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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo vyhotovení pasportizace lesních cest zam řením jejich 

přesné polohy a následného vyhotovení do grafické podoby. M řená data byla získána z 

polohopisného a výškopisného zam ření. Pomocí polární metody z vybudovaného 

uzavřeného polygonového pořadu bylo provedeno polohopisné m ření a pomocí metody 

trigonometrického určování výšek bylo provedeno výškopisné m ření. Výpočet m řených dat 

byl proveden v programu Groma a grafickým zpracováním bylo vyhotovení výkresů v 

programy AutoCAD.  

Klíčová slova: pasportizace lesních cest, technologie GNSS,  polární metoda, 

polygonový pořad, trigonometrické určování výšek 

 

Summary 

The aim of this thesis was to copy passportization forest roads focusing their exact 

position and subsequent copies in graphical form. The measured data were obtained from a 

planimetric and altimetric measurements. Using the polar method of built closed traverse 

topographic measurements were performed using a trigonometric method of determining the 

heights of altimetry measurements were performed. Calculation of measured data was carried 

out in the Groma and graphic processing was original drawing in AutoCAD. 

Key words: passportization forest roads; GNSS technology;  polar method;  polygon 

traverse;  trigonometric determining of heights 
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Seznam použitých zkratek 

Bpv                  -               Výškový systém Baltský - po vyrovnání  

GNSS   - Globální navigační satelitní systém 

m  - metr 

mm            - milimetr 

ppm          - počet částic na jeden milion 

S-JTSK       - Souřadný systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

VŠB-TUO   - Vysoká škola bá ská - Technická univerzita Ostrava 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá pasportizací lesních cest. Bylo využito n kolik druhů 

geodetických metod a technologických postupů. K vyhotovení polohopisu byly využity 

body zvoleného polygonového pořadu, které byly následn  připojeny do souřadnicového 

referenčního systému S-JTSK. Polární metodou byly zam řeny podrobné body lesních 

cest. K vyhotovení výškopisu byla použita metoda trigonometrického m ření výšek ze 

známých bodů vypočtených z polygonového pořadu a připojených do výškového systému 

Bpv. Cílem práce je zpracování m řených dat a následné grafické vyhodnocení.  

2. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE 

2.1  Pasportizace 

Pasportizace slouží k ov řování aktuálního stavu dané lokality, která by m la být 

spravována a udržována. Existují různé druhy pasportizace. Mezi n  patří např. 

pasportizace zelen , veřejného osv tlení, budov, komunikací, cyklostezek a cyklotras, 

veřejné dopravy ve m st , hospodářských budov aj.   

Pasport komunikace dle [4] je úplná a přehledná evidence prvků komunikací jako 

jsou vozovky, chodníky, cesty, schodišt , parkovišt , odvodn ní, apod., která vytváří 

jednotný, centralizovaný a aktuální přehled o majetku, jeho lokalizaci, stavu, geometrii a 

dalších atributech. Digitální pasport komunikací pomáhá k zajišt ní efektivního provozu a 

údržby, zajišt ní oprav a rekonstrukcí. 

2.2  Popis lokality 

Ostrava je dle [5] třetím nejv tším m stem České republiky s rozlohou 214 km
2
 a 

třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Nachází se na severovýchod  České republiky v 

Moravskoslezském kraji, 10 kilometrů jižn  od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů 

západn  od hranice se Slovenskem 

Území m stského obvodu Poruba o rozloze 1ň17 hektarů se skládá z katastrálních 

území Poruba a Poruba-sever. M stský obvod Poruba sousedí se sedmi ostravskými 
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m stskými obvody - Martinov, Krásné Pole, Plesná, Polanka nad Odrou, Pustkovec, 

Třebovice a Svinov. M řená oblast se nachází v Ostrav  - Porub  přibližn  1 km od areálu 

VŠB-TUO, viz. obr č. 1. 

