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Anotace: 

Předmětem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření pro 

pasportizaci kanalizace ve Studénce v místní části Butovice. Pro zaměření byla použita 

technologie GNSS a měření totální stanicí. Výsledné měření bylo připojeno na 

souřadnicovou síť Jednotné trigonometrické sítě katastrální a výškový systém Baltský po 

vyrovnání.  

Klíčová slova: pasportizace, GNSS, měření, výškopis, polohopis 

 

Annotation: 

The subject of this bachelor´s essay was positional and heights measurement for 

passportisation sewer Studentka in the local areal Butovice. For a surfy were used a GNSS 

technology and measuring with total station. The resulting measurements were connected 

to the grid of the Uniform Trigonometric Cadastral Network and the Baltic height system 

after settlement. 
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Seznam použitých zkratek: 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv  Balt po vyrovnání 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

VKM  Vektorová katastrální mapa 

ČOV  Čistírny odpadních vod 

GNSS  Z angl. Global Navigation Satellite System 

ETRS  Evropský terestrický referenční systém 

WGS-84 Světový geodetický systém 1984 

LGO  Leica Geo Office  

RTK   Z angl. Real Time Kinematic 

NAVSTAR  Z angl. Navigation Signal Timing and Ranging 

GPS  Z angl. Global Positioning Systém 

GLONASS Globální Družicový Navigační Systém 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
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1. ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření pro 

pasportizaci kanalizace ve Studénce, v místní části Butovice. Podkladem pro měření byly 

účelové mapy, v tomto případě se zaměřením na rozvody kanalizace s vyznačenými 

šachtami v dané zájmové lokalitě. 

Hlavním důvodem pro polohové a výškové zaměření pro pasportizaci kanalizace 

ve Studénce, byl požadavek provozovatele, který má na starost kanalizační síť ve 

Studénce, který má k dispozici pouze neaktuální, respektive neodpovídající mapové 

podklady s neodpovídajícími zákresy kanalizačních šachet, případně přípojek. Dalším 

důvodem byla nevyhovující forma vedení dokumentace (pouze v tištěné podobě). 

Práce je rozdělaná na několik částí. V první části této práce jsou základní 

informace o provozovateli kanalizační sítě, o zaměřovaném, respektive zájmovém území a 

stručně popsán jeho charakter a některé významné milníky z historie a vývoje dané 

lokality. V druhé části jsou informace o kanalizaci a je zde charakterizován pojem pasport, 

respektive pasportizace. V třetí části jsou informace o geodetických základech a 

referenčních systémech používaných na území České republiky. V dalších částech jsou 

rozebrány využité technologie a metody měření, přípravné a terénní práce včetně použitého 

přístrojového vybavení. V poslední části je podrobně rozebráno zpracování a vyhodnocení 

naměřených dat včetně grafického zpracování. 

Tato práce také obsahuje všechny potřebné podklady pro zaměření a výpočet, 

které jsou součástí příloh. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVATELI 

VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ STUDÉNKA 

Název:  Zásobování teplem Vsetín a.s. 

Sídlo:  Jiráskova 1326 

Adresa:  755 01  Vsetín 

IČO:  45192588 

DIČ:  CZ45192588 

e-mail:  vsteplo@mvv.cz  

tel.:  571 815 111  

web:  http://www.vsteplo.mvv.cz 

 

2.1 Profil a historie společnosti 

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., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 

Praha 5, IČO 49685490. Statutární orgán společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. je 

představenstvo, a to předseda a místopředseda představenstva. [2] 

 

2.2 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. [2] 

 

  

mailto:vsteplo@mvv.cz
http://www.vsteplo.mvv.cz/


Jiří Janků: Polohopisné a výškopisné zaměření pro pasportizaci kanalizace ve Studénce 

 

 

Rok 2015  3 

 

3. ZAMĚŘOVANÉ ÚZEMÍ 

3.1 Město Studénka  

 

Město Studénka je téměř desetitisícové město v Moravskoslezském kraji. 

Město Studénka je nejmladším městem novojičínského okresu. 

Z geomorfologického hlediska leží Studénka v rovinaté oblasti severního 

vyústění Moravské brány, ve vzdálenosti přibližně 20 km jihozápadně od 

Ostravy a 20 km severovýchodně od Nového Jičína.  

Město Studénka se dnes skládá ze tří částí: Studénky, Butovic a Nové Horky. Město 

Studénka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a je obklopena rybníky a loukami se 

zbytky lužních lesů. Katastrem obce protéká řeka Odra. [1] 

K 1. lednu 2015 mělo ve Studénce trvalý pobyt celkem 9 807 občanů (z toho 4 814 

mužů a 4993 žen) a 47 cizinců s povoleným trvalým pobytem. Katastrální výměra města je 

30,9 km
2
. 

 Město je významným a perspektivním dopravním uzlem, který leží na trase 

hlavních evropských dopravních cest. To dokazuje tranzitní železniční koridor s moderním 

nádražím na území města a dálnice D1 s napojením na místní části Studénku i Butovice a 

10 km vzdálené ostravské letiště Leoše Janáčka s mezinárodním provozem. [1] 

3.2 Historie města 

 

Vznik města Studénka se datuje od 1. Ledna 1959, kdy město vzniklo správním 

sloučením po staletí samostatných obcí Studénky a Butovic. V roce 1975 byla k městu 

připojena obec Nová Horka. První písemná zmínka o Studénce se datuje k roku 1436, ale 

ves patrně existovala již dříve. 

Hlavním důvodem vzniku města byl společný vagonářský podnik, společné 

nádraží a výstavba sídlištních i rodinných domků. To obě obce, Studénku a Butovice, 

v podstatě propojilo.  

Obě obce byly původně čistě zemědělské. Hospodářský význam získaly v letech 

1844 a 1847 vybudováním severní dráhy Přerov – Bohumín, zřízením železniční stanice ve 
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Studénce, postavením cukrovaru v roce 1852, štramberské dráhy v roce 1881, bílovecké 

dráhy v roce 1890, výstavbou vápenek na nádraží a v roce 1901 výstavbou továrny na 

vagony v Butovicích. Zřízením železniční stanice a důležitého železničního uzlu se 

naskytla obyvatelům obou obcí pracovní příležitost pro zaměstnání v železničním provozu 

a v průmyslových závodech v místě, v Kopřivnici, v Bílovci, ve Vítkovicích a na šachtách 

v Ostravě. [1] 

3.3 Zájmové území 

Zájmové území se dochází ve městě Studénka v místní části Butovice. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – zájmové území 
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4. PASPORT 

V obecném významu označuje pojem pasport činnost směřující k získání 

komplexního souboru ověřených informací o aktuálním technickém či kvalitativním stavu 

zájmových objektů. Jde vlastně o technicko-ekonomickou dokumentaci skutečného 

současného stavebně technického stavu jednotlivých částí zájmového objektu. [3] 

V zeměměřické činnosti tak pasport zkoumá, zaměřuje a popisuje stávající stav 

zájmové oblasti. Tyto výsledky jsou většinou použity jako podklad pro projekty upravující 

zájmovou oblast. V této práci se konkrétně jedná o pasport kanalizace, jako zjištění 

aktuálního stavu kanalizační sítě. Výsledkem a výstupem pasportizačního procesu jsou tzv. 

pasporty, které se dnes archivují již vesměs elektronicky. 

4.1 Pasport a pasportizace 

Pasport je výsledkem procesu pasportizace. Proces pasportizace, čili proces sběru 

informací a tvorba pasportů, je jednou ze základních činností při správě majetku. Pasporty 

tvoří důležitý nástroj pro správu majetku, evidují jeho stavebně technický stav a slouží jako 

podklad pro plánování dalších procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek. Daná 

evidence může následně sloužit jako podklad pro lepší hospodaření s majetkem, případně 

pro optimalizaci, údržbu a modernizaci. [4] 

Požadavek na zpracování pasportu kanalizace nebo vodovodu přichází na řadu, 

pokud vlastník či provozovatel nemá k dispozici žádnou dokumentaci o provozovaných 

objektech vodovodu či kanalizace nebo jsou jeho podklady neaktuální, popř. neodpovídají 

skutečnosti. Pasport může být také zpracováván i v případech, pokud stávající 

dokumentace sice je aktuální, avšak má nevyhovující formu (pouze tištěná verze).  

