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Anotácia 

Moja bakalárska práca sa zaoberá skutočným stavom polohopisu a výškopisu 

v okolí budovy FEI pri VŠB-TU Ostrava. Obsahom mojej práce je zameranie uvedenej 

lokality, použitie metód merania, prístrojov a pomôcok. Pre zameranie lokality stačili 

použité dve metódy merania – uzavretý polygónový ťah a tachymetria. Namerané dáta boli 

graficky spracované, pre výpočtovú časť som použil program Groma a pre grafickú časť 

AutoCad. Výsledkom je digitálna a analógová forma zmeraného územia. 

 

Kľúčové slová: polohopis, výškopis, bodové pole, tachymetria 

 

 

Anotation 

 My bachelor thesis deals with the actual conditions of topography and elevation of 

the surroundings of the building of FEI TU Ostrava. The content of this work is the 

localization of the given area, using the methods of measurement instruments and devices. 

For the localization of the given area, there is enough to employ two methods of 

measurement - closed polygon move and Surveying. The measured data are graphically 

processed. There is used the application Groma for the computational part and the 

AutoCad for the graphic part. The results representing the localized area are in the digital 

and analog form. 
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Zoznam skratiek 

 

GNSS   Global navigation satelite system (Globálny navigačný družicový  

   systém) 

S-JTSK  Súradnicový systém – jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

Bpv   Výškový systém Baltský - po vyrovnaní 

2D   Dvojrozmerné kreslenie v rovine (x, y) 

3D   Trojrozmerné kreslenie v priestore (x, y, z) 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

ppm   par per milion, 1 milióntina 

PŤ   Polygónový ťah 

ČSN   Česká štátna norma 

TS   Total station (totálna stanica) 

FEI   Fakulta elektrotechniky a informatiky 

VŠB – TU  Vysoká škola banská – Technická univerzita 

ČSR   Česko-slovenská republika 
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1 Úvod 
 

 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zameranie skutočného stavu v okolí budovy 

FEI VŠB - TU Ostrava. Mapované  územie akiste  v minulosti zmenilo svoju tvár, keďže 

sa na začiatku nového roku 2011 začalo s výstavbou novej budovy FEI a výstavba zasiahla 

tak aj do okolia.  

Prvá časť, bola etapou prípravy, kedy bolo treba rekognoskovať mapovaný terén. 

Ďalšou  etapou bolo vytvorenie polohového  a výškového bodového poľa. Východiskové 

body boli stabilizované meračskými klincami a kolíkmi. Súradnice a výšky bodov boli 

dosiahnuté zo štandardného postupu geodetických metód, kedy bol použitý uzavretý 

polygónový ťah a pre určenie výšok bodov bola použitá trigonometrická metóda. Týmito 

meraniami sme body pripojili do súradnicového systému S-JTSK a do výškového systému 

Bpv. V ďalšej etape nasledovalo samotné zameranie mapovaného územia. V teréne boli 

zamerané podrobné body tachymetrickou metódou, určíme teda súradnice i výšky týchto 

bodov. Táto etapa ukončila práce v teréne. Poslednou fázou už bolo spracovanie 

nameraných hodnôt.  

Výpočty boli vyhotovené v geodetickom programe GROMA v. 8, kde boli vypočítané 

súradnice všetkých bodov, polygónových aj podrobných. Vyhotovenie grafiky bolo 

prevedené v programe AutoCad 2014. 
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2 Lokalita 
 

 Mapované územie sa nachádza v meste Ostrava v mestskej časti Poruba. Krátke 

informácie o lokalite, kde sa nachádza mapovaná oblasť. Mesto Ostrava sa nachádza 

v severovýchodnej časti Českej republiky, neďaleko hraníc s Poľskom. Počtom obyvateľov 

aj rozlohou je tretím najväčším mestom v tejto krajine. Je štatutárnym mestom 

Moravskoslezského kraja. Mesto je významným priemyselným a tiež vysokoškolským 

centrom.[1] 

 Ostravu tvorí celkovo 23 mestských obvodov a jedným z nich je aj mestský obvod Poruba. 

Poruba sa rozkladá v severozápadnej časti mesta Ostrava a so svojimi takmer 70 tisícmi 

obyvateľmi patrí medzi druhý najľudnatejší obvod mesta. Poruba je obvodom bez veľkého 

priemyslu, ale za to patrí medzi najkvalitnejšie lokality mesta s odpočinkovými zónami 

a veľkými plochami zelene. [2] 

 

Obr. č. 1:  mesto Ostrava v ČR  

 

 

Obr. č. 2:  mapovaná  oblasť  mestského obvodu Poruba mesta Ostrava  
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2.1 Mapované územie 

       Mapované územie sa rozkladá v areáli VŠB - TU Ostrava neďaleko Fakultnej 

nemocnice. Mapovaná oblasť zachytáva okolitý terén v lokalite, kde stojí budova FEI. 

Rozloha mapovaného územia je cca 0,020𝑘𝑚2. 