 

  

 

               Obr. č.1 - Náhled měřené oblasti 

 

2.3  Rekognoskace  terénu a p ípravné práce 

Rekognoskace, neboli průzkum terénu, je důležitou součástí přípravných prací 

provád ných před zahájením m řických prací. Slouží ke zjišt ní stavu bodových polí nebo 

pro stabilizaci pomocných bodů Ěnapř. budování bodů polygonového pořadu). Pro 

připojení námi vybudovaného polygonového pořadu byly v zájmové lokaci stabilizovány a 

zam řeny dva pevné body, jejichž prostorové souřadnice byly určeny pomocí metody 

GNSS.  
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2.3.1Budováni polygonového po adu 

Síť bodů polygonového pořadu bylo potřeba vybudovat pro pozd jší připojení k 

referenčnímu systému S-JTSK a výškovému systému Bpv. Umíst ní bodů polygonového 

pořadu bylo voleno tak, aby byla zajišt na přímá viditelnost mezi jednotlivými body. 

Stabilizace bodů 501-524 byla provedena dřev nými kolíky a první Ěposledníě bod 4002 a 

bod orientace 4001 byly stabilizovány geodetickými hřeby na povrchu silnice. Celkem 

bylo stabilizováno Ň5 bodů polygonového pořadu a jeden bod orientace.  

2.4  P ístroje a pom cky 

Pro provedení zadané práce  byly po zjišt ní základních informací a seznámením se 

základními pojmy zapůjčeny po domluv  ze skladu VŠB-TU Ostrava následující 

předm ty: 

  totální stanice Leica TCR ň07 

  3x stativ 

  Ňx odrazný hranol 

  trasírka 

Odrazný hranol je vyroben z optického skla s vybroušenými rovinami. Při m ření 

vzdálenosti se výsledná vzdálenost vyhodnocuje na základ  elektromagnetických vln 

vyslaných z přístroje, které se následn  odrazí od odrazného hranolu zp t k přístroji.  

Při našem m ření byl odrazný hranol použit pro zam ření podrobných bodů polární 

metodou pomocí totální stanice Leica TCR 307. 

2.4.1 Totální stanice Leica TCR 307 

Totální stanice Leica TCR ň07 viz. obr. č. Ň je tachymetrický přístroj používaný pro 

různé druhy geodetických prací. Krom  normálního m ření délek pomocí odrazného 

hranolu slouží také k m ření délek bez použití odrazného hranolu pomocí viditelné 

laserové stopy, díky kterému můžeme zam řit nepřístupné body. Při m ření se zam řované 

údaje ukládají do pam ti přístroje a poté se vyhodnocují na základ  výstupního protokolu. 

Přístroj je opatřen laserovou olovnicí pro centraci přístroje. Technické parametry přístroje 

viz. tab. č. 1. 
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                         Obr. č. 2 -  Přístroj TCR Leica 307  

 

Dalekohled Zv tšení: 
Zorné pole: 

30x 

1°ň0´ (26mm na 1km) 

M ření úhlů  Metoda: 

Přesnost: 
absolutní, kontinuální 

Hz, v 7´´(20
 cc

) 

Dálkom r Přesnost: 
Dosah: 

2mm + 2ppm 

2500m 

Laserový dálkom r Přesnost: 
Dosah: 

Třída laseru: 

3mm + 2ppm 

80m 

2/II 

Vybavení Interní pam ť: 
Kompenzátor: 
Libela: 

Ustanovky: 

Olovnice: 

Display: 

8000 m ř. bloků 

dvojosý, elektronický, ± 4´ 

elektro i ká, tru i ová 

eko eč é 

laserová, ± ,8  a ,  

8 řádek x  pozi  z aků 

Tab. č. 1 - Technické parametry přístroje TCR Leica 307 
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2.4.2 GPS Leica 1200 

Pro zam ření pevných bodů byl použit přístroj GPS Leica 1200, viz. obr. č. ň, který 

využívá krom jiných taky tzv. rychlou statickou metodu. 

Rychlá statická metoda vyžaduje dle [6] dvoufrekvenční přijímač a výhodnou 

konfiguraci družic Ě5-6 družic s elevací vyšší než 15 stup ůě. Doba observace při této 

metod  činí n kolik minut. Metoda se realizuje dvojicí přijímačů a m ření lze uskutečnit 

v okruhu 15 kilometrů od zvoleného referenčního bodu. Použití je pro zhušťování 

základních i podrobných bodových polí a budování prostorových sítí nižší přesnosti. Jde 

o metodu postprocesní. Přesnosti přístroje viz. tab. č. Ň. 

Pro připojení pevných bodů do systému S-JTSK a Bpv byl použit transformační klíč, 

viz. příloha č. 5 - Protokol zpracování bodů pomocí technologie GNSS. 