Druhotným účelem zpracování pasportu může být správa a optimalizace 

provozování vodovodu či kanalizace a sledování životního cyklu majetku.  Daná evidence 

je pak podkladem pro zodpovědné rozhodování při s hospodaření s majetkem a 

optimalizace nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. Pasport může sloužit jako základní 

podklad pro hodnocení technického stavu infrastrukturního majetku, plánování 

rekonstrukcí vodovodů a kanalizací atd.  

Pasport může být proveden jak v tištěné tak i v elektronické podobě. S výhodou 

mohou být používány různé informační systémy. [5]  
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5. VODOVODY A KANALIZACE 

Stoková síť je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění 

odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské čistírny 

odpadních vod, případně přímo do recipientu. Ačkoli stoková síť je pouze částí kanalizace, 

je všeobecně používáno pro stokovou síť právě označení „kanalizace“. [6] 

Dělení stokových sítí [6]:  

Podle způsobu odvádění srážkových vod: 

 jednotná stoková síť – jediná stoka pro odvádění splašků i srážkové vody 

 oddílná stoková síť – dva systémy, jedním odtéká splašková voda na čistírnu 

odpadních vod, druhým teče voda dešťová (z okapů a silnic), která se svádí do 

retenčních nádrží, tam dojde k sedimentaci nerozpuštěných látek, a voda se pak 

vypouští do recipientu. Stoková síť odvádějící pouze splaškové odpadní vody se 

označuje jako splašková kanalizace a síť odvádějící výhradně dešťové vody jako 

dešťová kanalizace. 

Podle hnací síly: 

 gravitační kanalizace – odpadní vodu pohání gravitační síla, je nutný dostatečný 

spád stoky (aspoň 0,5 ‰) 

 kanalizace s nuceným pohybem vody – náročné na technické provedení, ale 

nezávislé na terénu 

- vakuová kanalizace – v síti je podtlak 

- tlaková kanalizace – v síti je přetlak 

Objekty na stokové síti [6]: 

 gula – vpusť do domovní kanalizace pro odpadní a dešťové vody 

 vstupní (revizní) šachta 

 spadiště (skluz) - je zpevněná část stoky pod stupněm, kam přepadá tekoucí voda. 

 dešťová vpusť (kanalizační vpusť) 

 shybka - je snížená část potrubí 

 proplachovací šachta - používá se k proplachování stok s malým spádem 

 odlehčovací komora - používá se k převedení přívalových dešťových vod do řek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stoka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potrub%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1d
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 větrací šachta 

 retenční nádrž - slouží pro zadržení určitého množství vody na určitou dobu

 

5.1 Vodovody a kanalizace ve Studénce 

Zásobování pitnou vodou je zajištováno vodovodem pro veřejnou potřebu ve 

správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (vodovodní řad Studénka a vodovodní 

řad Nová Horka). Pitná voda z vodního zdroje Kružberk je dodávána společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. V řešených lokalitách je roční spotřeba pitné 

vody cca 520 000 m
3
/rok. [17] 

Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních 

systému (dešťová, jednotná, podtlaková, tlaková a oddílná splašková kanalizace). 

Kanalizace v majetku společnosti ZTV je převážné jednotná, světlost potrubí DN 200 – 

1400 mm, materiál – beton, kamenina, plast, délka cca 27,84 km. Stokovou síť tvoří 2 

kmenové stoky včetně jejich sběračů, a to stoka A (lokalita Studénka) a stoka B (lokalita 

Butovice). Z lokality Butovice kanalizačními sběrači kmenové stoky B a z lokality 

Studénka kanalizačními sběrači stoky A jsou přiváděny odpadní vody na ČOV Studénka. 

Do sběrače B4 kmenové stoky B v lokalitě Butovice jsou přečerpávány odpadní vody 

z podtlakové kanalizace ve vlastnictví města Studénky. Na sběrač A5 kmenové stoky A je 

napojena tlaková kanalizace na ul. Mlýnská a na sběrač A1 kmenové stoky A je napojena 

tlaková kanalizace na ul. Nádražní. Kmenové stoky A a B jsou napojeny do soutokové 

šachty před nátokem na ČOV Studénka. Čistění odpadních vod na území města Studénky 

je realizováno ČOV Studénka v majetku a správě společnosti ZTV a ČOV 9500 EO 

v majetku a správě města Studénky. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do 

společného odtokového potrubí zaústěného do vodního toku Odry. [17] 

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. také provozuje vodovodní a kanalizační 

řad v majetku města Studénky, a to vodovodní řad na ul. Záhumení a Nové Horce, 

podtlakovou kanalizaci a kanalizaci nezaústěnou na ČOV (lokalita Studénka, Butovice, 

Nová Horka). 
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6. GEODETICKÉ ZÁKLADY ČR 

Jedním z hlavních úkolů geodézie je na území státu vybudovat přesné a pokud 

možno jednotné geodetické základy. V minulosti byly na našem území vybodovány 

geodetické sítě, které se rozdělují na polohové, výškové a tíhové, podle toho jaké 

geodetické body obsahují. Od dvacátých let minulého století, byl na území České 

republiky vytvořen na svoji dobu velice kvalitní referenční rámec, určený ve všech třech 

složkách a který plně vyhovoval pro navazující podrobná měření vytyčování hranic 

pozemků, liniových a jiných staveb apod. Body těchto sítí jsou trvale stabilizované, 

případně trvale signalizované. Soubor geodetických bodů vytváří geodetické bodové pole, 

které se podle účelu dělí na: [8] 

1. Polohové bodové pole 

- základní polohové bodové pole (ZPBP) 

- podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

 

2. Výškové bodové pole 

- základní výškové bodové pole (ZVBP) 

- podrobné výškové bodové pole (PVBP) 

 

3. Tíhové pole 

- základní tíhové bodové pole (ZTBP) 

- podrobné tíhové bodové pole (PTBP) 

 

 Základní bodová pole pokrývají celé území České republiky ve formě plošných 

sítí a jsou základem všech na ně navazujících prací. Každé měření většího rozsahu se proto 

musí opírat o předem vybudovanou síť základních polohově a výškově (případně tíhově) 

určených bodů, které tvoří tzv. geodetické základy. Geodetické základy musí splňovat dva 

hlavní úkoly geodézie: 

 -  vědecký, který souvisí se základními teoretickými problémy geodézie při 

určování tvaru a rozměru Země a jejího vnějšího tíhového pole, 
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 - technický, který souvisí s vytvořením geodetického podkladu pro všechny 

druhy technických prací, jako jsou mapovací, projekční, vytyčovací a 

realizační práce. 

 Body podrobných bodových polí se budují podle potřeby a účelu, přičemž se 

vychází z již určených bodů základního polohového bodového pole nebo z dříve přesněji 

určených bodů podrobného bodového pole. [8] 

6.1 Polohové bodové pole 

Dle [7] jsou polohové geodetické body množina pevných bodů navzájem 

jednoznačně určených, jsou určené v určitém souřadnicovém systému a jsou podkladem 

pro navazující polohové měření. Cílem polohového měření je vyhotovit situační čili 

polohopisnou mapu území. Měřením veličin (úhlu, délky) z bodů tzv. polohového 

bodového pole tvoří základ polohového měření. Pro měřické účely je poloha bodů 

bodového pole vyznačována pravoúhlými rovinnými souřadnicemi. Polohové bodové pole 

dělíme na základní a podrobné polohové bodové pole. 