 

Obr. č. 3: mapované územie  

 

 

3 Referenčné systémy 
 

3.1 Súradnicový systém JTSK 

Všetky súradnicové výpočty geodetických úloh riešime v pravouhlých 

súradnicových sústavách, ktoré náležia jednotlivým zobrazovacím sústavám. Súradnicový 

systém jednotnej siete katastrálnej (S-JTSK), je definovaný Besselovým elipsoidom 

s referenčným bodom Hermannskogel a Křovákovým zobrazením (dvojité konformné 

kužeľové zobrazenie v obecnej polohe), prevzatými prvkami siete vojenskej triangulácie 

(orientácia, rozmer i poloha na elipsoidu) a jednotnou trigonometrickou sieťou 

katastrálnou. Zobrazenie je dvojité, preto sa najskôr  trigonometrické  body zobrazia 

konformne z Besselovho elipsoidu na Gaussovu guľu. [5] 
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Parametre Besselovho elipsoidu: 

 a (hlavná polo osa)  = 6 377 397,155m 

 b (vedľajšia polo osa)  = 6 359 078,963m 

 i (sploštenie)   = 1: 299,15 

Potom sa  referenčná guľa zobrazila konformne na kužeľ v obecnej polohe. Obecná 

poloha kužeľa bola zvolená z dôvodu predĺženej polohy zobrazovaného územia v smere 

severozápad – juhovýchod. Takto sa rovnobežkový pás, v ktorom ležala ČSR, zúžil z 370 

km na 280 km a maximálne dĺžkové skreslenie sa na okrajoch pásu zmenšilo z + 42 cm/km 

na + 24 cm/km. Taktiež sa však zmenšila guľa o 0,0001*R., touto úpravou dosahovalo 

dĺžkové skreslenie už iba hodnôt -10 až +14 cm /1km.  

Začiatok sústavy bol zvolený obraz vrcholu kužeľa, nachádzajúci sa nad 

Petrohradom. Osa X je tvorená obrazom základného poludníka ϰ=42˚30ˊ východne od 

Ferra a jej kladný smer je orientovaný k juhu. Osa Y je kolmá k ose X a smeruje na západ. 

Takto sa dostala bývala republika, dnes už republiky Česka a Slovenska do 1. kvadrantu 

a všetky súradnice, sú tak kladné. Křovákovo zobrazenie navrhol Ing. Josef Křovák ešte 

v roku 1922.[5] 

 

 

Obr. č. 4: Křovákovo zobrazenie 
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3.2 Výškový systém  Bpv 

 Výškový systém Baltský - po vyrovnaní. Od roku 2000 je jediným záväzným 

výškovým systémom používaným na území Českej republiky. Zrovnávanou hladinou pre 

výpočet výšok v systéme je stredná hladina Baltského mora, kde nula vodočtu je v 

Kronštade. Systém používa normálne Molodenského výšky.[6] 

 

  

4 Metódy merania 
 

4.1 Meranie uhlov 

 Tak ako sa pri meraní  uhlov vyvíjali teodolity, prístroje, tak sa vyvinula aj rada 

metód merania uhlov. Treba dodať, uhol získame a je daný: rozdielom dvoch smerov. 

 

4.1.1 Meranie vodorovných uhlov 

 Jednou zo základných a najjednoduchších metód je meranie uhlu v dvoch polohách 

ďalekohľadu. Odčítanie uhlu v oboch polohách sa líši cca o 200𝑔 . Ďalšou metódou je 

jedna z najstarších a používa sa pre prístroje vybavené s repetičným zariadením, je to 

repetičné (-násobné) meranie uhlu. Metóda používaná často v geodézií pre svoju presnosť 

a elimináciu prístrojových chýb je meranie v radoch a skupinách. Meranie uhlov v prvej 

polohe ďalekohľadu je jedna rada. Meranie v druhej polohe ďalekohľadu tvorí 2.radu. Obe 

rady spolu tvoria jednu skupinu. Postup merania je rozdielny medzi meraním v 1.rade a 2. 

rade, kedy v prvej rade meriame v smere hodinových ručičiek, tak v druhej rade je to proti 

smere. [7] 

 

4.1.2 Meranie zvislých uhlov 

 Zvislé uhly, alebo zenitové vzdialenosti, resp. výškové uhly meriame v zásade 

v jednej polohe a v dvoch polohách ďalekohľadu. Meranie zvislého uhlu v jednej polohe 

ďalekohľadu, vyžaduje, aby bola odstránená indexová chyba, inak zvislý uhol bude touto 

chybou zaťažený. Meranie zvislého uhlu v dvoch polohách je podobné ako pri meraní 

vodorovného uhlu, akurát s tým rozdielom, že súčet uhlov z prvej a druhej polohy 

ďalekohľadu je cca 400𝑔. [7] 
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4.2 Polohopis 

 

4.2.1 Polárna metóda 

 Polárna metóda spočíva v určení polohy bodu na princípe zamerania dĺžky medzi 

stanoviskom a podrobným bodom, ako i v zameraní vodorovného uhlu medzi zámerov na 

bod a pevným bodom. Vzhľadom k danému bodovému poľu, stačia tieto dva zamerané 

prvky k určeniu polohy meraných bodov. [7] 

 

Výpočet súradníc bodov: 

𝑌𝑖 =  𝑌𝑃 + 𝑆𝑖 ∗ sin 𝜎𝑃𝑖 

𝑋𝑖 =  𝑋𝑃 + 𝑆𝑖 ∗ cos 𝜎𝑃𝑖 

𝜎𝑃𝑖 =  𝜎𝑃𝐴 + 𝜔𝑖 

(viď obrázok č. 5) 

 

 

Obr. č. 5: Polárna metóda 
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4.3 Výškopis 