 

 

                         Obr. č. 3 -  Přístroj GPS Leica 1200  
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         Kinematika                      Statika 

Přesnosti v složce horizontální vertikální horizontální vertikální 

RTK technologie 10mm + 1ppm 20mm + 1ppm 5mm + 0,5ppm 10mm + 0,5ppm 

Post-processing 10mm + 1ppm 20mm + 1ppm 5mm + 0,5ppm 10mm + 0,5ppm 

Post-processing 

pro dlouhé 
observace 

 

- 

 

- 

 

3mm + 0,5ppm 

 

6mm + 0,5ppm 

Tab. č. 2 - Tabulka přesností přístroje GPS Leica 1200 

 

3. POUŽITÉ M ICKÉ METODY 

3.1 Technologie GNSS 

 GNSS je dle [7] globální družicový navigační systém, který umož uje za pomoci 

signálů z družic určování polohy s velkou přesností. Poloha bodů je získávána pomocí 

satelitů umíst ných na ob žné dráze Zem  a nebo pomocí pozemních referenčních stanic a 

přijímačů signálu, které jsou schopny zpracovávat vyslaný satelitní signál. 

Aplikace využívající signály GNSS se uplat ují nejen v silniční, železniční, letecké a 

námořní doprav , ale také při budování geodetických základů, aktualizaci a údržb  

geodetických sítí, m ření posunů a deformací, vytyčování, v katastrálním vym řování, ve 

fotogrammetrii. 

 Základní využívanou metodou pro zjišt ní prostorových souřadnic je m ření tzv. 

pseudovzdálenosti mezi anténou přístroje a minimáln  čtyřmi družicemi nad horizontem. 

Pro určení prostorové polohy bodů vystačí z geometrického hlediska pouze tři družice. 

Čtyři družice jsou potřebné pro stanovení rozdílu mezi časovou strukturou hodin družice a 

časovou strukturou hodin přijímače. 

Technologie GNSS byla v m ření použita pro vypočítání souřadnic pevných bodů 

4001 a 4002 v systému S-JTSK a výšky t chto bodů v systému Bpv. Seznam souřadnic 

t chto bodů, viz. Tab. č. ň. 
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Č. bodu Y X Z 

4002 480291,21 m 1101224,70 m 237,47 m 

4001 480148,02 m 1101282,10 m 248,73 m 

Tab. č. 3 - Souřadnice pevných bodů 

3.2 Polohopis 

Polohopis je dle [8] znázorn ní polohy m st, silnic, cest, řek, lesů, památných 

objektů apod. do mapy mapovými značkami. Poskytuje obraz o m řeném předm tu bez 

ohledu na jeho terénní reliéf. 

Polohopisným m řením se rozumí zam ření všech přírodních a um lých bodů 

objektů trvalého charakteru, které jsou na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním tak, 

aby byly jednoznačn  určeny rovinné geometrické vztahy mezi jednotlivými zam řenými 

body. 

3.2.1 Polygonový po ad 

Polygonový pořad je dle [1] spojnice vrcholů prostorové lomené čáry, která je zam řená 

pomocí m řených délek a vrcholových úhlů. Připojuje se k trigonometrické síti nebo ke 

zhušťovacímu bodu orientací a je jednou z nejdůležit jších metod pro určení souřadnic 

podrobných bodů. M ří se levostranné úhly. Ty mohou být vn jší nebo vnitřní. 

D lení polygonových pořadů podle délek stran: 

 polygonové pořady s dlouhými stranami (300m < s < 1500m)   

 polygonové pořady s krátkými stranami (60m < s < 300m) 

Typy polygonových pořadů: 

 otevřené :  - oboustrann  orientovaný 

                                    - jednostrann  orientovaný na konci volný 

                                    - jednostrann  orientovaný na konci připojený 

                                    - vetknutý 

 uzavřené: - orientovaný  

                                    - neorientovaný 
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                           Obr. č 4 - Uzavřený polygonový pořad orientovaný 

                                                     

 

Teoretický výpočet uzavřeného polygonového pořadu: 
Úhlové vyrovnání:      = (n-2)*2R                                                                                             (3.2.1.1)      = (n+2)*2R                                                                                            (3.2.1.2) 

 

Úhlový uzáv r: 

Oω = Ěn±Ňě*2R -Σω'                                                                                (3.2.1.3)     

 

