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Anotace 

 Bakalářská práce obsahuje polohové a výškové zaměření pozemku v obci Rataje u 

Olomouce, sloužící k vyhotovení podkladu pro projekt haly. Skládá se k několika částí, ve 

kterých jsou popsány metody tvorby polohopisu, výškopisu, bodového pole a mapového 

díla. Nedílnou součástí je i popis tvorby podkladu pro projekt z praktického hlediska a to 

počínaje popisem lokality, přípravnými pracemi, následnou prací v terénu až po výpočetní 

a grafické zpracování. 

Klíčová slova: polohopis, výškopis, podklad pro projekt,  

 Summary 

 Bachelor thesis contains positional and elevation focus of land in the village Rataje 

near Olomouc, used for preparation of documents for the project hall. It consists of several 

parts, which describes methods for creating topography, altimetry, geodetic and mapping 

work. Description of project background portraying is an integral part of composition from 

the practical point of view in terms of description of the site, preparatory work for 

subsequent elaboration in the field finished by the computing and graphics processing. 
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1. ÚVOD 

Úkolem této předložené bakalářské práce bylo vyhotovení polohopisného a 

výškopisného plánu, který bude sloužit jako podklad pro projekt haly v obci Rataje.  

Bakalářská práce obsahuje bližší objasnění pojmů polohopis, výškopis, bodová pole a 

mapové dílo.  

Práce se zabývá problematikou tvorby polohopisu a výškopisu. Důkladněji je zde 

popsána metoda tvorby polohopisu - protínání zpět pomocí Collinsova bodu, tedy metoda 

přechodné stanovisko. A dále pak nejčastěji používaná metoda pro vytvoření výškopisu – 

tachymetrie. 

 Součástí této práce je i praktická část, která obsahuje postup při tvorbě polohopisu a 

výškopisu. Obsahuje popis přípravných prací včetně rekognoskace terénu a přístrojového 

vybavení. 

 Cílem práce je seznam vypočítaných souřadnic podrobných bodů polohopisu 

včetně výšek bodů. Polohopis a výškopis daného pozemku je pak znázorněný na dvou 

výkresech. 
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2. METODY MĚŘENÍ POLOHOPISU 

 Mezi nejčastěji používané metody měření polohopisu patří metoda polární. Metoda 

ortogonální, konstrukčních oměrných a metoda protínání vpřed pomocí úhlů nebo délek 

slouží jako pomocné metody určení polohy bodů.[2] 

 Polohu bodů polohopisu v dnešní době určujeme pomocí totální stanice neboli 

univerzálního elektronického teodolitu, který obsahuje elektrooptický dálkoměr. Jako další 

pomůcky slouží komparovaná pásma a výtyčky s odrazným hranolem.  

2.1.   Ortogonální metoda 

Podrobné body zaměřujeme pomocí pravoúhlých souřadnic, které tvoří staničení a 

příslušná komice na měřickou přímku.  

 Staničení je délka měřená od počátku po měřické přímce. Kolmice je vzdálenost 

mezi patou kolmice a určovaným bodem.[4] 

 Měřické přímky rozdělujeme na pevné měřické přímky, které mají počáteční a 

koncový bod pevně stabilizovaný, ukázka v obrázku č.1. Dalším druhem měřické přímky 

je volná přímka. U volné měřické přímky nejsou body určující počátek a konec pevně 

stabilizované body. Přímka je určená pomocí kolmic vedoucí z těchto bodů na pevně 

stabilizované body. Volná přímka je zobrazena na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 1 Pevná měřická přímka 
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Obrázek č. 2 Volná měřická přímka 

 Jako pomůcky k měření ortogonální metodou slouží pásma, optický hranol a 

výtyčky. Mezi dvě výtyčky, které tvoří měřickou přímku, je nataženo první pásmo. Pomocí 

optického hranolu probíhá vytyčení kolmice z podrobného bodu na měřickou přímku. 

Druhé pásmo pak slouží ke změření kolmé vzdálenosti. Měřené hodnoty čteme na 

centimetry. 

 Součástí každého měření je polní náčrt, kde je znázorněna celá situace, zapisuje se 

zde staničení, čísla podrobných bodů a případně kontrolní oměrné míry.[1] 

 V zápisníku i v náčrtu musí být dodržena znaménková konvence, kolmice, která je 

vedena napravo od měřické přímky má kladné znaménko, kolmice vedená nalevo je 

označena záporným znaménkem. [4]Obdobně je tomu tak i u staničení, to rovněž může být 

kladné nebo záporné. Staničení ve směru měřické přímky je kladné, ale znaménko se 

nepíše. Pokud se podrobný bod nachází v opačném směru měřické přímky, je staničení 

uvedeno se znaménkem mínus. 