4.3.1 Trigonometrické určenie výšky 

 Je to metóda výškového merania, pri ktorom určujeme výšku neznámeho bodu, 

alebo prevýšenie medzi dvoma bodmi. Trigonometrické meranie je založené na využitie 

trojuholníka a jeho výpočtu pomocou goniometrických funkcií. Pri meraní je podstatne 

vziať do úvahy meranú dĺžku, ak je dĺžka do 200 m, není treba uvažovať nad vplyvom 

chyby zo zanedbania skutočného horizontu a tiež vplyv refrakcie. [8] 

 

 

Obr. č. 6: Trigonometrické určenie výšky 

 

Výpočet : 𝐻𝐵 = 𝐻𝐴 +  𝑣𝑝 +  ℎ − 𝑣𝑐 , 𝑘𝑑𝑒 ℎ = cos 𝑧 ∗  𝑑𝑠  (𝑝𝑟𝑖 š𝑖𝑘𝑚𝑒𝑗 𝑧á𝑚𝑒𝑟𝑒)  

     𝐻𝐵 = 𝐻𝐴 +  𝑣𝑝 +  ℎ − 𝑣𝑐 , 𝑘𝑑𝑒 ℎ = cotg 𝑧 ∗  𝑑  (𝑝𝑟𝑖 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑣𝑛𝑒𝑗 𝑧á𝑚𝑒𝑟𝑒) 

Kde : 

𝐻𝐴 = 𝑧𝑛á𝑚𝑎 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑢 𝐴                                                 𝑑𝑠 = š𝑖𝑘𝑚á 𝑣𝑧𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠ť  

𝐻𝐵 = 𝑛𝑒𝑧𝑛á𝑚𝑎 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑢 𝐵(𝑢𝑟č𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑏𝑜𝑑)            𝑑 = 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑣𝑛á 𝑣𝑧𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠ť 

𝑣𝑝 = 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑝𝑟í𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑎                                                            𝑧 = 𝑧𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑣ý 𝑢ℎ𝑜𝑙 

𝑣𝑐 = 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑐𝑖𝑒                                                                    ℎ = 𝑝𝑟𝑒𝑣ýš𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑧𝑖 𝑏𝑜𝑑𝑚𝑖 𝐴 𝐵 
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4.4 Výškopis a polohopis 

 Niektorými geodetickými meraniami sa dajú urýchliť, zjednoduchšiť a spojiť  

druhy metód, ako v tomto prípade spoločné zameranie polohopisu a výškopisu. Na túto 

metódu môžeme využiť niekoľko druhov geodetických meraní ako napr.: metódu GNNS, 

všetky druhy tachymetrie a tiež modernú metódu mapovania – fotogrametriu. 

 

4.4.1 Tachymetria 

 Tachymetrickým meraním určujeme priestorovú polohu a výšku zameraných 

bodov, vzhľadom k stanovisku merania, ktorého výšku aj polohu poznáme. Pre každý 

tachymetrický bod musíme merať jeho vzdialenosť (šikmú, alebo vodorovnú) od 

stanoviska, vodorovný uhol ω medzi týmto smerom a určitým známym smerom (zámery 

na polygónový, trigonometrický bod...) bodového poľa a výškový uhol β. Môžeme teda 

povedať, že tachymetriu tvorí dvojica meraní v jednom a to: polárna metóda 

a trigonometrické určenie výšky. [7] 

 Podľa použitej metódy sa tachymetria delí na: nitkovú, diagramovú, blokovú a dnes 

medzi najčastejšie využívanú patrí elektronická, kde namiesto používaní tachymetrických 

lát, využívame odrazený hranol (zrkadlo) na výsuvnej výtyčke.[9] 

 Tachymetriu tiež môžeme ešte rozdeliť z pohľadu využitia  meracích prístrojov  na  

- tzv. číselnú tachymetriu (z nameraných číselných údajov) a grafickú tachymetriu, kedy 

výškopis a polohopis sa kreslí priamo v teréne.[7] 

 

5 Polygónové ťahy 

 

 Polygónové ťahy používame pre určenie polohy (súradnice Y,X) bodov PPBP. 

Polygónový ťah je spojenie nových a daných bodov priamymi spojnicami (stranami) do 

určitého súvislého celku. Spojenie viacerých polygónových ťahov, tvorí polygónovú sieť. 

Polygónové ťahy delíme podľa rôznych hľadísk. Základné a všeobecné rozdelenie ťahov je 

podľa tvaru, spôsobu pripojenia a dĺžky polygónových strán.[7] 
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5.1 Uzavretý polygónový ťah 

 Meriame ľavostranné a v závislosti na orientácií polygónového ťahu meriame buď 

vnútorné, alebo vonkajšie uhly m- uholníka.[7]  

V našom prípade sa zameriame na výpočet vnútorných uhlov m- uholníka, keďže tento typ 

sme použili pri vlastných meraniach. 

 

 

Obr. č. 7: Uzavretý polygónový ťah 

 

Uzavretý PŤ je podľa [10] uvedený: 

Dáno: body P, A 

Měřeno: úhly ωP, ωK, ω1, ω2, ...  strany sP1, s12, s23, ... 

 

Úhlové vyrovnání: 

 Počet neznámých bodů v polygonu označuje n, tedy i s bodem P platí m = n + 1. 

