolit, který má svislý kruh a dálkoměrné rysky. [13] 

 

 



Natálie Wurstová: Polohopisné a výškopisné zaměření pro pasportizaci průmyslového 

areálu Jasenice 

11 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Rozdělení tachymetrie  

 

U nitkové tachymetrie se síť stanovisek obvykle buduje před zahájením 

podrobného měření. Stanoviska se volí podle dosahové vzdálenosti tachymetru (150 m) na 

místech, z kterých je možno určit co největší počet podrobných bodů výškopisu. Volby 

stanovisek závisí na tvaru a rozloze zaměřovaného území. Pokud se měří menší lokalita, 

tvoří síť stanovisek polygonový pořad, nejčastěji uzavřený.  Měříme-li se větší území, tvoří 

síť stanovisek několik polygonových pořadů nebo trojúhelníkové řetězce. Pokud nelze 

některé podrobné body zaměřit volí se vedlejší stanoviska. Ta se zpravidla určují rajonem 

nebo metodou protínáním vpřed, současně s měřením. Po zaměření se vypočte jejich 

poloha a výška. [13] 

Měří-li se elektronickými dálkoměry pak jen v přehledném terénu, který umožňuje 

využít maximální dosahovou vzdálenost dálkoměru nebo v terénu s dominantními 

stanovisky, z nichž je vidět do členitého nebo těžko průchodného terénu. Používá se 

elektronický tachymetr s odrazným hranolem na výsuvné výtyčce. Elektronické 

Obrázek 6 – Tachymetrické určení bodu 
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tachymetry mají řadu předností, vyznačují se vysokou přesností dálkového měření a 

velkým dosahem (až 3 km). Umožňují měřit polární souřadnice nebo relativní pravoúhlé 

souřadnice a převýšení. Vodorovná délka se určuje již s fyzikální redukcí a součtovou 

konstantou. Postupuje se obdobně jako při nitkové tachymetrii, používá se u tzv. 

velkoplošné tachymetrii. Od nitkové tachymetrie se tato metoda liší pouze přístrojovým 

vybavením a vyšší přesností. [13] 

Při blokové tachymetrii se území rozdělí na bloky, jejichž polohu je možno zaměřit 

z jednoho stanoviska. Přitom vzájemná poloha mezi stanovisky není nutná. Spojení bloků 

se zajistí zaměřením nejméně 4 identických spojovacích podrobných bodů.  Současně 

s podrobnými body výškopisu se určují i stanoviska, ve zvoleném souřadnicovém a 

výškovém systému. [13] 

  Dvojobrazový dálkoměr při tachymetrii lze použít jedině při současném měření 

polohopisu a výškopisu v intravilánu s velkou hustotou podrobných bodů. Maximální 

délka záměry je omezena dálkoměrem. Diagramový tachymetr se používá pro měření 

podrobných bodů výškopisu s nižší přesností. [13] 

    

 

4.1.2 Organizace prací při tachymetrii  

 

 Práce se dělí na polní tachymetrické práce (práce v terénu), které zahrnují náčrty, 

místopisy bodů a ověření geodetických podkladů. Dále následuje rekognoskace terénu a 

rozdělení terénu na dílčí terénní plochy a samotné zaměření tachymetrických stanovisek.  

A kancelářské práce, které zahrnují vyhodnocování a zpracování naměřených hodnot, 

výpočty a zakreslení do výsledného podkladu. Podrobné tachymetrické zaměřování terénu 

se provádí z tachymetrických stanovisek, z nichž se určí poloha a výška podrobných bodů 

terénu. Jako tachymetrických stanovisek lze využít bodů PPBP, které jsou trvale 

stabilizovány. Tyto body nám, ale nemusí vyhovovat svojí hustotou nebo polohou, a proto 

si volíme další stanoviska vhodně, tak aby vznikla síť tachymetrických stanovisek. Volba 

sítě závisí na velikosti a členitosti zaměřovaného území. Pokud zaměřujeme území, které 
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má tvar protáhlého a úzkého pásu, postačí zaměřit přibližně v ose území polygonový 

pořad. Tachymetrická stanoviska musí být určena i výškově. Výšky se určují nejčastěji 

geometrickou nivelací ze středu nebo trigonometricky. 