 Před samotným zahájením výpočtu souřadnic podrobných bodů je potřeba porovnat 

délku měřické přímky naměřenou pomocí pásma a porovnat ji s délkou vypočtenou ze 

souřadnic počátečního a koncového bodu měřické přímky. [4] 

 Body označené jako počátek (P) a konec (K) měřické přímky jsou body o známých 

souřadnicích.  
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 Při měření mezi body polohových bodových polí nesmějí rozdíly změřených a ze 

souřadnic vypočtených nebo původně určených hodnot vodorovných úhlů a délek překročit 

mezní odchylku. Mezi body podrobného polohového pole je tato mezní odchylka v délce 

stanovena na 0,15m. [15] 

 Podstatou výpočtu souřadnic u ortogonální metody, je transformace souřadnic 

pomocí transformačního koeficientu a zavedení místního souřadnicového systému 

s počátkem v bodě P – počáteční bod měřické přímky. Kladná osa x prochází ve směru 

měřické přímky. 

Pro výpočet transformačního koeficientu slouží následující vzorec 

																																			 = ∆ ,																																																																						(1) 

																																																						 = ∆ ,																																																																				(2) 

kde: 

∆yPK je souřadnicový rozdíl mezi body P a K v ose y, 

∆xPK je souřadnicový rozdíl mezi body P a K v ose x, 

SPK je pásmem měřená délka měřické přímky. 

 Následný výpočet souřadnic bodů ležící na pevné měřické přímce obsahuje 

transformační koeficient, 

																																																														 = + ∙ + ∙ ,																																																(3) 
																																																													 = + ∙ − ∙ ,																																																(4) 
obdobně je tomu tak i u výpočtu souřadnic bodů ležících na volné měřické přímce, dle [4] 

= + ∙ ( − ) + ∙ ( − ),																																																(5) 

						 = + ∙ − ′ − ∙ ( − ),																															(6) 
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kde: 

YP je y-ová souřadnice bodu P na volné měřické přímce, 

XP je x-ová souřadnice bodu P na volné měřické přímce, 

kx, ky jsou transformační koeficienty, 

ki je kolmice k příslušnému bodu, 

si je staničení na měřické přímce, 

YP
´ je y-ová souřadnice bodu P´ ležícího na pevné měřické přímce, 

XP
´ je x-ová souřadnice bodu P´ ležícího na pevné měřické přímce. 

2.2. Metoda konstrukčních oměrných 

Pomocí této metody měříme pravoúhlé výstupky nebo výklenky budov, kde je obtížné 

nebo nemožné použít k jejich zaměření přístrojové vybavení.  

 

Obrázek č. 3Konstrukční oměrné 

 U metody konstrukčních oměrných jsou podle [4] dány dva body, které se uvádí 

jako první a poslední bod záznamu. Maximální počet určovaných bodů je 8.  
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2.3. Protínání vpřed 

 Pokud máme nepřístupné body, které jsou vzdáleny od pomocných bodů, a 

potřebujeme je zaměřit, použijeme metodu protínání vpřed. Tato metoda může být zvolena, 

pokud známe souřadnice dvou výchozích bodů a další alespoň dva úhly nebo délky. [4] 

 Protínání vpřed rozdělujeme na protínání vpřed z délek a protínání vpřed z úhlů. 

Jestliže se rozhodneme použít protínání vpřed z délek, musíme znát souřadnice dvou bodů, 

které slouží jako výchozí body a vzdálenosti z těchto výchozích bodů k určovanému bodu. 

U obrázku č. 4 známe souřadnice bodů 523; 115 a vzdálenosti S523,224; S115,224 bod č. 224, 

je určovaný bod.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Protínání vpřed z délek 

 Druhý způsob výpočtu souřadnic je protínání vpřed z úhlů, zde potřebujeme znát 

stejně jako u předchozí metody souřadnice výchozích bodů. Dále pak úhly, které svírají 

mezi sebou spojnice dvou známých bodů a spojnice známého bodu s neznámým. Pro lepší 

představu slouží obrázek č. 5, kde α, β jsou známé úhly potřebné k výpočtu souřadnic bodu 

č. 224, dále pak známe souřadnice bodů 523 a 115, bod 224 je určovaný.   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Protínání vpřed z úhlů 
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 Postup výpočtu je u obou metod obdobný. Vycházíme ze souřadnic známých bodů, 

kde pomocí souřadnicového rozdílu zjistíme vzdálenost mezi nimi a následně příslušný 

směrník. 

Vzorec pro výpočet délky mezi body 523, 115 vychází ze souřadnicového rozdílu,  

																																														 , = ∆ , + ∆ , ,																																												(7)
   

kde:  

∆y523,115  je y-ový souřadnicový rozdíl mezi body 523;115, 

∆x523,115 je x-ový souřadnicový rozdíl mezi body 523;115, 

k výpočtu příslušného směrníku je použit vzorec 

																																																			 , = ∆ ,
∆ ,

,																																																								(8) 

 ke směrníku pak přičítáme nebo odečítáme 2R případně 4R, podle toho v jakém 

kvadrantu body leží. Kvadrant poznáme podle znaménka souřadnicového rozdílu. 