Základní polohové bodové pole (ZPBP) tvoří: 

-  body referenční sítě nultého řádu (DOPNUL) 

-  body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

-  body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

- body základní geodynamické sítě (ZGS) 

Podrobné polohové bodové pole (PPBP) tvoří: 

- zhušťovací body 

- ostatní body podrobného bodového pole 
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6.2 Výškové bodové pole  

Dle [7] tvoří výškopisné základy ČR výškové bodové pole, jež umožňuje soustavné 

jednotné, přesné a hospodárné určení nadmořských výšek. Výšky jednotlivých bod jsou 

podkladem pro výšková měření nejen při mapování všeho druhu, ale i při projektování a 

výstavbě technických a komunikačních děl, jakož i při různých úkolech vědeckého 

charakteru. 

Každý výškový systém je charakterizován těmito faktory: 

-  Střední hladinou moře (nulovým výškovým bodem) 

-  Nivelační sítí (konfigurací sítě a nivelačním měřením) 

-  Způsobem výpočtu oprav z vlivu tíhového pole Země na výsledky nivelace 

- Vyrovnání nivelační sítě 

Změní-li se některý z uvedených faktorů, změní se i výšky nivelačních bodů, tj. 

změní se výškový systém, který je třeba vhodně označit, aby nedocházelo k záměnám a 

chybám. 

Výškové bodové pole se dělí na základní výškové bodové pole a podrobné výškové 

bodové pole. 

Základní výškové bodové pole tvoří: 

-  Základní nivelační body 

-  Česká státní nivelační síť (ČSNS) I. – III. Řádu 

Podrobné výškové bodové pole (PVBP) tvoří: 

-  nivelační sítě IV. řádu 

-  plošné nivelační sítě 

-  stabilizované body technických nivelací 
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7. GEODETICKÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY 

Geodetickými referenčními systémy závaznými na území ČR (dle nařízení vlády 

č.430/2006 Sb.) [9] jsou: 

a)  Světový geodetický systém 1984 (WGS84) 

b)  Evropský terestrický referenční systém (ETRS) 

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 

d) Katastrální souřadnicový systém gustenbergský 

e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský 

f)  Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv) 

g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95) 

h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) 

 

7.1 Technické parametry geodetických systémů  

Dle [9] jsou technické parametry vybraných geodetických systémů dány: 

1. Světový geodetický systém 1984 je na území České republiky určen: 

a) Technologiemi kosmické geodézie, které jsou součástí programů 

monitorovacího a zpracovatelského centra správce systému. 

b) Souborem souřadnic bodů, které jsou vztaženy ke světovému geodetickému 

systému 1984 v realizaci G873. 

c) Elipsoidem světového geodetického systému 1984 s konstantami a = 6378137 

m, f = 1:298,257223563, kde ´´a´´ je délka hlavní poloosy a ´´f´´ je zploštění. 

2. Evropský terestrický referenční systém je na území České republiky určen: 

a) Technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součásti programů 

mezinárodních zpracovatelských center. 

b) Souborem geocentrických souřadnic vybraných bodů geodetických základ, 

jejichž souřadnice byly vztaženy k epoše 1989.0 a evropskému terestrickému 

referenčnímu rámci (ETRF) v realizaci 2000 (ETRF2000). 

c) Elipsoidem geodetického referenčního systému 1980 (GRS80) s konstantami a 

= 6378137 m, f = 1:298,257222101, kde ´´a´´ je délka hlavní poloosy a ´´f´´ je 

zploštění.  
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3. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je určen: 

a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 635678,96290 

m, kde ´´a´´ je délka hlavní poloosy, ´´b´´ je délka vedlejší poloosy. 

b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze. 

c) Souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

4. Výškový systém baltský – po vyrovnání je určen: 

a) Výchozím výškovým bodem, kterým je nula vodočtu v Kronštadtu 

b) Souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 

 

7.2 Hlavní charakteristiky vybraných souřadnicových systémů 

 
WGS84 

 

ETRS89 

 

S-JTSK 
 

systém geocentrický 

 

geocentrický 

 

rovinný + oddělená 

výška 
 

elipsoid WGS-84 

 

GRS 80 

 

Besselův 
 

velká poloosa 6 378 137 m 

 

6 378 137 m 

 

6 377 397,15508 m 
 

zploštění 1:298,257223563 

 

1:298,257222101 

 

1:299,1528112829 
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8. MĚŘENÍ POLOHY POMOCÍ GNSS 

Měření pomocí GNSS je služba, umožňující za pomoci signálů z družic určování 

polohy s velkou přesnosti. Dalšími kritérii GNSS signálů jsou pak jejich aktuálnost 

v reálném čase, spojitost signálu a co nejširší pokrytí. 

 Uživatelé této služby používají elektronické rádiové přijímače signálů vyslaných 

s družic na oběžné dráze Země, které na základě přijatých dat umožňují vypočítat jejich 

polohu s přesností na desítky až jednotky metrů. Při použité speciálního přístrojového a 

aplikačního vybavení může být přesnost určení polohy v řádech centimetrů až milimetrů. 

 GNSS se stává běžně používanou geodetickou technikou při řešení celého spektra 

úloh od lokálního mapování ve fotogrammetrii, inženýrské geodézii přes sledování 

geodynamiky v kontinentální sítí až po celosvětové mapování. 

 V současné době existuje několik navigačních systémů. Nejrozšířenějším a 

nejpoužívanějším je systém NAVSTAR GPS provozovaný armádou USA a zaručující 

příjem signálu minimálně ze 4 družic, v kterékoliv době a na kterémkoliv místě na Zemi. 

Dále je zde systém GLONASS vyvinutý ještě v době sovětského svazu jako reakce na 

americký systém NAVSTAR GPS. V současné době probíhá vývoj evropského systému 

GNSS Galileo. Mimo GNSS existují i regionální autonomní družicové polohové systémy, 

jako je existující čínský systém BeiDou (Compass) a vyvíjený indický IRNSS a japonský 

QZSS. 

Současné systémy GNSS můžeme rozdělit do dvou kategorií: [15] 

 GNSS-1 - Do první generace jsou zařazovány GPS a GLONASS s podpůrnými 

systémy SBAS, GBAS a LAAS. Tyto systémy byly prioritně vyvinuty pro 

vojenskou sféru a sekundárně zajišťují stálé globální pokrytí službou pro civilní 

sektor. 

 

 GNSS-2 - Do druhé generace se řadí vyvíjené GNSS jako GPS-III, Galileo, 

Compass. Zajišťují vysokou přesnost a spolehlivost pro aplikace Safety of 

Life, plnohodnotné pro všechny uživatele. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://cs.wikipedia.org/wiki/GLONASS
http://cs.wikipedia.org/wiki/SBAS
http://cs.wikipedia.org/wiki/GBAS
http://cs.wikipedia.org/wiki/LAAS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Naviga%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_Galileo
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8.1 Technické požadavky měření a výpočtu bodů určených technologií GNSS  

Při měření a výpočtu bodů technologií GNSS je třeba vycházet z vyhlášky 

31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, která stanoví [10]: 

1. Používání takových přijímačů, zpracovatelských výpočetních programů a 

měřických postupů, které zaručují požadovanou přesnost. 

2. Při měření i početním zpracování dodržování zásad uvedených v dokumentacích 

přístroje i uživatelského programu. 

3. Využití všech zprovozněných a správně fungujících družic všech dostupných 

družicových systémů. 

4. K dosažení výsledků měření použití metod s následným zpracováním 

(postprocessing) nebo měření v reálném čase (RTK). 

5. Pro měření s následným zpracováním mohou být použity statické i kinematické 

metody. 

6. Doba měření na bodě u statických metod musí být dostatečně dlouhá s ohledem na: 

použitou metodu, délku vektoru, použitou aparaturu, počet družic. 