 

 

4.2 Trigonometrické určení převýšení 

 

 (Obrázek 7) Metoda výškového měření, při kterém určujeme převýšení mezi dvěma 

body, zpravidla mezi stanoviskem a signalizačními pomůckami. Teodolit stojící na bodě A, 

určujeme výškový úhel β nebo zenitovou vzdálenost z na signál postavený na bodě B. 

Vznikne nám přibližně pravoúhlý trojúhelník, který nám tvoří záměrná přímka horizontu 

přístroje a svislice signálu. A za předpokladu, že známe vodorovnou vzdálenost s nebo 

šikmou vzdálenost s‘ mezi body. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7- Trigonometrické určení převýšení 
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Pokud známe výšku bodu A, tak výšku bodu B určíme tak, že na bodě A si zhorizontujeme 

a zcentrujeme přístroj, odměříme metrem výšku přístroje Hp a z důvodu vyloučení 

indexové chyby, měříme výškový úhel ve dvou polohách dalekohledu. Na bodě B 

odměříme výšku cíle    a výšku bodu dopočítáme podle rovnice:       podle vzorce:  

              , výšku převýšení vypočteme ze vzorce :               [3] 

 

4.2.1 Princip trigonometrického určení převýšení  

 

 Při trigonometrickém určování převýšení se plně uplatní systematické chyby ze 

zdánlivého zdvižení horizontu a refrakce, které musíme odstranit výpočtem. Převýšení    

mezi dvěma body        vzdálenými o vodorovnou délku s dostaneme, když na bodě     

změříme teodolitem, o výšce přístroje   , výškový úhel β na signál postavený na bodě    

ve výšce   . [3] 

Převýšení bude                  , 

 

     … chyba v převýšení daná zakřivením Země,  

   H …. Naměřené převýšení 

     …..chyba v převýšení vlivem refrakce  

 

4.3 Metoda polárních souřadnic 

 Princip určení polohy bodu polární metodou spočívá ve změření délky (S1,S2,S3) 

mezi stanoviskem a měřeným podrobným bodem a změření vodorovného úhlu (ω) mezi 

pevným směrem a záměrou na bod. [3] 
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Pro měření touto metodou se používají teodolity doplněné o vhodné dálkoměry, 

pomocí kterých můžeme dostatečně přesně měřit vzdálenost. K signalizaci se používá 

výtyčka s odrazným hranolem při elektrooptickém měření délek.  V zaměřovaném území 

se vybuduje síť PPBP a body se používají jako tachymetrická stanoviska. [3] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8- Princip polární metody měření polohopisu 
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5. Vlastní měření  

  

 Před vlastním měřením bylo nutné získat potřebné geodetické podklady pro danou 

lokalitu. Byly to podklady poskytnuté zaměstnancem firmy Zásobování teplem Vsetín a.s, 

kopie katastrální mapy a údaje známých bodů PPBP, které byly na území stabilizované. 

Kopie katastrální mapy sloužila jako tachymetrický náčrt. Údaje o bodech podrobného 

polohové bodového pole obsahovaly [5]: číslo bodu, lokalizační údaje, souřadnice v S-

JTSK a výška bodu, místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, nárys nebo detail, popis, 

způsob stabilizace a určení bodu a poznámku.  