Tabulka č. 1 Kvadranty 

KVADRANT 
SOUŘADNICOVÝ ROZDÍL VÝSLEDNÝ 

SMĚRNÍK ∆y ∆x 

I + + σ 
II + - 2R + σ 
III - - 2R - σ 
IV - + 4R - σ 

  

 Následný postup výpočtu se od sebe liší. Nejprve bylo přistoupeno k odvození 

výpočtu metodou protínání vpřed z úhlů. 

 Pokud je směrník a vzdálenost mezi známými body vypočítán, přejde se k výpočtu 

dvou směrníku, které vedou na neznámý bod a to vždy přičtením nebo odečtením úhlu α, 
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β. Pro výpočet souřadnic neznámého bodu, sta

slouží pro kontrolu. 

Výpočet směrníku na neznámý bod 22

																																		

kde:   

σ523,115   je směrník vypo

σ115,523   je směrník opa

α  je známý úhel mezi body 224 a 523,

β  je známý úhel mezi body 224 a 115.

 Vzdálenosti S523,224

dva vnitřní úhly a délky 

,
sin

,
sin	

																																								

Michaela Smitková: Podklad pro projekt haly v obci Rataje

řadnic neznámého bodu, stačí vypočítat pouze jeden sm

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6Směrníky na neznámý bod 

rníku na neznámý bod 224 pomocí vzorců, 

																				 , , ,																			

, , ,																		

rník vypočítaný podle vzorce č. 8, 

ěrník opačný ke směrníku σ523,115, 

je známý úhel mezi body 224 a 523, 

je známý úhel mezi body 224 a 115. 

523,224 a S115,224 lze vypočítat pomocí Sinové věty, protože jso

 jejich protilehlých stran v obecném trojúhelníku,

, , , ∙
sin ,				

, , , ∙
sin	 ,				

															 200 ,																							

Michaela Smitková: Podklad pro projekt haly v obci Rataje 
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pouze jeden směrník, druhý 

																																			 9  

																																	 10  

ěty, protože jsou známy 

obecném trojúhelníku, 

																																 11  

																																 12  

																																	 13  
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kde:  

S523,115  je vzdálenost 

α  je změřený úhel mezi body 115 a 224

β  je změřený úhel mezi body 523 a 224

 U metody protínání vp

známými body a určovaným bodem. Abychom zjistili veli

známých bodů a určují tak polohu nezn

Základní vzorec pro Kosinovu v

								 ,

 pro osamostatně

stranu rovnice a celou rovnici pak vyd

																																

tím získáme velikost úhlu 

		 ,

Michaela Smitková: Podklad pro projekt haly v obci Rataje

je vzdálenost bodů vypočítaná ze souřadnic podle vzorce 

ěřený úhel mezi body 115 a 224, 

ěřený úhel mezi body 523 a 224. 

protínání vpřed z délek nejsou známy úhly, ale naopak délky stran mezi 

čovaným bodem. Abychom zjistili velikosti úhlů, které leží p

ují tak polohu neznámého bodu, vycházíme z Kosinové

Základní vzorec pro Kosinovu větu je 

, , 2 ∙ , ∙ , ∙

ro osamostatnění členu cosβ musíme , ,
stranu rovnice a celou rovnici pak vydělit 2 ∙ , ∙ ,  

, , ,
2 ∙ , ∙ ,

				

tím získáme velikost úhlu β. Obdobně je tomu tak i při výpočtu velikosti úhlu 

, , 2 ∙ , ∙ , ∙

Obrázek č. 7 Neznámé úhly α, β 
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adnic podle vzorce č.7, 

nejsou známy úhly, ale naopak délky stran mezi 

kosti úhlů, které leží při spojnici 

Kosinové věty.  

 

,																									 14  

 převést na druhou 

																																	 15  

tu velikosti úhlu α, 

,																									 16  
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																								 , + , − ,
2 ∙ , ∙ ,

=> ,																																							(17) 

kde:   

S523,224  je vzdálenost měřená mezi body 523 a 224, 

S523,115   je vzdálenost vypočítaná ze souřadnicového rozdílu mezi body 523 a 115, 

S115,224   je vzdálenost měřená mezi body 115 a 224, 

α, β  jsou vypočítané úhly. 

 Stejně jako u metody protínání vpřed z úhlu, je nutné vypočítat směrníky vedoucí 

na neznámý bod 224 a to přičtením nebo odečtením úhlů α, β,  

, = , − ,																																																							(18) 

, = , + ,																																																						(19) 
kde: 

σ523,115  je směrník strany S523,115, 

σ115,523  je směrník strany S115,523, 

α, β  jsou úhly, které svírají příslušné strany mezi sebou. 

 Nyní jsou vypočítány všechny potřebné hodnoty pro zjištění souřadnic neznámého 

bodu. Postup výpočtu je pro obě metody stejný. Souřadnice bodu pro kontrolu počítáme 

z obou známých bodů a měly by být shodné. 