Úhly sčítáme pro i = 1..n a pro vrcholový úhel na bodu P (ωK = ωn+1). Tedy: 

∑ 𝜔𝑖 = (𝑛 − 1) ∗ 2𝑅

𝑛+1

𝑖=1
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V důsledku měřických chyb těchto hodnot však nedosáhneme. Spočítáme tedy tzv. úhlový 

uzávěr: 

𝑂𝜔 = (𝑛 − 1) ∗ 2𝑅 − ∑ 𝜔𝑖

𝑛+1

𝑖=1

 

 

 Tuto hodnotu porovnáme s dopustnou odchylkou Δω. Je-li spočítaná odchylka v 

absolutní hodnotě větší než dopustná, je měření chybné, jinak provedeme úhlové 

vyrovnání (rozdělíme odchylky rovnoměrně na všechny úhly kromě úhlu ωP, který není 

vrcholovým úhlem m-úhelníka): 

𝛿𝜔 =
𝑂𝜔

𝑛 + 1
 

�̅� = 𝜔𝑖 + 𝛿𝜔 , 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = {1 … 𝑛 + 1} 

 

Výpočet vyrovnaných směrníků jednotlivých stran 

 Nejprve spočítám směrník z bodu P na bod 1: 

𝜎𝑃1 = 𝜎𝑃𝐴 + 𝜔𝑃 

 

Pak můžeme počítat směrníky jednotlivých dalších stran polygonového pořadu, obecne 

potom: 

𝜎𝑖,𝑖+1 = 𝜎𝑃𝐴 − 𝑖 ∗ 2𝑅 ∑ 𝜔𝑗

𝑖

𝑗=0

 

 

Výpočet souřadnicových rozdílů 

 Vyjdeme ze stejných vztahů, ke kterým jsme došli u volného pořadu: 

𝑌𝑖 = 𝑌𝑃 + ∑ 𝑆𝑗−1𝑗 ∗ sin 𝜎𝑗−1𝑗

𝑖

𝑗=0

 

𝑋𝑖 = 𝑋𝑃 + ∑ 𝑆𝑗−1𝑗 ∗ cos 𝜎𝑗−1𝑗

𝑖

𝑗=0
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Tyto rovnice musí platit i pro poslední bod, tedy opět pro bod P: 

𝑌𝑃 = 𝑌𝑃 + ∑ ∆𝑌𝑗−1𝑗

𝑛

𝑗=1

=  𝑌𝑃 + ∑ 𝑆𝑗−1𝑗 ∗ sin 𝜎𝑗−1𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑋𝑃 = 𝑋𝑃 + ∑ ∆𝑋𝑗−1𝑗

𝑛

𝑗=1

=  𝑋𝑃 + ∑ 𝑆𝑗−1𝑗 ∗ cos 𝜎𝑗−1𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Mělo by tedy platit: 

∑ ∆𝑌𝑖−1,𝑗

𝑛

𝑖−1

= ∑ ∆𝑋𝑖−1,𝑗

𝑛

𝑖−1

= 0 

 

Vlivem měřických chyb nám však vyjdou určité souřadnicové odchylky OY, OX, 

spočítáme tedy polohovou odchylku Op (odchylka je však hodnota „mělo vyjít“ – „vyšlo“, 

tedy zde 0 – „vyšlo“, proto záporné znaménko): 

𝑂𝑌 = − ∑ ∆𝑌𝑖−1,𝑗

𝑛

𝑖−1

 

𝑂𝑌 = − ∑ ∆𝑋𝑖−1,𝑗

𝑛

𝑖−1

 

𝑂𝑃 = √𝑂𝑋2 + 𝑂𝑌2 

 

 Tuto hodnotu porovnáme s maximální dopustnou polohovou odchylkou ΔP. Pokud 

je vypočítaná odchylka menší, měřili jsme správně a můžeme provést souřadnicové 

vyrovnání. 

 

Souřadnicové vyrovnání 

 Zatímco při úhlovém vyrovnání jsme rozdělili odchylky rovnoměrně, zde je 

budeme odchylky rozdělovat poměrně délkám jednotlivých úseků. Tedy delší strany budou 

mít větší opravu než kratší strany. Toto vyrovnání budeme dělat zvlášť pro obě souřadnice. 
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𝑜𝑌𝑖−1,𝑖 =
𝑂𝑌

∑ |∆𝑌𝑗−1,𝑗|𝑗

∗ |∆𝑌𝑗−1,𝑗| 

𝑜𝑋𝑖−1,𝑖 =
𝑂𝑋

∑ |∆𝑋𝑗−1,𝑗|𝑗

∗ |∆𝑋𝑗−1,𝑗| 

 

∆𝑋𝑖−1,𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∆𝑋𝑖−1,𝑖 + 𝑜𝑋𝑖−1,𝑖 = 𝑆𝑖−1,𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑖̅̅ ̅ + 𝑜𝑋𝑖−1,𝑖 

∆𝑌𝑖−1,𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = ∆𝑌𝑖−1,𝑖 + 𝑜𝑌𝑖−1,𝑖 = 𝑆𝑖−1,𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑖̅̅ ̅ + 𝑜𝑌𝑖−1,𝑖 

 

 Nyní již z vyrovnaných souřadnicových rozdílů snadno spočítáme výsledné 

souřadnice: 

𝑋𝑖 = 𝑋𝑃 + ∑ ∆𝑋𝑗−1,𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖

𝑗=1

 

𝑌𝑖 = 𝑌𝑃 + ∑ ∆𝑌𝑗−1,𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖

𝑗=1

 

 

5.2 Výpočet rajónom 

 Podľa [3] úlohou je vypočítať pravouhlé súradnice bodu P, keď poznáme: 

 Súradnice bodov A,B 

 Na bode A bol meraný uhol ω a dĺžka dAB 

 