7. U kinematických metod a RTK musí měření obsahovat minimálně 5 záznamů. 

8. Pro všechna měření platí, že pro další zpracování je možné použít jen taková řešení, 

kterých bylo dosaženo za podmínky, že ambiquity byly určeny jako celá čísla a že 

vzdálenost bodů, mezi nimiž se vztahy přímo určují, nesmí být delší než maximální 

vzdálenost daná zpracovatelským programem; 

9. Poloha bodu musí být určena buď ze 2 nezávislých měření GNSS nebo z 1 měření 

GNSS a 1 klasického měření. 

10. Souřadnice bodu musí vyhovět charakteristikám přesnosti stanovenými: 

• pro TB a ZhB vyhláškou č.31/1995 Sb., 

• pro PPBP a podrobné body vyhláškou č.357/2013 Sb. 
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11. Nezávislé měření GNSS musí být provedeno při jiném (nezávislém) postavení 

družic; opakované měření nesmí provedeno v čase, který se vůči času ověřovaného 

měření nachází v intervalech <-1+n.k; n.k+1>hodin; k je počet dní a n = 23,9333 

(23 hod.56 min.) pro GPS a n =22,5000 (22 hod. 30 min.) pro GLONASS. 

12. Při GDOP a PDOP větším než 7 – interval <-3+n.k; n.k+3>hodin. 

13. Při určování PPBP, pomocných a podrobných bodů může být opakované měření 

GNSS nahrazeno ověřením vzájemné polohy nově určovaných bodů nebo vůči 

stávajícímu bodu odpovídající přesnosti, pomocí vhodně zvoleného počtu kontrolně 

měřených délek, úhlů nebo jejich kombinací;(nevhodné kontrolní prvky); (určování 

pomocného bodu klasickým způsobem z neověřených bodů GNSS); 

14. připojení do WGS84 nebo ETRS může být provedeno: 

• měřením na nejméně dvou připojovacích bodech, přičemž ověřovaný vztah 

mezi těmito body musí splňovat požadavek charakteristiky přesnosti; 

• nezávislou dvojicí měření pomocí GNSS, která splňuje požadované 

charakteristiky přesnosti, na jednom připojovacím bodě, jehož poloha byla s 

požadovanou přesností ověřena; 

• využitím permanentní stanice, která je pro připojení do ETRS bez nutnosti 

ověřovacích měření schválena Úřadem nebo virtuální referenční stanicí 

poskytnuté sítí takových permanentních stanic 

15. Transformace souřadnic do S-JTSK lze provést pomocí zpracovatelského programu 

schváleného Úřadem s využitím: 

• transformace podrobných bodů bez volby IB pomocí zpřesněné globální 

transformace při dodržení postupu z návodu k použití takového programu; 

• transformace pomocí místního klíče a volby IB při splnění daných 

podmínek; 
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8.2 Určování polohy a času 

Dle [13] se při určování polohy a času v uživatelském segmentu využívá 

přijímačů, které můžeme rozdělit podle množství přijímaných pásem na: jednofrekvenční, 

dvoufrekvenční nebo vícefrekvenční. Dále podle přijímaných kanálů na jednokanálové a 

vícekanálové a přijímače a podle principu výpočtu na: kódové a fázové + kódové. 

Je nutné znát přesné dráhy družic a jejich souřadnice v době měření. Souřadnice 

družic se vypočítají z efemerid vysílaných v navigační zprávě. Pro budování kvalitních 

geodetických základ je vhodnější získat přesnější souřadnice až po skončení měření. 

Geometricky je dána poloha zaměřovaného bodu prostorovým protínáním ze 3 

délek. Protože v měřených pseudovzdálenostech d´i se objevuje kromě 3 prostorových 

souřadnic ještě korekce δt, zvyšuje se počet měřených délek na 4. 

Kódová měření   

Na základě časových značek a známé pozice vysílačů (družic) je možno vypočítat 

polohu a čas přijímače (antény). Po přijetí rádiového signálu jsou v přijímači dekódovány: 

časové značky při odeslání signálu každé družice a polohy každé družice v prostoru. 

Fázová měření 

Fázová měření se využívají vzhledem k vysoké přesnosti při měření v geodézii. 

Vychází z možnosti měřit jednotlivé fáze harmonických vln zdroje a jejich změny. 

Nejednoznačnost spočívá v neznámém celkovém počtu celých vln mezi vysílačem a 

přijímačem. K řešení nejednoznačnosti se používá matematických metod – dostupná 

kódová měření, diference z jiného přijímače, analýza rádiových vln na více frekvencích. 

Fázová měření jsou náchylná na přerušení kontinuity signálu, tzv. fázový skok.  

Je nutné odstranit systematické chyby, jako: 

 Ionosférickou a troposférickou korekci: 

Rádiový signál se ve vzdálenosti 500 - 20200 km od povrchu šíří téměř 

vakuem. Ionosféra se nachází v rozmezí 50 – 500 km nad povrchem Země, 

obsahuje velké množství volných elektronů a iontů, které způsobují 

refrakci (lom) rádiového signálu, tedy jeho delší dráhu a zpoždění. Stav 

ionosféry ovlivňuje aktivita Slunce, globální meteorologické vlivy, roční 
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období, fáze dne – v přijímačích je základní model, který zohledňuje tyto 

změny. Troposféra (0-15 km nad povrchem) – její stav ovlivňují hlavně 

lokální meteorologické vlivy jako teplota, tlak a vlhkost – eliminace vlivu 

- diferenční systémy nebo lokální modely.  

Refrakci ovlivňují: 

- Výška družic nad obzorem – elevační úhel. 

- Hustota ionosféry, která je závislá na sluneční aktivitě. 

- Vodní pára v atmosféře  

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – vliv ionosféry 

 

 Chybu hodin: 

Pro výpočet je potřeba přesných a synchronních hodin na všech družicích i 

na Zemi. (přesnost hodin do 3 nanosekund). Při zpomalení vzniká malá 

chyba v určení polohy. Řídící segment systému opraví odchylku. 

 Nepřesné efemeridy: 

Efemeridy jsou predikované polohy družic na oběžných drahách. Družice 

se na oběžných drahách pohybují po téměř kruhových, mírně elipsovitých 

drahách, ve velké vzdálenosti od Země, jsou jejich dráhy družic stabilní a 

dobře matematicky popsatelné. Nicméně se vlivem kolísání tíhových sil 

Země, Slunce a Měsíce jejich dráhy mírně mění. Jsou vysílány v navigační 

zprávě. 

 Vícecestné šíření – multipath: 

Vzniká v případech, kdy je anténa měřící aparatury částečně zastíněna 

nebo v její blízkosti jsou odrazné plochy. Anténa přijímá odražené 

(zpožděné) signály. Velikost chyby z vícecestného šíření této je závislá na 

vlastnostech okolí a míře zastínění. Chybu lze eliminovat vhodně 

polarizovanou anténou a nastavením elevační masky.  
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Obr. č. 3 – vícecestné šíření 

 

Geometrické rozmístění družic na hemisféře ovlivňuje přesnost měření. Obecně se 

nazývá DOP (Dilution of Precision, rozptyl přesnosti). 

 Horizontální - HDOP 

 Vertikální - VDOP 

 Prostorový - PDOP, PDOP =  √HDOP2 + VDOP2 

 Časový - TDOP 

 Geometrický - GDOP, GDOP =  √TDOP2 + HDOP2 + VDOP2 

8.2.1 Způsoby určování polohy, dle [13] 

Absolutní určení polohy bodu 

Určuje se polohový vektor bodu v pravoúhlém geocentrickém systému 

souřadnicovém systému WGS 84. Použité metoda je měření pseudovzdálenosti nejméně na 

4 družice. Stačí jeden přístroj, přesnost je v rozmezí desítek metrů po 0,5 metru. 

Relativní určení polohy bodu 

Ze současného měření dvěma aparaturami na dvou stanoviscích se určuje poloha 

nového bodu relativně k známému výchozímu bodu. Využívají se především fázového 

měření spolu s měřením pseudovzdálenosti. Dosahuje se milimetrové přesnosti. 