 Výpočet souřadnic hledaného bodu se skládá ze souřadnice předchozího bodu, 

příslušného směrníku a délky strany, 

z bodu č. 523: 

= + , ∙ , ,																																													(20) 
= + , ∙ , ,																																													(21) 
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z bodu č. 115: 

, ∙ , ,																																													(22) 
= + , ∙ , .																																													(23) 

 Výsledné souřadnice bodu č. 224 získáme jako průměrnou hodnotu z y-ových a x-

ových souřadnic. 

2.4. Polární metoda 

 Tato metoda je v dnešní době nejvíce používána, díky moderní technologii je i 

velmi rychlá. 

 Podstata polární metody spočívá v zaměření vzdálenosti mezi určovaným bodem a 

stanoviskem. Dále pak změření vodorovného úhlu mezi bodem a zvolenou orientací. 

Orientaci volíme většinou na body geometrického základu. [1] 

 Pokud měření probíhá pomocí klasického teodolitu, pak vzdálenost, která je 

změřena, je šikmá vzdálenost a musí se přepočítat na vodorovnou vzdálenost. 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 Přepočet z šikmé délky na vodorovnou 

Z obrázku č.8 je odvozen vzorec pro přepočet šikmé délky na vodorovnou, 

= ∙ 	 ,																																																												(24) 
= ∙ 	 ,																																																												(25) 

kde: 

d je vodorovná délka, 

s je šikmá délka, 



Michaela Smitková: Podklad pro projekt haly v obci Rataje 
 
 

12 
                         2015 

β je výškový úhel, 

z  je zenitový úhel.  

 V případě použití totální stanice tento přepočet provede přístroj sám, včetně dalších 

oprav a korekcí. Pokud proběhne zadání teploty a tlaku, přístroj při měření sám opraví 

měřené délky o atmosférické korekce. 

 Měření polární metodou můžeme realizovat pomocí pevného nebo přechodného 

stanoviska. Pevné stanovisko použijeme, pokud je k dispozici stabilizovaný bod o 

známých souřadnicích, ze kterého lze vycházet. Dále pak ještě použijeme jeden bod, na 

který proběhne orientace. Situace je znázorněna v obrázku č. 9.  

 

 

 

 

 

 

 Pokud není dostupný stabilizovaný bod, použijeme metodu přechodné stanovisko. 

Při použití přechodného stanoviska je potřeba provést orientaci alespoň na tři body o 

známých souřadnicích. (obr. č. 10) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 Polární metoda - pevné stanovisko 

Obrázek č. 10 Polární metoda - přechodné stanovisko 
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2.4.1. Metoda přechodné stanovisko 

 Zaměření podkladu pro projekt haly probíhalo na otevřeném prostranství 

zemědělského pozemku, proto byla zvolena metoda přechodné stanovisko.  

 Zjištění souřadnic stanoviska pomocí metody přechodné stanovisko může 

proběhnout dvěma způsoby a to početně protínáním zpět pomocí Coliinsova bodu nebo 

pomocí různých počítačových softwarů jako je například program Groma 8, který byl 

použit v této bakalářské práci. Postup výpočtu v programu Groma 8 je uveden v kapitole 

6.4.Výpočetní práce. Pro názornost, je zde popsána metoda protínání zpět pomocí 

Colinsova bodu. 

Protínání zpět pomocí Collinsova bodu 

 Na obrázku č. 11 je znázorněna poloha bodů, které byly použity jako orientace při 

měření.  

 Polohu Collinsova bodu zjistíme, opíšeme-li kružnici, která prochází neznámým 

bodem 5001, dále pak dvěma známými body č. 220 a 518. Následně pak spojnice 

bodu5001 a bodu č. 517 vyznačí na kružnici pomocný Collinsův bod K.[1] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11Collinsův bod 
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 Úhly α, β, které se nachází v trojúhelníku mezi body č. 220, 5001, 518 určíme 

z rozdílů měřených směrů. Dále pak vycházíme z vlastností trojúhelníku – střídání úhlů. 

Střídání úhlů zajistí, že již vypočítané úhly α, β se objeví i v druhém trojúhelníku, který je 

tvořen body č. 220, K, 518.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výpočet souřadnic bodu K je realizován pomocí metody protínání vpřed z úhlu, 

která je důkladněji popsána včetně odvození vzorců v kapitole 2.3. Protínání vpřed. Proto 

zde bude uveden pouze stručný postup. 