Porovnání úhlového uzáv ru s povolenou úhlovou odchylkou a rozd lení úhlového 

uzáv ru na jednotlivé úhly. 

|Oω| < |∆ω|                                                                                            (3.2.1.4) 

                                                                                               (3.2.1.5) 

ωi = ω' + δω                                                                                                                       (3.2.1.6) 

Výpočet všech sm rníků: 

δP,1 = δP,A + ωP                                                                                                                      (3.2.1.7) 
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δ1,2 = δ1,P + ω1 = δP,1 + ω1 - 2R                                                                 (3.2.1.8) 

δi,i+1 = δP,A + i*2R + Σωi                                                                                                   (3.2.1.9) 

Vypočtení přibližných souřadnicových rozdílů: 

∆X
'
i,i+1 = Si,i+1*cosδi,i+1                                                                                                      (3.2.1.10) 

∆Y
'
i,i+1 = Si,i+1*sinδi,i+1 

 

U uzavřeného polygonového pořadu se při m ření začíná a končí na stejném bod  a proto 

platí pravidlo, že součet všech souřadnicových rozdílů je roven nule.        Xi,i+1 = 0                                                                                                   (3.2.1.11)     Yi,i+1 = 0                                                                                                   (3.2.1.12)       

 

Výpočet souřadnicových odchylek Ox, Oy 

Ox = ∆Xi,i+1 - ∆X'i,i+1 = 0 - ∆X
'
i,i+1                                                                               (3.2.1.13) 

Oy = ∆Yi,i+1 - ∆Y
'
i,i+1 = 0 - ∆Y

'
i,i+1 

 

Výpočet polohové odchylky: 

OP =                                                                                                    (3.2.1.14) 

 

Porovnání polohové odchylky s mezní polohovou odchylkou ∆P. Pokud je polohová 

odchylka menší než mezní polohová odchylka, m řili jsme správn  a můžeme pokračovat 

ve výpočtech. 

 

|OP| ≤ ∆P                                                                                               (3.2.1.15)   

Výpočet souřadnicových oprav Ěvyrovnáníě: 

V       = |∆X'i,i+1|*
                                                                 (3.2.1.16) 

V       = |∆Y'i,i+1|*
                                                                 (3.2.1.17) 

Vypočet vyrovnaných souřadnicových rozdílů: 

∆Xi,i+1 =  ∆X'i,i+1 + V                                                                        (3.2.1.18) 

∆Yi,i+1 =  ∆Y'i,i+1 + V                                                                        (3.2.1.19) 

Výpočet výsledných souřadnic: 
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Xi = Xi,i+1 + ∆Xi,i+1                                                                                                             (3.2.1.20) 

Yi = Yi,i+1 + ∆Yi,i+1                                                                                                            (3.2.1.21) 

V našem případ  byl zvolen uzavřený polygonový pořad m řený metodou 

trojpodstavcové soustavy.  

Na prvním bod  č. 400Ň polygonového pořadu bylo provedeno nastavení parametrů 

v přístroji, což znamená založení nové zakázky, nastavení typu odrazného hranolu a 

nastavení počátečního stanoviska a orientace. Celé m ření bylo provád no ve dvou 

polohách dalekohledu pro zajišt ní vyšší přesnosti. 

3.2.2 M ení podrobných bod  polární metodou 

Polární metoda viz obr. č. 5 patří k nejpoužívan jší metod  pro m ření polohy bodů. 

Je to způsob určení polohy bodu pomocí polárních souřadnic - vodorovného úhlu a délky. 

Při m ření polární metodou mohou nastat dva případy. První případ je m ření z tzv. 

pevného stanoviska a druhý případ je m ření z tzv. volného stanoviska. 

U polární metody m řením z pevného stanoviska známe souřadnice stanoviska, kdežto u 

m ření z volného stanoviska souřadnice stanoviska neznáme a musíme je vypočítat jinými 

geodetickými metodami. 