Diferenční určení polohy bodu 

Principem metody je současné použití 2 přijímačů, z nichž jeden tzv. referenční je 

umístěn na známém bodě. Další jeden nebo více přijímačů slouží k určování relativní 

polohy bodů. Všechny přijímače musí měřit pseudovzdálenosti alespoň ke 4 stejným 

družicím současně.  
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Ze známých souřadnic referenčního bodu se vypočítají korekce buď k družicově 

určeným souřadnicím zaměřovaných bodů, nebo k měřeným veličinám. Korekce jsou pak 

vysílány k ostatním přijímačům nebo se později zavádějí do následných výpočtů polohy 

určovaných bodů. 

8.2.2 Používané metody, dle [13] 

Statická metoda (static) využívá dlouhodobá měření (hodiny až dny) více referenčních 

přijímačů a postprocesní korekce. 

Rychlá statická (Fast static) pro měření (minuty) je potřeba dvojice referenčních 

dvoufrekvenčních přijímačů, jeden o známých souřadnicích a vyhodnocení postprocesních 

korekcí. 

Stop and go (polokinematická metoda) měření (sekundy) pracuje na principu jednoho 

referenčního a jednoho terénního přijímače, který vyhodnocuje fáze i během přesunu mezi 

měřenými stanovišti 

Kinematická (Kinematic) vyžaduje 1 terénní přijímač, který na počátku vyřeší 

nejednoznačnosti (inincializace) nebo je schopen ambiquity úspěšně řešit i během přesunu 

mezi měřenými body (bez inincializace). 

RTK (Real Time Kinematic) jedná se o metodu, kdy jsou jedním přijímačem v terénu 

zpracovávány korekce permanentních referenčních stanic a to jako: plošné korekce, 

korekce blízké virtuální stanice vypočtené ze síťového řešení, měřená data referenční 

stanice (korekce jsou vypočítané u příjemce) 

8.3 Systém NAVSTAR GPS 

Družicový navigační systém pro určování polohy v reálném čase (Navigation 

System using Time and Ranging - navigační systém využívající měření času a 

vzdálenosti). Při takovém systémy využíváme měření doby šíření signálu z antény družice 

k anténě přijímače. Pomocí rychlosti šíření signálu je naměřený čas převáděn na 

vzdálenost. Při takovém radionavigačním systému můžeme určit trojrozměrnou polohu 

antény našeho přijímače a také rychlost, popřípadě zrychlení v reálném čase. Také můžeme 

zjistit údaje o čase v systému UTC, který využívá systém GPS. 
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Budování systému započalo na základě požadavku ministerstva vnitra Spojených 

států Amerických v roce 1973 pod vedením tamní armády. 

Tento vojenský systém je ve svých špičkových možnostech nedostupný 

neoprávněným uživatelům a vláda USA je schopna kdykoliv vypnout tento systém bez 

ohledu na vzniklé nepříjemnosti vzniklé vypnutím systému. Systém GPS je velmi složitý, 

ale poskytuje také velkou škálu možností pro přesné určování polohy statických, ale i 

pomalu se pohybujících objektů. 

Technologie GPS má široké využití i ve stavebnictví, v geodézie při budování 

geodetických základů, při obnově a udržování geodetických síti. Své uplatnění nachází i v 

inženýrské geodézii při budování speciálních geodetických sítí, vytyčovacích pracích, při 

měření posunů a deformaci stavebních objektů a přehrad. Dále můžeme s výhodou použít 

tuto technologii v katastrálním vyměřování, při mapování, ve fotogrammetrii např. při 

určování souřadnic koncových bodů základen a souřadnic vlícovacích bodů a v mnoha 

dalších odvětvích a také při nekomerčních a turistických účelech. [11] 

8.3.1 Signály vysílané družicemi GPS [13]: 

Družice na oběžné dráze Země vysílají k přijímači na Zemi signál, který je 

kombinací nosné vlny, dálkoměrného kódu a navigační zprávy. Vytváření signálu probíhá 

v několika krocích, vychází se při tom z faktu, že veškeré složky, z kterých se skládá 

výsledný signál, jsou odvozovány násobením a dělením základní frekvence. Základní 

frekvence je odvozována z frekvence atomových hodin a její hodnota je f0 = 10,23 MHz.  

Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích, označovaných L1 a L2. 

Signály modulující frekvenci L1 se označují jako signály standardní polohové služby a 

frekvence L2 je využívána pro přesnou polohovou službu, proto umožňuje změřit zpoždění 

signálu při průchodu ionosférou. Frekvence L1 (1575,42 MHz s vlnovou délkou 19 cm) je 

modulována dvěma dálkoměrnými kódy reprezentovanými tzv. pseudonáhodnými šumy. 

Jde o přesný nebo též P-kód, který může být pro vojenské účely zašifrován (poté se označí 

jako Y-kód) a hrubý/dostupný, též C/A kód, který není šifrovaný. Frekvence L2 (1227,60 

MHz s vlnovou délkou 24 cm) je modulován je P-kódem (respektive Y-kódem). Většina 

z přijímačů, užívaných civilním sektorem využívá pro měření pouze C/A kód. Důležitou 

součástí je i binární kód obsahující navigační zprávu, který je přenášen oběma nosnými 

frekvencemi, tento binární kód je kódován pomocí fázových posun nosných vln.  
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Navigační zpráva je nezbytná pro určení polohy přijímače GPS, protože je potřeba 

znát přesnou polohu vysílající družice v době odeslání dálkoměrného kódu a další 

informace a parametry, jako: 

 čas vysílání počátku zprávy 

 přesné keplerovské efemeridy družice, 

 údaje umožňující přesně korigovat čas vysílání družice 

 koeficient ionosférického modelu, stav družice, almanach atd. 

8.4 Systém GLONASS 

Systém GLONASS je ruský družicový navigační systém. Nosným prvkem 

systému je 24 družic, kroužících nad povrchem Země na třech orbitálních drahách se 

sklonem 64,8 °, a výškou 19100 km. Při aktivaci stávajících 18 družic na oběžné dráze, 

systém zajišťuje plnou navigační dostupnost na celém území Ruska se 100% pokrytím. Na 

ostatních částech Země při tomto pokrytí je možná dostupnost poloviční. Plná dostupnost 

na celé zemi je s 21 družicemi a třemi záložními. 

Princip měření polohy je analogický s americkým systémem GPS (NAVSTAR) 

první družice systému GLONASS byla vypuštěna na orbitální dráhu země v SSSR dne 12. 

října 1982, 24. září byl kompletní družicového navigačního systému spuštěn oficiálně do 

provozu. 

Současně s příjmem signálu a zjištění vzdálenosti družice, přijímač automaticky 

provede operace dekódování časových značek a kódované informace o poloze družice, z 

níž byl signál přijat. Kódovaná informace (číslicová) popisuje polohu dané družice v 

prostoru a čase (efemeridy), v základě svázanou s pravoúhlým souřadnicovým systémem. 

Navíc signál obsahuje polohy ostatních družic systému (almanach) z pohledu 

keplerovských parametrů orbit a obsahuje některé další důležité parametry. 

Výsledky měření a údaje v kódované informaci představují vstupní data pro 

výpočet navigační úlohy k získání zeměpisných souřadnic a parametrů pohybu. Navigační 

výpočty jsou řešeny automaticky v číslicovém počítači zařízení přijímače, při tom je 

použita sbližovací metoda nejmenších čtverců. Výsledkem výpočtů jsou tři souřadnice 

polohopisné, rychlost zařízení s přijímačem a časová synchronizace na vysoce přesný čas. 