 Při výpočtu souřadnic bodu K vycházíme ze známých souřadnic bodů č.220 a 518, 

pomocí souřadnicového rozdílu zjistíme vzdálenost těchto bodů.Dále následuje výpočet 

směrníku příslušné strany, výpočet vzdáleností mezi známými body a bodem určovaným 

pomocí Sinové věty. Poté následuje výpočet směrníků k určovanému bobu a v poslední 

řadě výpočet souřadnic určovaného bodu K. (vzorce viz kapitola 2.3.) Souřadnice opět 

počítáme z obou bodů o známých souřadnicích. Jestliže se vypočítané souřadnice bodu K 

shodují, přejdeme k výpočtu úhlů φ a ψ. Tyto úhly se nacházejí při Collinsově bodě a díky 

vlastnosti střídání úhlu se nalézají i v trojúhelníku tvořeného body 220, 5001, 518. Výpočet 

souřadnic bodu 5001proběhne opět pomocí metody protínání vpřed z úhlů. 

Obrázek č. 12 Výpočet bodu K 
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Úhly φ a ψ vypočítáme z rozdílu dvou směrníků vedoucí z bodu K. Souřadnice 

bodu K jsou určeny pomocí protínání vpřed z úhlů. Výpočet směrníků je popsán ve vzorci 

č.8. 

																																																															 , − , ,																																																								(26) 
																																																												 = , − , ,																																																								(27) 

kde: 

σK,518 je směrník strany SK,518, 

σK,517 je směrník strany SK,517, 

σK,220 je směrník strany SK,220. 

 Výsledné souřadnice bodu 5001 získáme pomocí protínání vpřed z úhlů, které leží 

v trojúhelníku 220, 5001, 518. Metoda protínání vpřed z úhlu je popsána v kapitole 2.3. 

Protínání vpřed. 

Obrázek č. 13 Výpočet souřadnic bodu ST 
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3. METODY MĚŘENÍ VÝŠKOPISU 

 „Výškopis je grafické vyjádření zemského povrchu na mapě vrstevnicemi, výškovými 

kótami a technickými šrafami.“ [4] 

 Mezi metody měření výškopisu patří geodetické, fotogrammetrické metody a 

technologie GNSS. Volba metody závisí na požadavku přesnosti výškopisu, rozsahem 

mapovaného území a typem terénu. Přesnost výškopisu se odvíjí od přesnosti určení 

polohy bodu neboli kódu kvality podrobného výškopisného bodu. [3] V této bakalářské 

práci budou podrobněji rozebrány metody plošná nivelace a tachymetrie. 

 Základem výškopisného měření jsou body výškového bodového pole, vlícovací 

body určené geodeticky a zhušťovací body, body PBPP s výškami. Dále pak stanoviska 

podrobného měření výškopisu, která se volí na bodech polohového bodového pole, 

případně na podrobných bodech polohopisu. [3] 

 Veškeré naměřené údaje pro výpočet souřadnic a výšek bodů se zapisují do 

zápisníku a přímo v terénu se vyhotovuje výškopisný měřický náčrt.  

3.1. Plošná nivelace 

 Tato metoda se používá, pokud je potřeba doplnit výškopisné údaje do 

polohopisného podkladu v intravilánu. Terén vhodný pro tuto metodu nesmí být příliš 

sklonitý a členitý, měl by být spíše rovinatý. Pokud nastane situace, že není zaměřen 

dostatečný počet bodů k vyjádření výškopisu, přistoupí se k dodatečnému polohovému 

zaměření podrobných bodů. [4] 

 Výškové údaje, jsou zaznamenány v metrech na dvě desetinná místa do zápisníku 

pro plošnou nivelaci a do náčrtu. 

 Plošná nivelace je založena na principu pořadové nivelace s tím rozdílem, že je 

doplněna o záměry stranou. Pomocí záměr stranou určíme výškové údaje bodu. 

 



Michaela Smitková: Podklad pro projekt haly v obci Rataje 
 
 

17 
                         2015 

 Mezní odchylka v uzávěru výšek pro technickou nivelaci je 40 ∙ √ , kde R je délka 

nivelačního pořadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U plošné nivelace navazujeme na nivelační pořady technické nivelace. Jako první 

se provede záměra vzad na bod nivelačního pořadu, na obrázku č. 14 je to bod „A“, 

následují pak záměry stranou (lB1, lB2, lB3,lB4,lB5,lB6,lB7, lB8,lB9,lB10) v poslední řadě je pak 

provedena záměra vpřed na přestavový bod nivelačního pořadu „B“. 

 U této metody určování výškopisu stavíme měřickou lať přímo na bod, nikoliv na 

podložku. 