 

5.1 Rekognoskace terénu 

  

 Zjišťování skutečného stavu terénu, kde se mají konat geodetické práce. Zjišťuje se 

stav stabilizací a signalizací podrobných polohových a výškových bodů, jejich hustota a 

kvalita přesnosti. Navíc se ještě zjišťovaly polohy šachet na zaměřované trase, jestli se 

shodují s místopisem na mapě a jestli jsou viditelné. Při nedostatečné hustotě bodů se 

rozvrhne síť tachymetrických stanovisek, tak aby se z jednoho stanoviska dalo zaměřit co 

největší území.  V blízkosti nesmí být žádné překážky ve viditelnosti na ostatní stanoviska 

a na podrobné měřené body, aby nedošlo k zákrytu. Tachymetrická stanoviska, ze kterých 

jsme zaměřovaly ostatní body polohopisu, jsme vytvořily na zpevněných plochách, jako 

jsou komunikace a chodníky a stabilizovaly kolíky či hřeby a růžovým sprejem barevně 

signalizovaly. Volný polygonový pořad jsme napojily do S-JTSK a Bpv pomocí bodu 1275 

viz Obrázek 9. 
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5.2 Příprava stroje na stanovisku 

 Na každém ze stanoviskem si upevníme přístroj na hlavu stativu a upevníme 

pomocí šroubu. Nejdůležitější je pro správné a přesné měření zhorizontovat a zcentrovat 

přístroj přesně nad bodem. Postup při urovnání přístroje je následující: Přístroj si 

postavíme co nejblíže nad bod a přibližně ve vodorovné poloze. Pomocí vysouvacích noh 

stativu urovnáváme krabicovou libelu, dokud není bublinka přibližně uprostřed. Během 

urovnávání libely dojde k menšímu vychýlení přístroje mimo střed bodu. Abychom měli 

přístroj přesně nad bodem, povolíme šroub stativu a posuneme jej do požadovaného směru. 

Tento postup opakujeme, dokud nedosáhneme celkového urovnání.  

 

Obrázek 9- Připojení volného polygonu z bodu 1275 
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5. 3 Polygonové pořady 

Polygonové pořady používáme pro určení souřadnic bodů podrobného bodového 

pole. Polygony dělíme podle geometrického tvaru a podle způsobu připojení ke stávajícím 

bodům. V případě našeho zaměření byl použit volný polygonový pořad. Polygonové 

pořady dělíme na otevřené. Jsou to oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) pořad, 

oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad, oboustranně připojený (vsunutý) 

pořad a jednostranně připojený a orientovaný (volný) pořad. Dále na uzavřené orientované 

a neorientované polygonové pořady. [3] 

 

5.3.1 Volný polygonový pořad  

Připojení do polohového souřadnicového systému se provedlo na geodetický základ 

v dané lokalitě. Přesnost byla určována pro kód kvality 3. Měřeno bylo ve dvou polohách 

dalekohledu, kvůli vyloučení vlivu přístrojových chyb. Vzdálenosti mezi stanovisky se 

měřily dvakrát. Protokol výpočtu volného polygonového pořadu je v příloze číslo 1. 

 

5.4 Podrobné měření  

 Úlohou měření bylo podrobné zaměření území s následným vyhotovením mapy. 

Zaměřované území bylo v členitém terénu. Délka polygonu byla 780 metrů a bylo 

zaměřeno 120 podrobných bodů a 16 stanovisek, protokol výpočtu podrobných bodů 

polární metodou dávkou je v příloze 2. 

Měření probíhalo v několika dnech, kdy jsme musely do Vsetína dojíždět se 

zaměstnancem firmy, nebo vlastním autem. Během měření se nám vystřídalo slunečné, 

deštivé i sněhové počasí.  
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Metodou podrobného měření byla tachymetrie, měřená totální stanicí Leica TCR 

2102+. Začátek měření byl na bodě 3000.  Z bodu 3000 bylo orientováno na bod 3002 a 

známý bod 1275.   

Podrobné body byly voleny tak, aby co nejlépe vystihovaly skutečnost a aby byly 

dodrženy požadavky na měření. Měřeny byly okraje silnic, chodníků, budovy, lampy, 

zpevněné plochy, travnaté plochy. Předmětem měření bylo zaměření existujících sítí 

(kanalizace) a to podle povrchových znaků (šachty).  