[12]  
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8.4.1 Signály vysílané družicemi GLONASS [13] 

Signály družic GLONASS jsou vysílány obdobně jako u systému NAVSTAR 

GPS na dvou nosných frekvencích (L1 a L2), s tím rozdílem, že u tohoto systému se 

signály pro každou družici mírně liší, podle výkonu vysílače. Pro výkon vysílače 64W, 

platí vztah: L1 = 1602 MHz + n · 0,5625 MHz, pro vysílač o výkonu 10W platí: L2 = 1246 

MHz + n · 0,4375 MHz. (n je číslo kmitočtového kanálu).  

Družice systému GLONASS vysílají dva typy navigačních signálů, navigační 

signál standardní přesnosti a navigační signál vysoké přesnosti. Navigační signál 

standardní přesnosti je přenášen pouze na nosné frekvenci L1 a je obdobou C/A kódu, 

který využívá systém GPS. Navigační signál vysoké přesnosti je přenášen na frekvencích 

L1 a L2, je obdobou P-kód využívajícího systém GPS. 

Frekvence časových signálů je odvozena od jedněch ze tří atomových cesiových 

hodin umístěných na družici, které pracují s frekvencí 5 MHz. Intenzita signál na povrchu 

Země je srovnatelná se systémem GPS. Součástí vysílaného signálu je stejně jako u 

systému GPS, navigační zpráva, která obsahuje: 

 efemeridy družice, 

 posun hodin družice vzhledem k systémovému času GLONASS a k UTC 

 korekce družicového času na čas GLONASS 

 číslo družice v systému 

 stav družice, almanach atd. 
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9.  GEODETICKÉ PRÁCE 

9.1 Požadavky na geodetické zaměření 

Polohové a výškové zaměření středů kanalizačních šachet v daném úseku, včetně 

zaměření objektů, které se nacházejí v blízkém okolí vedení inženýrské sítě. 

Pro polohopis se mapuje přiměřené okolí stavby. 

U liniových objektů musí být zaměřeny všechny lomové body trasy, odbočky, 

křížení s jinými objekty po trase vedení, vnější obrysy souvisejících objektů (komor, 

šachet, strojoven, …) apod. 

Zaměření musí být provedeno v absolutních souřadnicích dané lokality (nikoliv 

v místních systémech) – polohopis v S-JTSK, výškopis v systému Bpv. Dle [16]. 

Situace ve formátu „.dgn“, „.dwg“ nebo „.dxf“. Barvy prvků, čísla jednotlivých 

vrstev a další atributy nejsou předepsány. 

Celé zájmové území musí být zaměřeno ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 013410. 

Tab. 1. – kritéria přesnosti 

Třída 

Přesnosti 

uxy uH uv 

(m) (m) (m) 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,50 0,35 1,50 

 

9.2 Přípravné práce před měřením 

Výsledkem této bakalářské práce bude mapa obsahující polohopisně a výškopisně 

zaměřené území pro pasportizaci kanalizace ve Studénce, v místní části Butovice. Před 

započetím samotného měření, bylo důležité nastudovat předložené účelové mapy 

s vyznačenou kanalizační sítí. Mapové podklady byla značně zastaralé s neodpovídajícími 

zákresy kanalizačních šachet, případně přípojek. 
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Obr. č. 4 – účelová mapa zájmové lokality 

Před započetím samotného měření, bylo nutné získat informace o bodovém poli 

v zájmovém území, které se získají na webových stránkách Státní správy zeměměřictví a 

katastru, kde zeměměřický úřad poskytuje informace o geodetických základech na území 

České republiky. Tyto informace o rozmístění bodového pole v dané lokalitě jsou důležitě 

z důvodu připojení výsledného elaborátu do absolutních souřadnic dané lokality, tedy pro 

polohopis do S-JTSK a výškopis v systému Bpv. Rozmístění bodového pole v dané 

lokalitě nebylo ideální, proto jsem se rozhodl pro nadcházející měření využít vlastní 

bodové pole, které jsem zaměřil technologií GNSS, jak bude popsáno v kapitole 9.4. 

9.3 Rekognoskace terénu 

Před začátkem měřických prací v terénu se provádí rekognoskace terénu, je nutno 

stanovit technologii a postup geodetických činností. Před započetím vlastních měřických 

prací jsem se seznámil s místem zaměření přímo v terénu, provádí se to zejména pro určení 

vhodných metod samotného měření včetně zjištění nejvýhodnějších míst pro samotnou 

stabilizaci stanovisek bodového pole. Při rekognoskaci bylo podstatné seznámit se s celou 

lokalitou měření, výchozí a konečný bod. Dále bylo při rekognoskaci důležité zjistit 
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skutečný stav zaměřované kanalizace, jako viditelnost šachet a jejich rozmístění vzhledem 

k mapovému podkladu. Důležité je také zjištění výšky přilehlých objektů, výška a hustota 

vzrostlých stromů, pro možnost měření pomocí GNSS. Při rekognoskaci bylo zjištěno, že 

v dané oblasti je možné využití technik měření GNSS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5,6 – lokalita měření (ulice Malá strana) 

 

 
 

Obr. č. 7 – lokalita měření 
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9.4 Tvorba a měření bodového pole 

Tvorba PPBP se považuje za základ všech geodetických prací. Během této etapy 

je navržena síť bodů, která vhodně pokrývá zájmové území tak, aby mohla být efektivně 

využita k podrobným měřením. Zaměřovaná území je rozsáhlé a podle toho bylo i 

budováno PPBP. Následně jsou tyto body v terénu stabilizovány a síť zaměřena. PPBP 

tvoří body 501-514 měřické sítě.  

 

Stabilizace byla provedena na zpevněných plochách v místech, kde nehrozilo 

přímé nebezpečí poškození měřických značek. Byla provedena měřickými hřeby a 

označena barevným reflexním nástřikem oranžové barvy. Samotné zaměření jednotlivých 

bodů měřické sítě bylo provedeno aparaturou Leica System 1200. 

 

Metoda měření byla zvolena statická s dobou observace 10 minut na určovaných 

bodech. Celkem bylo zaměřováno 14 bodů. Poloha bodů byla stanovena ze 2 nezávislých 

měření, dle vyhlášky č.31/1995 Sbírky. Po měření byla změřená data exportována z měřící 

aparatury a následně zpracována v softwaru Leica Geo Office. Více o měřící aparatuře a 

softwaru pro zpracování dat bude popsáno v kapitole 9.4.1 a 9.4.2. 

 

Obr. č. 8 – stabilizace měřickým hřebem včetně měřické aparatury – Leica System 1200  
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9.4.1 Využité přístrojové vybavení pro tvorbu bodového pole 

Leica GPS System 1200 

Technická data: 

Přesnost měřící aparatury je závislá na různých faktorech, včetně počtu satelitů, 

čas pozorování, přesnost efemerid, ionosféry apod., jak bylo popsáno výše v kapitole 9.2. 

Použití více systémů GNSS může zvýšit přesnost až o 30% ve srovnání s využitím pouze 

GPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 – vybrané technické specifikace Leica GPS1200+ 

9.4.2 Zpracování dat (,,Post Processing“) v programu Leica Geo Office [14]: 

Pro zpracování změřených dat byl vybrán program Leica Geo Office, který ke 

svým přístrojům poskytuje firma Leica. 

Program Leice Geo Office je kompletním balíkem programů, které umožňují 

zpracování dat po měření („Post Processing“), podporu měření v reálném čase („Real-Time 

Surveying“) a také správu těchto dat a plánování měření. 

V následující části popíši tvorbu a zpracování projektu: 

1. Přenos dat z přístroje. 

 Přenos dat z přístroje probíhá pomocí CF karty, kterou vyjmeme z přístroje 

a vložíme do čtečky karet, připojené k PC. Na kartě se nachází adresář 
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DBX, které obsahuje několik souborů, jejichž název začíná názvem 

zakázky. 

 

2. Založení projektu v softwaru Leica Geo Office. V této komponentě je možné 

všechny projekty zakládat, otevírat, mazat, editovat a je zde možné nastavení 

některých vlastností projektu, jako: 

 Název a umístění projektu, maximální přípustné odchylky jednotlivých 

řešení od průměru a časové pásmo lokality. 