3.2. Tachymetrie 

 Tato metoda umožňuje současně zaměřit polohu a výšku bodů. Polohu bodů 

získáme měřením polárních souřadnic tedy úhlů a délek ze stanoviska přístroje. Výška 

bodů se pak určí ze svislých úhlů a výpočtem pomocí změřené délky. Délky v dnešní době 

měříme pomocí elektronických dálkoměrů nebo pomocí tachymetru.[5] 

 Výšku bodu pak určíme trigonometricky, ze změřeného svislého úhlu a délky. [4] 

Obrázek č. 14 Plošná nivelace 
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 Podle použitých pomůcek rozdělujeme tachymetrii na nitkovou tachymetrii, kde 

použijeme tachymetr vybavený nitkovým dálkoměrem a svislou lať. Laťový úsek se čte 

mezi dvěma rovnoběžnými dálkoměrnými ryskami – nitěmi. Tyto rysky jednoznačně 

vytýčí konstantní dálkoměrný úhel. [6] 

 Dalším druhem tachymetrie je diagramová tachymetrie. U této metody odečítáme 

na tachymetrické lati přímo vodorovnou vzdálenost a převýšení.  A to pomocí konstanty, 

kterou vynásobíme určitou část laťového úseku.  

 V dnešní době pro urychlení prací bývá nejčastěji využívána tachymetrie s využitím 

elektronického dálkoměru – totální stanice. Tato metoda se vyznačuje vyšší přesností 

měřených délek. Je též nazývána jako přesná tachymetrie. Umožňuje měření větších 

vzdáleností a ukládání měřených dat do přístroje nebo na záznamové zařízení. Zvláštním 

případem tachymetrie s využitím elektronických dálkoměrů je bloková tachymetrie. Území 

je rozděleno na bloky. Výhodou je, že není nutná viditelnost mezi sousedními bloky. 

Návaznost bloků je zajištěna pomocí tzv. identických spojovacích podrobných bodů. [2] 

  

 

 

 

 

 

  

 Výpočet vodorovné délky se provádí pomocí laťového úseku a výškového nebo 

zenitového úhlu 

∙ ∙ ,																																																										(28) 
= ∙ ∙ ,																																																										(29) 
= − ,																																																																		(29) 

Obrázek č. 15 Výpočet vodorovné délky a výšky bodu B 
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k výpočtu výšky bodu potřebuje vypočítat převýšení h, které získáme pomocí vzorce 

ℎ 1
2 ∙ ∙ ∙ 2 ,																																																			(30) 

ℎ = 1
2 ∙ ∙ ∙ 2 ,																																																			(31) 

výšku bodu H získáme  

= + + ℎ − ℎ ,																																													(31) 
kde: 

k = 100 je konstanta, 

l je laťový úsek,  

lh je horní čtení na lati, 

ld je dolní čtení na lati, 

HA je výška bodu A, 

vP je výška přístroje, 

h  je převýšení,  

hB je střední čtení na lati, 

β je výškový úhel, 

z  je zenitový úhel. 

 Výsledná výška bodu B (HB) je určená pomocí převýšení h a známé výšky 

výchozího bodu A (HA). 
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4. BODOVÁ POLE 

 Bodová pole jsou dle [8] tvořena pomocí souboru geodetických bodů, které jsou 

účelně rozmístěny na zemském povrchu. Geodetický bod je trvale označen měřickými 

značkami a signalizací, případně ochranným zařízením. 

 Geodetická bodová pole můžeme rozdělit podle obsahu na polohové, výškové a 

tíhové.  

4.1. Polohové bodové pole 

 Polohové bodové pole dále rozdělujeme na základní (ZPBP) a podrobné (PPBP). 

Mezi ZPBP dle [8] patří: 

body referenční sítě nultého řádu, která vznikla postupným připojením vybraných 

geodetických bodů pomocí technik kosmické geodézie k souřadnicovému systému 

ETRS98. Na území ČR je 10bodů, 

body astronomicko-geodetické sítě (AGS), tato síť byla dříve pojmenována jako Základní 

trigonometrická síť, základna trojúhelníkové sítě měla 40-60km, obsahovala 227 

trojúhelníků, astronomicky bylo zaměřeno 53 bodů, 

body České státní trigonometrické sítě (ČSTS), budování této sítě probíhalo ve třech 

etapách. V první etapě proběhlo zaměření základní trigonometrické sítě I.řádu, následovalo 

v druhé etapě zaměření a zpracování jednotné trigonometrické sítě (JTS) I.řádu a v třetí 

etapě proběhlo zaměření a zpracování ostatních bodů JTS (body II.-IV.řádu). Tato síť byla 

základem pro souřadnicový systém Jednotné triangulační sítě katastrální (S-JTSK). Tato 

síť byla zobrazena roviny pomocí tzv. Křovákova zobrazení, 

body základní geodynamické sítě (ZGS), tato síť je složena z kvalitních geodynamických 

bodů, které slouží ke sledování pohybů zemského povrchu. Poloha bodů ZGS je 

opakovaně zaměřována technologii GNSS. 