Výstupem naměřených dat jsou zápisníky v elektronické podobě, díky funkci 

samostatného ukládání na paměťovou kartu přístroje. Tyto zápisníky se dále zpracovávaly 

v programu Groma. 

 

5.5 Polohové bodové pole  

 Body polohového bodového pole mají různou důležitost, která záleží na způsobu 

jejich umístění a určení. [3] 

 základní polohové bodové pole (ZPBP), tvoří: 

I. body referenční sítě nultého řádu 

II. body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

III. body české státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

IV. body geodynamické sítě 

 podrobné polohové bodové pole (PPBP), tvoří: 

I. zhušťovací body 

II. ostatní pevné a dočasně stabilizované body 
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5.5.1 Stabilizace a signalizace bodů  

 Stabilizace bodů znamená trvalé nebo dočasné značení v terénu. Body stabilizované 

jsou důležité pro budoucí měření a budou se v terénu opět vyhledávat, proto je potřeba tyto 

body na povrchu stabilizovat předepsanými způsoby. [3] 

 

Trvalá stabilizace: u bodů, které je potřeba zachovat i pro další měření a vytyčovací 

práce. Trvale se stabilizují body trigonometrické, body I. -III. třídy přesnosti. 

Trigonometrické body se dle stabilizují pomocí jedné povrchové a dvou podpovrchových 

značek (podzemní). Povrchová značka je kamenný hranol nahoře opracovaný do tvaru 

krychle 0,2 x 0,2 x 0,2 m a na horní plošce je vytesán křížek ve směru úhlopříček. Druhá a 

třetí podzemní značka bývá skleněná destička s křížkem nebo jiný vhodný materiál jako 

kamenná deska. Podzemní značky jsou od sebe vzdálené a oddělené vrstvou materiálu 

(hlína, písek) a chráněné před poškozením.  

    

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 10 – trvalá stabilizace bodu 
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Dočasná stabilizace: slouží jen po dobu měření. Provede se nejčastěji dřevěnými kolíky, 

železnou trubkou nebo nastřelovacími hřeby. Body byly stabilizovány převážně 

nastřelovacími hřeby a pro snadnější nalezení byly označeny reflexním sprejem.  

 

5.6 Výškové bodové pole  

 Souhrn všech bodů výškové kostry tvoří je bodové pole výškové, které se člení na 

základní a podrobné. ZVBP tvoří základní nivelační body a česká státní nivelační síť 1. -3. 

řádu. Tyto body se stabilizují nivelačními značkami hřebovými nebo čepovými. Hřebové 

značky (Obrázek 11) se osazují shora do vodorovné plochy nebo ze strany do svislé plochy 

a vybraných staveb. Čepové značky (Obrázek 12) s označením “Státní nivelace“ pro 

nivelační body základního výškového bodového pole nebo bez označení pro nivelační 

body podrobného výškového pole, se osazuje do stěn staveb, ze strany do líce nivelačního 

kamene nebo do svislých ploch skal. Usazují se nad úrovní terénu do výšky 0,5 m. PVBP 

jsou nivelační sítě IV. řádu, plošné nivelační sítě a stabilizované body technických nivelací 

a body polohových a tíhových bodových polí, jež byly určeny technickou nivelací. 