 

               Obr. č.5 - Polární metoda 

 

Výpočet :  

1. δ1,A = δ1,2 + ω                                                                                      (3.2.2.1)                            

2. ∆Y1,A = S1,A  . sinδ1,A                                                                                                      (3.2.2.2) 

     ∆X1,A = S1,A  . cosδ1,A                                                                                                      (3.2.2.3) 

3. YA = Y1 + ∆Y1,A                                                                                    (3.2.2.4) 

XA = X1 + ∆X1,A                                                                                                                (3.2.2.4) 
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Při samotném m ření byla tato metoda použita pro zam ření podrobných bodů  

lesních cest. Pro tento účel byly použity jako stanoviska body polygonového pořadu a 

podrobné body se vztahovaly k okrajům a osám lesních cest zam řených cílením na 

odrazný hranol. Celkem bylo zam řeno ň79 podrobných bodů lesních cest, jejichž 

souřadnice jsou uvedeny v příloze č. 4 - Seznam souřadnic podrobných bodů                    

3.3 Výškopis 

Výškopis dle [8] slouží k zobrazení terénního reliéfu m řeného objektu na map . 

Skládá se z vrstevnic, výškopisných značek, výškových bodů a dalších prostorových 

faktorů.  

Při určování výšek se výšky rozd lují na absolutní a relativní. Absolutní výšky jsou 

výšky, které jsou vztaženy k nulové hladinové ploše, jde tedy o výšky nadmořské. 

Relativní výšky jsou výšky, které se vztahují ke zvolenému bodu a určují se přímo nebo 

nepřímo.  Používáme různé druhy metod pro určování výšek. Nejpoužívan jší metodou je 

geometrická nivelace ze středu. Dalšími metodami jsou trigonometrické m ření výšek, 

barometrické m ření výšek, hydrostatická nivelace, m ření výšek pomocí technologie 

GNSS, stereofotogrammetrie.                                         

3.3.1 Trigonometrické m ení výšek 

U této metody m ření výšek se určuje výškový rozdíl mezi body tzv. trigonometricky 

Ěna základ  trojúhelníkuě, viz. obr. č. 6 a 7. Využívá se výškový nebo zenitový úhel a 

šikmá nebo vodorovná délka. Používá se, pokud není možno provést přímé m ření výšek 

objektu. Pro určení výšky neznámého bodu je potřeba znát výšku stanoviska a výšku 

signálu. [2] 

Je-li při trigonometrickém určování výšek vzdálenost mezi stanoviskem a určovaným 

bodem v tší než ň00 m, pak se u výpočtu provádí opravy z refrakce a zakřivení zemského 

povrchu.  
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Obr. č.6 - Trigonometrické měření výšek; výškový úhel 

 

Výpočet výšky bodu B; výškový úhel: 
 

VB = VA + v + h - n = VA + v + s*tg α - n                                                                  (3.3.1.1)                                   

VB = VA + v + h - n = VA + v + s*cotg Z - n                                                              (3.3.1.2) 

 

         

Obr. č 7 -  Trigonometrické měření výšek; hloubkový úhel  

 

Výpočet výšky bodu B; hloubkový úhel: 
 

VB = VA + v - h - n = VA + v - s*tg α - n                                                                    (3.3.1.3) 

VB = VA + v - h - n = VA + v - s*cotg Z - n                                                                (3.3.1.4) 

 

VB ... výška bodu B 

VA ... výška bodu A 

v ...    výška přístroje 
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h ...    převýšení mezi body A a B 

n ...    výška signálu 

s ...    vodorovná délka 

s' ...   šikmá délka 

α ...   výškový úhel 

β ...   hloubkový úhel 

z ...   zenitový úhel   

 

4. ZPRůCOVÁNÍ M ENÝCH DůT 

Pro zpracování m řených dat se v dnešní dob  používají programy, které umož ují 

výpočty souřadnic v daném souřadnicovém systému a zpracování v grafické form . Pro 

možnost zpracování všech m řených dat bylo nutno nejprve vypočítat souřadnice 

připojovacího bodu 4002 a orientačního bodu 4001 pomocí technologie GNSS. 

Všechny výpočty m řených dat zahrnující výpočet souřadnic bodů uzavřeného 

polygonového pořadu, výpočet souřadnic podrobných bodů polární metodou a výpočet 

výšek trigonometrickou metodou, byly provedeny v programu Groma a grafické 

vyhodnocení bylo provedeno v programu AutoCAD. 

4.1 Výpočet polygonového po adu 

Nejprve bylo potřeba provést v programu Groma zpracování a úpravu zápisníků 

všech m řených hodnot. Program Groma automaticky vyhodnotí m ření v obou polohách a 

redukuje sm ry.  

Dalším krokem bylo načtení polygonového pořadu ze zpracovaného zápisníku 

m řených hodnot a provedení výpočtu pomocí funkce "polygonové pořady", viz. Příloha č. 