 Nastavení souřadného systému, podle kterého se přepočítávají souřadnice 

ze systému WGS-84, resp. ETRS-89 do místního, např. S-JTSK, pro které 

lze následně použít globální transformační klíč, který se naimportuje 

(globální klíč podporuje až verze LGO 8) – globální transformaci lze 

provést např. pomocí SW etrf00-jtsk_v1203.exe. 

 Šablona kódové listiny: zde se nastaví výchozí typ kódové listiny podle 

použitého přístrojového vybavení. 

 

Obr. č. 10 – výchozí projektové okno softwaru LGO 

 

3. Import dat do projektu. 

 Pro import dat z měření aparaturou GNSS slouží nástroj: Import raw data 

v nabídce nástrojů. 
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 Po výběru formátu, souboru a stisku Import se objeví další okno, kde lze 

provést další operace: Založit nový projekt, do kterého se přiřadí 

naimportovaná data. Další možnosti nastavení importu a záložka GPS, kde 

lze provést užší výběr observací a bodů pro import. V záložce GPS 

nalezneme informace o změřených bodech, jako: příjem signálu z družic 

(GPS/GLONASS), začátek observace, doba trvání observace, informace o 

nosných frekvencích (L1, L2), údaje o zeměpisné šířce, délce a výšce, 

hodnoty parametrů DOP (HDOP, VDOP, PDOP, TDOP, GDOP), dále je 

zde informace o jméně zakázky a typu antény. 

 Importování dat do projektu se provede klávesou Přiřadit (Assign). 

 

4. Otevře se nám projekt, který obsahuje informace o samotném měření, zobrazující 

v dolní části okna výběr několika záložek, z nich nejdůležitější pro toto měření 

byly: 

 Prohl./Edit. – Slouží ke graickému znázornění a editaci všech bodů a 

observací obsažených v projektu. 

 GPS  - Vyhodnocuje naměřená GNSS data pro „Post Processing“. 

 Vyrovnání – Provádí vyrovnání sítě vektorů („Baselines“) a terestrických 

dat (směry, vzdálenosti, azimuty, zenitové úhly) na základě metody 

nejmenších čtverců. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje velmi snadné 

určení bodů observací, které se mají vyrovnání zúčastnit. 

 Body – slouží jako přehledný seznam všech dostupných bod projektu nebo 

v seznamu souřadnic. 

 Antény – Slouží pro přehled typů antén, které jsou použity v projektu.  

 Výsledky – Zde jsou zpřístupněny výsledky výpočtů jednotlivých řešení 

v rámci projektu 

 

5. Výpočet vektorů: 

 Pro konkrétní výpočet vektorů je potřeba znát absolutní polohu výchozího 

bodu – referenční stanice. V tomto případě byla použita jako permanentní 

stanice ozn. VSBO, která je umístěná na střeše rektorátu VŠB. Jedná o 
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anténu, které spadá pod síť referenčních stanic VESOG a současně do sítě 

permanentních stanic CZEPOS. 

 Jde o výpočet přesného relativního vztahu mezi referenční stanicí a rovery. 

 V záložce „GPS“ se zobrazí body, na kterých bylo v časovém sledu 

observováno. 

 V grafickém znázornění observací, se zvolí bod, který bude pro výpočet 

vektorů bodem referenčním, v mém případě byla referenčním bodem 

permanentní stanice VSBO. Ostatní body, které byly měřeny, se označí jako 

„Rover“. 

 

6. V grafickém znázornění observací zvolíme „Parametry výpočtu“, v záložce 

„Obecné“ můžeme zaškrtnout „Zobrazit rozšířené parametry“, kde můžeme 

nastavit: 

 Výškovou masku: Minimální úhlová výška družic nad obzorem. (běžně se 

volí 10 – 15 °). 

 Efemeridy (parametry drah družic): 

- Vysílané: jsou ihned k dispozici z kódového signálu družic. Přestože jsou 

méně přesné, hodí se pro většinu geodetických prací. 

- Přesné: Vznikají post-processingem v řídícím centru GPS a jsou tedy 

k dispozici s cca 14 denním zpožděním. Používají se pouze pro velmi 

přesné a vědecké aplikace. 

 Typ řešení: Možnost výběru použití fázových a kódových dat do výpočtu. 

Volba „Automaticky“ použije nejlepší dostupná data. 

 GNSS typ 

 Aktivní satelity: Možnost vypnutí konkrétních družic pro případ problémů 

při výpočtu. 

V záložce „Strategie“ můžeme nastavit parametry: 

 Frekvence – volba „Automaticky“ vybere nejlepší kombinaci dostupných 

dat. 

 Fixovat ambiguity až do: Maximální délka vektoru pro výpočet celého 

počtu ambiguit. V Leica roverech je tato hodnota přednastavena na 80km! 
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 Minimální délka pro float řešení (static): Minimální trvání observace ve 

vteřinách pro výpočet. 

 Sampling rate: Interval mezi jednotlivými epochami pro výpočet. Volba 

„Použít vše“ nastaví společný násobek dat z reference a roveru. 

 Model troposféry: Přednastavený model „Hopfield“. 

 Model ionoséry: Přednastaveno „Automaticky“. 

 Aktiva ionoséry: Automaticky (přednastaveno), Málo, Středně, Hodně. 

7. Výpočet a analýza po výpočtu 

 Po výpočtu se automaticky otevře záložka „Výsledky“ a pak adresář daného 

početního řešení. Poskytne-li výpočet jednoznačnost řešení, tzn., že jsou 

vyřešeny neznámé počty počátečních cyklů (ambiguity), provedeme uložení 

dat. V případě, že by nějaký z vektorů vykazoval „Stav ambiguit“ 

nejednoznačnost (ambiguity nebyly vyřešeny), lze jej ještě analyzovat 

(otevřít grafy odchylek a realizovat analýzu odlehlosti měřených dat). Cílem 

je odhalit data, která mohou problém s řešením ambiguit způsobovat, 

vyloučit je z měření a pokusit se napravit nepříznivost řešení. 

 Podrobné informace z měření a výpočtu lze nalézt v souhrnném protokolu, 

který se vytváří pro každý měřený bod a který může sloužit i pro předání 

výsledků na katastrální úřad. 
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 Obr. č. 11 – ukázka výstupního protokolu 

 

Výstupní protokol obsahuje všechny podstatné informace o určovaném bodě, 

včetně parametrů DOP. Kompletní protokol je součástí přílohy č. 7. 
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9.4.3 Transformace souřadnic do lokálního systému   

Výsledné souřadnice jsou v systému ETRS-89 (referenční rámce RTRF2000), 

proto je třeba je dále přetransformovat do místního systému, v tomto případě do S-JTSK. 

V tomto případě bylo použito globálního transformačního klíče, jehož autorem je prof. 

Kostelecký a kolektiv VÚGTK, v.v.i. Tento klíč pracuje na principu jedné sady sedmi 

prvkové prostorové podobnostní transformace a korekční tabulky, která má za úkol 

postihnout deformace sítě S-JTSK. Podobná korekční tabulka existuje i pro výšky, jedná se 

o model geoidu, který postihuje výškové rozdíly mezi elipsoidem GRS80 a našim 

výškovým systémem Bpv. Díky tomu se pro transformaci zavedli tyto korekční tabulky 

pro S-JTSK a Bpv do softwaru Leica Geo Office. 