Výškové body se určují ve výškových systémech. [12] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Hřebová značka  
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K ochraně nivelačních bodů před zničením či poškozením se umisťují od centra bodu 

ochranné tyče ve vzdálenosti 0,75 m, betonové skruže nebo sloupky. Ochranná tyč je 

červenobílá a tabulka má nápis „ STÁTNÍ NIVELACE, POČKOZENÍ SE TRESTÁ“. [12] 

 

5.7 Použité přístrojové vybavení  

Totální stanice TPS Leica 1202+ (Obrázek 13) je profesionální řada totálních stanic a 

vyrábí se ve 4 třídách úhlové přesnosti. 0,3mgon (TC1201), 0,6mgon (TC 1202), 1mgon 

(TC 1203), a 1,5mgon (TC 1205). Má výkonný infračervený dálkoměr (v nejpřesnějším 

modu 2mm plus 2ppm měření délky). Disponují také laserovým dálkoměrem pro měření 

bez hranolu až do vzdálenosti do 170 m. Obsluha je jednoduchá a rychlá. Přístroj má 

nekonečné ustanovky, automatický 2osý kompenzátor spojený s elektronickou krabicovou 

libelou a laserovou olovnicí. Kapacita vnitřní paměti je 32 nebo 256 MB. [9] 

 

 

 

 

Obrázek 12- Čepová značka 
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Odrazný hranol GPR121 je hranol s antireflexní úpravou, upevněný v kovovém držáku 

s odnímatelným terčem. Přesnost centrace je 1 mm, dosah 3500 m. [6] 

 

 

 

 

 

Obrázek 13- Totální stanice TPS 1200+ a příslušenství 
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6. Kancelářské práce  

 

Po měření následovaly kancelářské práce, kdy data byly zkopírovány ze stroje na 

paměťovou kartu přístroje a poté do počítače. Výpočty byly prováděny v programu Groma.  

6.1 Program Groma 

 Geodetický systém pracující v prostředí Microsoft Windows. Je určen ke 

kompletnímu zpracování geodetických dat přenesených z totální stanice a obsahuje 

jednoduchou grafiku. Výstupy jsou seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní 

kresby. [7] 

 

 

 

Obrázek 14 – Uživatelské prostředí programu Groma 
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Volný polygonový pořad byl vypočten v místní souřadnicové soustavě, byly zvoleny 

identické body a pomocí podobnostní transformace byly data převedeny do S-JTSK 

(příloha 3). Výsledná kresba byla zhotovena v programu AutoCAD.  

6.2 Program AutoCad 

AutoCad software pro 2D a 3D projektování. Vytváří soubory ve formátu DWG  a 

DXF. Všechny operace a výpočty jsou ukládány do protokolů (Obrázek 15). 

 

 

Obrázek 15-AutoCad 

 

 

Po načtení bodů do programu, byly pospojovány polohopisné složky mapy, komunikace, 

budovy, parkoviště. Zakreslila se trasa kanalizační sítě a popsaly čísla jednotlivých šachet. 

Kresba byla doplněna popisem a příslušnými značkami. Výsledkem kresby je polohopisný 

plán v měřítku 1:1000 vytištěný na formát A2 (příloha 4). 
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7. ZÁVĚR  

Výsledkem mé bakalářské práce bylo zhotovení polohopisné a výškopisné situace 

velkého měřítka, zájmového území Jasenice. Během celého měření a následného 

zpracování jsem se snažila využít všech poznatků získaných při studiu. Také při samotném 

zaměřování jsem usilovala o dodržení požadované přesnosti měření, pro nejpřesnější 

vyhodnocení situace. 

  V zadané oblasti byla použita tachymetrická metoda a měřeno bylo totální stanicí 

Leica TCR 1202+. Požadavky na samotné měření proběhly v předepsaném pořadí. Nejprve 

byla provedena rekognoskace terénu, poté vytvoření bodového pole se stabilizacemi 

stanovisek. Z jednotlivých stanovisek byly zaměřovány podrobné polohové body. Při 

výpočtech byl použit výpočetní program Groma v. 8, kde byly vypočteny souřadnice 

podrobných bodů v terénu a transformace z místního systému do S-JTSK.  Účelová mapa 

byla vyhotovena v grafickém programu AutoCAD. Výsledkem je technická dokumentace, 

jejíž součástí je účelová mapa v měřítku 1:1000, seznam souřadnic, výpočetní protokoly a 

tabulka se seznamem zaměřených šachet. 
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