 PPBP se budují podle potřeby a účelu. Poloha těchto bodů se určuje z již určených 

bodů ZPBP nebo z dříve přesněji určených bodu PPBP. Mezi PPBP dále patří ostatní 

podrobné body bodového pole. [8] 
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4.2. Výškové bodové pole 

 Stejně jako polohové bodové pole rozdělujeme i výškové bodové pole na základní 

(ZVBP) a podrobné (PVBP). Do ZVBP patří dle [8] body, 

základní nivelační body, na území ČR je 12 bodů, které slouží k zajištění České státní 

nivelační sítě. Tyto body jsou umístěny a stabilizovány v lokalitách s vhodným 

geologickým podložím tak, aby nedošlo k jejich porušení, 

body české státní nivelační sítě (ČSNS) I.-III.řádu. Tyto body jsou umístěny na území ČR 

tak, aby umožňovaly navazující výšková měření. V nezastavěném území jsou vzdálenosti 

těchto bodů přibližně 1km a v zastavěných územích jsou vzdáleny cca 300m. O každém 

nivelačním bodě existují nivelační údaje. Protokol o nivelačních údajích obsahuje kromě 

souřadnic v S-JTSK a výšky bodu (ve  výškovém systému Bpv) i jeho místopis, druh 

stabilizace a jiné údaje. 

 PVPB tvoří body nivelační sítě IV.řádu, které zhušťují ČSNS I.-III.řádu. Dále pak 

zde patří body plošné nivelační sítě a body stabilizované pomocí technické nivelace. 

4.3. Geodynamická síť 

 Základní geodynamická síť (ZGS) slouží ke sledování pohybů zemského povrchu 

pomocí geodynamických bodů. Na území ČR je 36 bodů, které jsou zaměřeny VPN a jsou 

neustále přeměřovány například pomocí GPS.  
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5. MAPOVÉ DÍLO 

 Mapu lze definovat jako zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, 

nebeských těles, kosmu či jejich částí. Tento obraz Země je převedený do roviny pomocí 

matematicky definovaných vztahů. Polohu, stav a vztahy přírodních, socioekonomických 

nebo technických objektů a jevů určují matematicky definované vztahy. [3]  

5.1. Mapy velkých měřítek 

 Mezi mapy velkých měřítek se řadí mapy s měřítkem 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 

1:2000, 1:5000. Mohou mít grafickou formu, dále pak číselnou nebo digitální formu. 

Pokud je mapa v číselné formě, musí obsahovat kromě grafické formy i zpracovaný 

seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu, případně i seznam výšek podrobných 

bodů. V případě digitální formy mapy musí být údaje o objektech zpracovány a uloženy 

tak, aby je bylo možné dále zpracovat. [7] 

5.1.1. Obsah mapy 

 Každá mapa obsahuje polohopis, popis a eventuálně i výškopis. Objekty, které jsou 

předmětem mapy, se zobrazují jako pravoúhle průměty na referenční plochu použitého 

referenčního systému.  

 Podkladem pro zpracování map jsou geodetické body nebo jiné měřické body.  

5.1.2. Souřadnicový systém 

 „Mapy se vyhotovují v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální, ve výškovém systému baltském – po vyrovnání. Účelové mapy lze vyhotovit i 

v jiných souřadnicových a výškových systémech. Použitý souřadnicový a výškový systém se 

vyznačí na všech výsledcích a dokumentacích mapy.“ [7] 

5.1.3. Přesnost 

 Přesnost výsledných souřadnic a výšek podrobných bodů mapy je stanovena 

v závislosti na přesnosti určení souřadnic a výšek bodů geometrického základu.  

 Pomocí základní střední souřadnicové chyby mxy je charakterizována přesnost 

určení souřadnic. Vztah pro výpočet základní souřadnicové chyby je dle [7] 
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0,5 ∙ + ,																																																						(32) 

kde: 

mx,my  jsou základní střední chyby souřadnic x,y 

 Dosaženou přesnost zobrazení bodů u grafické formy mapy zjistíme porovnáním 

délek přímých spojnic dvojic podrobných bodů přímo měřených délek s délkou odměřenou 

z mapy. Rozdíl délek se stanoví podle [7] 

∆ = − ,																																																																	(33) 
 

kde: 

dk je délka spojnice z přímého měření, 

dm je délka spojnice vypočítaná z výsledných souřadnic nebo délka spojnice odměřená 

z mapy. 

 Ověřování dosažené přesnosti u výškopisu se provádí porovnáním výsledků měření 

s nezávislým kontrolním měřením. Výšky podrobných bodů získané nezávislým měřením 

se porovnají s výškami uvedenými v mapě nebo určenými z vrstevnic. 

 Podrobné body podle střední souřadnicové chyby rozdělujeme do pěti tříd 

přesnosti.[7] 

5.2. Základní mapa velkého měřítka 

 „Základní mapa velkého měřítka je státním mapovým dílem, vytvořeným pro 

potřeby národního hospodářství.“[7] 

 Obsah ZMVM tvoří geodetické body, polohopis, výškopis a popis. Dále pak 

polohopis obsahuje hranice, druhy pozemků, budovy a další prvky polohopisu. Výškopis 

znázorňuje vrstevnice s intervalem po 1m (po 5m je zvýrazněná vrstevnice) a výšky 

podrobných bodů. 
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5.3. Účelové mapy velkých měřítek 

 „Účelové mapy slouží k podrobné lokalizaci jevů a objektů na povrchu, pod 

povrchem a nad povrchem Země.“[7] 

 Tvorba účelových map probíhá přímým měřením a zpracováním respektive 

přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. 