Obr. č. 8: Určenie súradníc bodu metódou rajón 
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Výpočet vykonáme v tomto poradí: 

 Výpočet smerníka σAB : 

𝑡𝑔𝜎𝐴𝐵 =
∆𝑌𝐴𝐵

∆𝑋𝐴𝐵
=

𝑌𝐵 − 𝑌𝐴

𝑋𝐵 − 𝑋𝐴
 

 Výpočet smerníka σAP: 

𝜎𝐴𝑃 = 𝜎𝐴𝐵 + 𝜔 

 Výpočet súradnicových rozdielov: 

                                            ∆𝑌𝐴𝑃 = 𝑑𝐴𝑃 + 𝑠𝑖𝑛𝜎𝐴𝑃  ,  ∆𝑋𝐴𝑃 = 𝑑𝐴𝑃 + 𝑐𝑜𝑠𝜎𝐴𝑃    

 Znamienko súradnicového rozdielu bude totožné so znamienkom sínusu, resp. 

kosínusu smerníka v príslušnom kvadrante 

 Výpočet súradníc bodu P: 

𝑌𝑃 = 𝑌𝐴 + ∆𝑌𝐴𝑃 

𝑋𝑃 = 𝑋𝐴 + ∆𝑋𝐴𝑃 

 

6 Vlastné meranie 

 

6.1  Rekognoskácia terénu 

 Je zisťovanie skutočností v teréne, kde sa majú vykonávať nasledujúce geodetické 

práce pre zameranie záujmovej oblasti. Rekognoskáciu terénu môžem rozdeliť do dvoch 

etáp. Prvá etapa spočívala vo voľbe vhodných bodov pre pripojenie do S-JTSK a Bpv, tak 

aby sme mapovanú lokalitu pripojili do týchto referenčných systémov. Bolo treba najskôr 

pred samotnou rekognoskáciou navštíviť internetové stránky Českého úradu 

zememěřického a katastrálniho (www.cuzk.cz) a zistiť tak informácie o bodovom poli 

v blízkosti mapovaného územia.  

 Po získaní dôležitých informácií, sme v teréne mohli vytvoriť meraciu sieť, ktorá 

bola neskôr meraním uzavretého polygónového ťahu pripojená  ako polohovo, tak aj 

výškovo vzhľadom k známym bodom, ktorými boli zhusťovacie body PPBP. Meracia sieť 

bola tvorená šiestimi novovzniknutými  polygónovými bodmi a ďalšími dvomi bodmi, 

ktoré boli určené rajónom. 



Tomáš Zjavka: Polohopisné a výškopisné zameranie v okolí budovy FEI VŠB-TU Ostrava 

 2015   14 

 

 Voľba stanovísk meracej siete musí byť vhodne navrhnutá, tak aby bolo vidieť na 

predchádzajúce i na nasledujúce stanovisko. Tiež musí byť navrhnutá meracia sieť tak v 

blízkosti, aby z nej bolo  možné zamerať mapované územie.   

 Druhou etapou bola rekognoskácia mapovanej lokality. Meracia sieť musela byť 

ešte doplnená o ďalšie dva body- určene pomocou rajónu, tak, aby sme mohli celú lokalitu 

zamerať. 

 

6.2  Poľný náčrt 

 Vyhotovujeme od ruky na podklade napríklad katastrálnej mapy. Poľný náčrt spolu 

so zápisníkom (v digitálnej forme) meraných uhlov dĺžok a prevýšení tvorí podklad pre 

tvorbu polohopisného a výškopisného plánu, tzv. tachymetrického plánu. 

  Poľný náčrt obsahuje sieť zameraných bodov, ktoré sú súhlasné číslované aj 

v zápisníku v pamäťovom médiu. Farebne, červenou farbou sa vyznačia stanoviska bodov 

meracej siete. Vyhotoviteľ poľného náčrtu určoval body na zameriavanom území a to tak, 

aby vystihovali členitosť terénu a tiež zreteľné a úplne polohopisné údaje, ako objekty, 

budovy, cesty, chodníky, stromy, vpuste, šachty ... atď. 

  Náčrt sme opatrili o obsah znázornenia povrchu terénu pomocou spádnic, žliab, 

údolníc, ktoré charakterizovali výškopisnú zložku. Ďalej sme vyznačili všeobecné 

označenie objektov, popisné čísla domov, parciel, a  druhy pozemkov, všetko na podklade 

získaných informácií z internetovej stránky Českého úradu zememěřického a katastrálniho 

(www.cuzk.cz). Niektoré objekty ( lampy, stromy, kanály, šachty...) bolo treba vyznačiť 

dohodnutými značkami podľa značkového kľúča.  

 Zapísali sa aj číselné údaje objektov, ako omerné miery, pomocou ktorých sme 

mohli neskôr skonštruovať v programe AutoCad  body, ktoré boli pre zameranie 

neprístupné, alebo neviditeľné z dôsledku zatienenia iného predmetu, objektu. Obecne sa 

orientujú náčrty k severu, keďže sme vyhotovili stočený poľný náčrt, vyznačili sme sever 

pomocou severky, podobného tvaru ako sa používa zo značkového kľúča.                

(Ukážka poľného náčrtu, viď Príloha č.5) 

 

6.3  Stabilizácia polygónových bodov 

 Body polygónového ťahu boli stabilizované dvoma spôsobmi, buď to dočasne, 

alebo trvalo, podľa upevnenia bodu v teréne. Na spevnených plochách ako komunikácie, 

chodníky, boli body stabilizovane trvalo – nastreľovacími klincami. Na nespevnených 

plochách ako lúka, trávnik, boli body stabilizované dočasne, pomocou drevených kolíkov. 