9.4.4 Výsledné souřadnice bodového pole 

Výsledné souřadnice bodového pole byly stanoveny jako průměrné hodnoty z 2 

nezávislých měření technologií GNSS. Souřadnice PPBP včetně odchylek mezi prvním a 

druhým kontrolním měřením jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 2. – souřadnice bodového pole v S-JTSK a Bpv, včetně odchylek mezi 1. a 2. měřením 

č.b. Y [m] 
odchylka 

[m] X [m] 
odchylka 

[m] Bpv [m] 
odchylka 

[m] 

501 488533,68 -0,01 1114299,19 0,03 237,59 0,01 

502 488470,46 0,05 1114404,37 0,02 236,76 0,06 

503 488389,57 0,01 1114516,43 -0,03 236,30 0,08 

504 488348,35 0,00 1114590,85 0,02 236,44 0,00 

505 488303,51 0,01 1114631,06 0,01 235,70 -0,02 

506 488257,99 0,01 1114585,86 0,00 235,43 0,00 

507 488009,32 0,00 1114544,68 0,00 235,02 0,03 

508 487684,78 0,00 1114482,47 0,00 235,64 0,04 

509 487549,24 0,01 1114668,33 -0,01 234,05 -0,03 

510 487448,43 0,01 1114657,61 -0,01 232,47 -0,01 

511 487144,76 0,01 1114729,15 0,03 233,17 0,03 

512 487432,16 -0,02 1115152,58 -0,01 232,37 0,03 

513 487540,89 0,00 1115185,96 -0,01 234,21 0,05 

514 487504,31 0,02 1115019,14 -0,02 233,25 0,03 
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9.5 Měření podrobných bodů polohopisu a výškopisu 

Polohopis je obraz zemského povrchu znázorňující vzájemnou polohu předmětů 

měření. Je to soubor zaměřených bodů, čar a mapových značek. Polohopisným měřením 

určujeme vzájemnou polohu různých předmětů měření, tvořící polohopisnou složku mapy. 

Základ podrobného měření tvoří dostatečně husté podrobné bodové pole, které se 

podle potřeby doplní o další body, případně měřické přímky. 

Při výškovém měření se určuje vzájemná poloha bodů ve svislém směru. 

V geodézii je výška svislá vzdálenost bodů od určité zvolené porovnávací plochy. 

Měření podrobných bodů bylo prováděno metodou polárních souřadnic (kapitola 

9.5.2) a probíhalo z předem určených bodů metodou GNSS. Tyto body (501-514), které 

byly určeny v S-JTSK a Bpv a sloužili jako stanoviska pro měřící aparaturu Leica TCR 

1202. Dále byla při měření využita metoda rajónu (4001-4005), kvůli lepšímu zaměření 

některých podrobných bodů. Bylo zaměřeno přibližně 400 podrobných bodů, které byly 

zaměřeny tachymetricky, pomocí totální stanice Leica TCR 1202.  

Tachymetrie elektronickými tachymetry se liší od klasické pouze použitými 

přístroji a pomůckami. Používají se totální stanice (neboli elektronické tachymetry) s 

odrazným hranolem. Při zaměřování metodou číselné tachymetrie navíc zjišťujeme výšku 

stroje a výšku tyče s nasazeným odrazným hranolem. 

9.5.1 Využité přístrojové vybavení – Leica TCR 1202 

Přesná totální stanice z nejvyšší řady od Leica. Velký grafický displej, nejvyšší 

přesnost, bezhranolový dálkoměr s reálným dosahem cca 200m, laserová olovnice, 

nekonečné ustanovky, registrace na paměťovou CF kartu, standardní softwarový balík.  

 

Obr. č. 12 – Leica TCR 1202 Obr. č. 13 – odrazný hranol Leica  
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Každý přístroj musí splňovat podmínky:  V ┴ L   L- osa libely 

H┴V   V- vertikální osa 

Z┴H   H- horizontální osa 

Technické parametry 

      Zvětšení dalekohledu: 30x 

  

Bezhranolový dálkoměr: 200 m 

Úhlová přesnost: 2 " 

   

Interní paměť: vyměnitelná CF karta 

Obvyklý výsledek kalibrace úhlů: <1 " 

 

Dosah na 1 hranol: 10 000m 

 Délková přesnost: 2 mm + 2.0 ppm 

 

Laserová olovnice: ano 

 Obvyklý výsledek kalibrace délek: 1,1 mm 
Odolnost: IP 54 

  Klávesnice: plná, v obou polohách, grafický displej 

     

9.5.2 Metoda polárních souřadnic 

Při této metodě, se poloha bodů určí polárními souřadnicemi, tj. úhlem a délkou 

ze stanoviska totální stanice postavené na bodě PPBP. Podle toho, zda stojíme na známém 

nebo neznámém stanovisku, rozlišujeme pevné nebo volné stanovisko. Vodorovné úhly se 

měří na jednotlivé podrobné body od výchozího (nulového) směru. Při měření se přímo 

v terénu vyhotovuje měřický náčrt, do kterého se zapisují jednotlivá čísla podrobných 

bodů, pro následné usnadnění prací, které jsou potřebné k vyhodnocení měření. 

Polární metoda: 

YP =  YS + ∆YSP =  YS + sSP ∙ sinσSP 

𝑋𝑃 =  𝑋𝑆 + ∆𝑋𝑆𝑃 =  𝑋𝑆 + 𝑠𝑆𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜎𝑆𝑃 

σSP =  σS0 +  ω 

 

P – určovaný bod 

S – stanovisko 

O – orientace 

ω – úhel mezi orientací a určovaným bodem 

σS0 – směrník strany S0 



Jiří Janků: Polohopisné a výškopisné zaměření pro pasportizaci kanalizace ve Studénce 

 

 

Rok 2015  36 

 

Více o změřených a vyhodnocených datech v příloze č. 3 a 4. 

 

Obr. č. 14 – ukázka změřených polárních souřadnic v programu Groma 

9.6 Zpracování dat 

Všechny geodetické výpočty byly provedeny v programu Groma. Po dokončení 

měření podrobných bodů je třeba exportovat měřená data z přístroje na paměťovou kartu. 

Přístroj umožňuje export dat ve formátu „gsi“. Tento formát dat umožňuje následné 

prohlížené a pracování změřených dat v programu Groma, který obsahuje řadu nástrojů pro 

vyhodnocení měření, včetně vyhodnocení zápisníku a výpočet souřadnic podrobných bodů 

a vytvoření výsledného protokolu měření. 

Poslední etapou je určení souřadnic a případně výšek jednotlivých bodů metodou 

vyrovnání jednotlivých měření. Výsledkem je protokol: zpracování zápisníku a protokol 

výpočtu souřadnic, které jsou součástí příloh. 
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Více o změřených a vyhodnocených datech příloze č. 3 a 4. 

 

Obr. č. 15 – Groma 

Program Groma umožňuje komunikaci s programem MicroStation, který byl 

použit pro grafické zpracování, díky komunikačnímu modulu. Ten umožňuje přímý přenos 

bodů ze seznamu souřadnic do výkresu v systému MicroStation a naopak. 

9.7 Grafické zpracování 

Grafické zpracování proběhlo v programu MicroStation. Jako podklad výsledného 

výkresu byla použita vektorová katastrální mapa (VKM) zájmové lokality, kterou zdarma 

poskytuje Český úřad zeměměřický katastrální. VKM byla jako podklad použita kvůli 

zobrazení parcel, přes které vede kanalizační síť. 

Výsledný situační výkres byl vyhotoven v měřítku 1:2000 a je součástí přílohy č. 5. 
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Obr. č. 16 – výsek VKM zájmové oblasti 

 

Obr. č. 17 – měřická síť 
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Obr. č. 18 – zaměřená lokalita 
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10.  ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo prokázání získání znalostí získaných během 

studia na Hornicko-geologické fakultě, obor Inženýrská geodézie a vyhotovení podkladů 

pro pasportizaci kanalizace ve Studénce. 

V zájmové lokalitě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření přibližně 

400 podrobných bodů za pomoci totální stanice a 14 bodů statickou metodou za pomoci 

GPS přijímače. Výpočetní práce byly prováděny v programu Groma a výsledné mapové 

podklady byly vyhotoveny v programu MicroStation. 

Výsledkem je zpracované měření v digitální a analogové podobě, které je přílohou 

této bakalářské práce. 
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