1 - Protokol výpočtu polygonového pořadu. 
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Parametry polygonového pořadu:  

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

Typ pořadu : Uzavřený  

Délka pořadu : Ň584.410m  

Odchylka Y/X : -0.261m / -0.104m  

Polohová odchylka : 0.Ň81m  

Nejv tší / nejmenší délka v pořadu : 1ň8.648m / 44.9ň5m  

Pom r nejv tší / nejmenší délka : 1:ň.09  

Max. pom r sousedních délek : 1:ň.08  

Nejv tší rozdíl Ňx m řené délky : 0.000m  

Nejmenší vrcholový úhel : 96.60ň4g 

 

Test polygonového pořadu:  

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

Polohová odchylka [m]: Skutečná hodnota: 0.Ň81, Mezní hodnota: 0.Ň94  

Mezní délka pořadu [m]: Skutečná hodnota: Ň584.410, Mezní hodnota: 1500.000  

Mezní délka strany [m]: Skutečná hodnota: 1ň8.648, Mezní hodnota: 400.000  

Mezní pom r délek : Skutečná hodnota: 1:ň.080, Mezní hodnota: 1:ň.00 

4.2 Výpočet podrobných bod   

Pro výpočet podrobných bodů se vycházelo z bodů polygonového pořadu. V 

programu Groma, po zpracování zápisníku m řených hodnot, se provedl výpočet všech 

souřadnic podrobných bodů pomocí funkce "polární metoda dávkou", viz. Příloha č. Ň - 

Protokol výpočtu podrobných bodů. 

 Souřadnice všech podrobných bodů je uveden v příloze č. 4 - Seznam souřadnic 

podrobných bodů. 
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5. PROGRůMOVÉ VYBůVENÍ 

5.1 Program Groma 

Program Groma je geodetický systém určený ke komplexnímu zpracování 

geodetických dat. Obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. 

Umož uje práci s více soubory najednou a umí dle [9] zpracovávat data ve formátech 

všech b žných záznamníků, dávkov  i jednotlivými výpočty. Veškeré výpočetní úkoly 

probíhají v dialogových oknech. Při výpočtech vznikají automaticky textové protokoly o 

výpočtu. Program GROMA umož uje kompletní zpracování zápisníku Ězpracování m ření 

v obou polohách, opakovaných m ření, obousm rn  m řených délek, redukci sm růě. 

Navíc lze m ření opravit o vliv refrakce a zakřivení, o vliv indexové chyby, a lze dávkov  

spočítat převýšení ze zenitových úhlů. 

Výpočetní úlohy Gromy: 

 polární metoda 

 polární metoda dávkou 

 ortogonální metoda 

 volné stanovisko 

 protínání ze sm rů 

 protínání z délek 

 všechny typy polygonových pořadů 

5.2 Program AutoCAD 

AutoCAD je výkonný software pro projektování a konstruování ve ŇD a ňD 

zobrazení. Pro bezpečnou stabilitu a kompatibilitu při práci program využívá originální 

DWG formát souborů. Programové vybavení obsahují geometrické, matematické, 

inženýrské a grafické pomůcky pro modelování a vykreslování objektů. Program je dle 

[10] využíván v celé škále aplikací - zahrnuje oblasti od strojírenství, přes stavebnictví, 

architekturu a mapování, ale i obory geodézie a GIS, elektrotechnika, chemie, astronomie, 

archeologie, ekologie a třeba i divadelnictví. 
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6. ZÁV R 

Úkolem bakalářské práce bylo povést pasportizaci lesních cest v zadané lokalit . 

Cílem práce bylo zam ření, zpracování m řených dat a následné grafické vyhodnocení. 

Před zahájením m ření byla provedena rekognoskace terénu pro vhodné zvolení bodů 

polygonového pořadu. Po vybudování pomocné m řické sít  a následném zam ření této 

sít  a podrobných bodů byl proveden výpočet souřadnic všech bodů v systému S-JTSK a 

Bpv ve výpočetním programu Groma. Pro vypracování do grafické podoby byl použit 

program AutoCAD. Seznam souřadnic bodů polygonového pořadu je uveden v příloze č. ň 

a seznam podrobných bodů v příloze č. 4. 

Výsledkem celého m ření je znázorn ní polohy lesních cest zobrazených ve 

výkresové dokumentaci. 
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