V oboch prípadoch stabilizácie boli body pre ich ľahšiu identifikáciu v teréne poznačené 

sprejom.  

http://www.cuzk.cz/
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 Prvými a zároveň koncovými bodmi boli známe body- zhusťovacie body PPBP 

89.3 a 89.4.(stabilizácia- geodetické údaje o týchto bodov, viď v prílohe č 4). Ostatné 

stabilizované body polygónu boli očíslované postupne 4001, 4002, 4003, 4004, 4005 

a 4006. Pre zameranie potrebnej mapovanej lokality boli stabilizované body 501 a 502, 

ktorých súradnice boli určené rajónom. Stabilizované body polygónového ťahu 

a stabilizované body rajónu sú znázornené viď Obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9: Znázornenie meračskej siete 

 

6.4  Zameranie polygónových bodov 

 Pre zameranie pomocných bodov (polygónových bodov) meračskej siete bol 

zvolený uzavretý polygónový ťah. Začínalo sa na zhusťavacom bode PPBP 89.3 a tiež 

končilo. Z tohto bodu sa merala orientácia na ďalší bod zhusťovacieho PPBP číslo 89.4. 

Zameranie polygónového ťahu prebehlo dňa 16.12.2014. Boli použité 3 statívy, 

trojpodstavcové súpravy s tŕňmi a odrazenými hranolmi a totálna stanica.  

 Uhly v tomto ťahu boli zamerané v dvoch polohách ďalekohľadu a v jednej skupine 

aj s meraním uhlových uzáverov. Pri meraniach na každom stanovisku sa zadávali výšky 

cieľov a tiež výška prístroja nad stanoviskom. Výšky polygónových bodov sa tak určovali 

spolu a zároveň s polohovým meraním a to trigonometrickou metódou. Súradnice a výšky 

polygónových bodov a bodov určených rajónom sú uvedené v tabuľkách, (viď Tab 1 a 2). 
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  V prílohe číslo 6 je prehľadný náčrt polygónového ťahu v mierke: 1:2000. 

V rovnakej prílohe sú zobrazené ďalšie dva body , ktoré boli určené ako rajón, čísla týchto 

bodov sú 501 a 502. Následne v prílohe č. 1 je uvedený výpočet súradníc a výšok týchto 

bodov. Výpočty boli prevedené v programe GROMA v 8. Parametri polygónového ťahu sú 

uvedené viď Tab.3. 

 

Tab.1: Súradnice polygónových bodov (podrobných bodov meračskej siete) 

č. bodu Y [m] X [m] Z [m] 

89.3 479318.030 1100884.000 269.24 

89.4 479261.550 1100795.790 267.28 

4001 479369.637 1100897.352 270.16 

4002 479456.270 1101064.642 269.39 

4003 479352.597 1101139.402 268.28 

4004 479332.984 1101175.929 267.79 

4005 479317.896 1101072.381 268.69 

4006 479258.783 1100939.760 269.24 

 

Tab.2: Súradnice bodov určených  rajónom 

č. bodu Y [m] X [m] Z [m] 

501 479297.897 1101219.497 265.57   

502 479414.432 1101208.586 268.07 

 

Tab.3: Parametri  uzavretého polygónového ťahu 

Typ pořadu Uzavřený 

Délka přadu 742.174m 

Úhlová odchylka -0.0228g 

Odchylka Y/X -0.011m  /   -0.003m 

Polohová odchylka 0.011m 

Největší / nejmenší délka v pořadu 150.394m /  51.459m 

Poměr největší / nejmenší délka 1:2.92 

Max. poměr sousedních délek 1:2.82 

Nejmenší vrcholový úhel 40.5841g 
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6.5  Podrobné meranie 

6.5.1 Elektronická tachymetria 

 Pre určenie podrobných bodov v teréne bola použitá elektronická tachymetria. Pri 

tejto metóde sme použili TS s odrazeným hranolom na trasírke. Táto metóda nám 

urýchľuje meranie, keďže sme súčasne merali polohu i výšku bodu. 

  Podrobné meranie začalo zo stanoviska 4004, teda z bodu meračskej siete, ktorý 

bol určený polygónovým ťahom. Ďalšími stanoviskami pri podrobnom meraní bodov boli 

body rajónu 501 a bod 502. Na každom stanovisku sa do prístroja písala výška stroja  

a výška cieľu. Ako orientácie nám slúžili ostatné viditeľné známe body meračskej siete, 

meraním orientácie sa začalo meranie na každom stanovisku.  

 Pre polohopisnú zložku sme zamerali lomové body pôdorysu všetkých objektov, 

lomové body na hranici parciel, kultúr, ďalej ploty (múry), rohy budov, komunikácie, 

parkoviska, chodníky a tiež pevné bodové objekty ako stĺpy, lampy, stromy, kanalizačné 

šachty a pod. Pre výškopisnú zložku sme zamerali všetky charakteristické body členitosti 

terénu a body povrchu, ktoré boli dôležité pre znázornenie terénu v tachymetrickom pláne. 

Pri zmene výšky odrazeného hranola sa táto hodnota prepísala v prístroji.   

 Po zameraní všetkých bodov na stanovisku sa zameria znovu pre kontrolu na 

východiskový bod, resp. orientáciu. Meračskú skupinu tvorili: merač, dvaja figuranti 

a maper, ktorý riadil meranie a viedol poľný náčrt. Namerané hodnoty sa spracovali 

v programe Groma v.8 metódou dávkou viď prílohu č. 2. Výsledné súradnice a výšky 

podrobných bodov sú v prílohe č. 3. 

 

6.5.2 Konštrukčné omerné miery 

Je to metóda merania dĺžok pásmom pre konštrukciu neprístupných bodov pravouhlých 

budovách. Bola využitá pre body ktoré neboli možné zamerať. Tieto miery sme zapisovali 

priamo do poľného náčrtu. 

 

6.5.3 Charakteristika a kritéria presnosti 

 Dosiahnutá presnosť sa overuje testovaním výsledkov podrobných bodov z územia, 

kde sa realizuje tvorba mapy. Posúdenie presnosti určenia súradníc určovaného 

podrobného bodu sa vykonáva pomocou: kontrolných odmerných mier, alebo kontrolným 

meraním podrobných bodov a ich porovnaním prvotne určenými súradnicami. 

Charakteristika presnosti určenia súradníc Y,X podrobných bodov je základná stredná 

súradnicová chyba 𝑚𝑥𝑦. [12] 
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súradnicová chyba 𝑚𝑥𝑦 je daná vzťahom: 

𝑚𝑥𝑦 = 0,5 ∗ √𝑚𝑥+
2 𝑚𝑦

2  ,     𝑘𝑑𝑒 𝑚𝑦, 𝑚𝑥  𝑠ú 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑑𝑛é 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑦 𝑢𝑟č𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑠ú𝑟𝑎𝑑𝑛í𝑐 𝑌, 𝑋 

 Poloha podrobných bodov dosahuje triedu presnosti 3, ak základná stredná 

súradnicová chyba 𝑚𝑥𝑦 nepresahuje kritérium 𝜇𝑥𝑦 = 0,14𝑚, viď Tab 4 . [12] 

  

 Presnosť podrobného merania a výsledných výšok podrobných bodov výškopisu 

mapy podľa [11] sa vyjadruje zo vzťahu k blízkym bodom podrobného, príp. základného 

bodového pole. 

 Charakteristikou presnosti určenia výšok H podrobných bodov výškopisu je základná 

stredná výšková chyba 𝑚𝐻 . Výšky súboru podrobných bodov musia byť určené tak, aby 

charakteristika neprekročila kritérium μH uvedené v Tab5. 

 

Tab.4: Kritérium presnosti podrobných bodov polohopisu 

Trieda presnosti 𝝁𝒙𝒚 [m] 

1 0,04 

2 0,08 

3 0,14 

4 0,26 

5 0,50 

 

Tab.5: Kritérium presnosti podrobných bodov výškopisu 

Kód charakteristiky presnosti 𝝁𝑯 [m] 

1 0,03 

2 0,07 

3 0,12 

4 0,18 

5 0,35 
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7 Spracovanie dát 

 

7.1  Export dát  

 Všetky namerané dáta boli importované z elektronického prístroja totálnej stanice 

do počítača pomocou dátového kabelu. Potom ďalej tieto dáta boli spracované podľa 

potreby v softwarových  programoch (viď kapitoly 7.2 a 7.3) od výpočtových prác až po 

vyhotovenie samotnej grafiky. 

 

7.2  Výpočet dát 

 Všetky geodetické výpočty som vykonal v programe Groma v 8 (obr.č.10). Tento 

program je geodetickým softwarom, pracujúci v prostredí MS Windows. Je schopný 

komplexne spracovať geodetické dáta od surových údajov prenesených z totálnej stanice 

až po výpočet zvolenou metódou, výsledné zoznamy súradníc, výpočtové protokoly až po 

kontrolnú kresbu, ktorú sme exportovali do formátu DXF, aby sme mohli vytvoriť aj 

grafickú časť (kapitola7.3) z nameraných dát. 

 

 

Obr. č. 10: Ukážka výpočtu nameraných dát v programe Groma v8 
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7.3  Vyhotovenie grafiky 

 Po výpočtových prácach v programe Groma som pokračoval vo vyhotovení 

grafiky. Grafika sa vyhotovovala v programe AutoCAD 2014, kde bola spracovaná 

polohopisná zložka ako aj výškopisná zložka nameraných a vypočítaných údajov.  

Najskôr bolo treba u zoznamu súradníc otvorených v programe Groma v8 opraviť 

orientáciu os Y a X, tak aby boli správne zobrazované k severu aj v programe AutoCAD 

2014.  

Preto v zložke Nastavenia, sa vybrala položka DXF a hodnoty X,Y boli opravené na 

záporné hodnoty, potom sa mohol vytvoriť v Grome súbor s koncovkou PIC (viď obrázok 

č.11), ktorý bol vytvorený zo zoznamu súradníc a tento vytvorený súbor sa uložil v súbore 

typu DXF, ktorý bolo možné potom otvoriť a pracovať s ním ďalej v programe AutoCAD 

2014.  

 

 

Obr. č. 11: Grafika v programe Groma v8 
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 Program AutoCAD je určený pre kreslenie a tvorbu aj detailov. Dajú sa vytvoriť 

výkresy v 2D i v 3D formáte s možnosťami jednoduchých úprav. Tento program má 

množstvo nadstavby v nastavení pre rôzne druhy podnikania od strojárenstva cez 

stavebníctvo až po geodéziu pre tvorbu a kreslenie máp.  

 Preto bol tento software vybraný pre tvorbu môjho polohopisného a výškopisného 

plánu v mierke 1:500, ktorý bol tvorený podľa normy ČSN 01 3411 - Kreslení a značky 

map velkych měřitek. 

 V tomto programe bol vytvorený prehľadný náčrt rajónu a polygónového ťahu 

v mierke 1:2000 (viď obr.č.12) a táto kresba je súčasťou prílohy č 6. Z vytvoreného súboru 

DXF pomocou programu Groma, sme pre tvorbu tejto prílohy využili len body, ktoré boli 

predmetom uzavretého polygónového ťahu a body určené rajónom, ktoré tvorili meračskú 

sieť. Kresba je opatrená o všetkými náležitosťami, ktoré boli potrebné ako tabuľkou, 

informáciou o použití referenčných systémov a vyznačenie severu pomocou severky. 

 

 

Obr. č. 11: Prehľadný náčrt rajónu a PŤ 

 

 

 

 



Tomáš Zjavka: Polohopisné a výškopisné zameranie v okolí budovy FEI VŠB-TU Ostrava 

 2015   22 

 

 Výsledný polohopisný a výškopisný plán bol v programe vytvorený na podklade 

poľného náčrtu  a spracovaných nameraných údajov (viď obr.č.13). Pre tvorbu polohopisu 

ako aj výškopisu  boli založené v programe jednotlivé hladiny.  

Polohopis tvoria línie obvodov budov, objektov,  hraníc parciel, komunikácie... tiež 

mapové značky pri tvorbe ktorých sme použili normu ČSN 01 3411. Výškopis je 

vyjadrený s číselnými údajmi kótami v príslušných bodoch. 

 Kresba je doplnená o potrebné náležitosti ako je tabuľka, ďalej použitie referenčných 

systémov a vyznačenie severu pomocou severky. Plán je zhotovený v mierke 1:500 a je 

súčasťou prílohy č.7. 

 

 

Obr. č. 13: Polohopisný a výškopisný plán 
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8 Použité prístroje a pomôcky 

 

 Počas geodetických prác boli v teréne použité rôzne pomôcky a prístroj Leica TPS 

1203 (viď obr.č.14). Ako pomôcky počas terénnych prác boli použité statívy, súprava 

trojuholníkových podstavcov s hrotom, odrazené hranoly, trasírky, pásmo, skladací meter 

pre určovanie výšok stanovísk prístroja. 

 

 

Obr. č. 14: Totálna stanica Leica 1200+ 

 

 Totálne stanice podľa [14] firmy Leica rady 1200+ sa už od roku 2010 nevyrábajú, 

pretože sú nahradené novými profesionálnejšími triedami. Dokážu ťažko dosiahnuteľné 

ciele až do vzdialenosti 1000 m zamerať bez hranolovo. Nasledujúce parametri totálnej 

stanice použitej pri meraniach sú uvedené v tabuľkách (Tab 6, Tab 7). 

 

Tab.6: Všeobecné údaje TS Leica 1200+ 

Zväčšenie ďalekohľadu 30 x 

Laserová olovnica presnosť centrácie 1 mm / 1,5 mm 

Rozmery 151 x 203 x 316 mm 

Hmotnosť 4,8 - 5,5 kg 
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Tab.7: Parametri TS Leica 1203 

Meranie uhlov hranolom 

Stredná chyba merania uhla 3" (1 mgon) 

Minimálne čítanie 0,1" (0,1 mgon) 

Meranie dĺžok hranolom 

Stredná chyba merania dĺžok 1 mm + 1,5 ppm 

Najmenšia merateľná dĺžka 1,5 m 

Minimálne čítanie 0,1 mm 

Meranie dĺžok bez hranola - Presnosť 2 mm + 2 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Zjavka: Polohopisné a výškopisné zameranie v okolí budovy FEI VŠB-TU Ostrava 

 2015   25 

 

9 Záver 

 

 Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zameranie skutočného stavu v okolí budovy 

FEI VŠB - TU Ostrava a následne vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 

v digitálnej aj v analógovej forme. 

 Najskôr sa získali potrebné podklady a informácie o bodovom poli na internetovej 

stránke (www.cuzk.cz) v okolí meranej lokality. Nasledovala rekognoskácia terénu 

s vyhotovením meračskej siete. Nových 6 bodov meračskej siete boli zamerané uzavretým 

polygónovým ťahom a dva body rajónom a následne pripojené do súradnicového systému 

JTSK a Výškového systému baltsky- po vyrovnaní. 

 

 Nasledovalo zameranie podrobných bodov v záujmovej lokalite. Zameranie týchto 

bodov bolo vykonané z bodov vybudovanej meračskej siete. Podrobné body boli 

navrhovane tak, aby vystihli nielen polohopis ale aj výškopis mapovanej lokality. 

 Po geodetických prácach v teréne nasledovali tzv. kancelárske práce. Výpočtové 

práce nameraných dát prebehli v programe Groma v 8. Zo získaných vypočítaných údajov 

sa pokračovalo v grafických prácach v programe AutoCAD 2014. S použitím normy ČSN 

01 3411 bol vyhotovený polohopisný a výškopisný plán v mierke 1:500. 

 Všetky výsledky prác od výpočtoch súradníc meračskej siete a podrobných bodov 

až po tvorbu grafiky sú obsiahnuté v jednotlivých prílohách. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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