 Mezi účelové mapy se řadí mapy: 

základní účelové mapy, kam patří například technická mapa města, základní mapa letiště 

nebo základní mapa dálnice, 

mapa podzemních prostor, kde lze zařadit mapy jeskyň, mapy podzemních chodeb a 

průchodních objektů, nepatří sem podzemní objekty podléhající vrchnímu dozoru státní 

báňské správy, či tunely a metra, 

mapy ostatní, tyto mapy slouží především k účelům projektové dokumentace, patří zde i 

mapy pro provozní potřeby organizací nebo mapy pro pozemkové úpravy, mapy 

skutečného provedení staveb. 

  Obsahem účelové mapy jsou body geometrického základu, polohopis, výškopis, 

popis. Přesnost účelové mapy záleží na měřítku a účelu, pro který je vyhotovena. 

 Klad mapových listů u účelové mapy nemusí být dodržen. Posun stran mapového 

rámu může být realizován ve směru jedné nebo obou os souřadnicového systému. Účelové 

mapy se mohou vyhotovit v jakémkoliv rozměru. [7] 
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6. PRŮBĚH MĚŘENÍ

 V této části bakalá

pozemku. Dále jak probíhaly p

průběh práce v terénu a výpo

6.1. Popis lokality

Pozemek, pro který byl 

Těšetice, místí části Rataje. 

Rataje leží cca 12 km západn

Hornomoravského úvalu. První písemná zmínka pochází z

[11] od roku 1995 vyhlášena vesnickou památkov

Katastrální území nese název Rataje u Olomouce, jeho rozloha je cca 3,21km

zeměpisné souřadnice jsou  49°35‘15‘‘ s.š., 17°6‘41‘‘ v.d. 
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ĚŘENÍ 

ásti bakalářské práce je popsána lokalita, ve které bylo provedeno zam

probíhaly přípravné práce, jaké bylo použito p

terénu a výpočetní práce. 

Popis lokality 

který byl zpracován podklad pro projekt haly

ásti Rataje.  

Rataje leží cca 12 km západně od Olomouce v rovinaté oblasti st

Hornomoravského úvalu. První písemná zmínka pochází z roku 1131. Obec Rataje je

od roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.  

Katastrální území nese název Rataje u Olomouce, jeho rozloha je cca 3,21km

adnice jsou  49°35‘15‘‘ s.š., 17°6‘41‘‘ v.d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 Lokalizace oblasti [9] 
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bylo provedeno zaměření 

vné práce, jaké bylo použito přístrojové vybavení, 

pro projekt haly, se nachází v obci 

rovinaté oblasti střední části 

roku 1131. Obec Rataje je podle 

Katastrální území nese název Rataje u Olomouce, jeho rozloha je cca 3,21km2 a 
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6.2. Přípravné práce

 Přípravné práce jsou nedílnou sou

absolvovat. Tyto práce mohou probíhat v

polohy potřebných bodů nebo v

6.2.1. Rekognoskace terénu

 Před samotným m

zároveň vybrány body 

několik dní před zahájením samotného m

potřebných geodetických 

 Pro orientaci byly zvoleny dva body pod

jeden zhušťovací bod. Na obrázku 
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ípravné práce 

práce jsou nedílnou součástí každého měření a bez nich

absolvovat. Tyto práce mohou probíhat v kanceláři u počítače jako nap

ebných bodů nebo v terénu, kde patří rekognoskace terénu.

Rekognoskace terénu 

m měřením bylo potřeba provést rekognoskac

 vybrány body geometrického základu. Rekognoskace probě

ed zahájením samotného měření bakalářské práce. Dále následovalo zjišt

ebných geodetických údajůo bodech sloužící jako orientace, a to 

taci byly zvoleny dva body podrobného polohového

Na obrázku č. 17 lze vidět zvolené body. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 Volba orientačních bodů [12] 
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ení a bez nichž nelze měření 

če jako například zjištění 

í rekognoskace terénu. 

eba provést rekognoskaci terénu, kde byly 

. Rekognoskace proběhla pěší pochůzkou 

ské práce. Dále následovalo zjištění 

a to na www.cuzk.cz. 

vého bodobého pole a 
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 Přesnost bodů se určuje  dle [8] pomocí základní střední souřadnicové chyby, což je 

relativní přesnost mezi sousedními trigonometrickými body. Tato hodnota je stanovana na 

0,015m. Maximální mezní dovolená odchylka je 2,5 násobek základní střední 

souřadnicové chyby. U nadmořských výšek určených trigonometriky je střední chyba 

v určení výšky stanovená na 0,1m.  

6.2.2. Přístrojové vybavení 

 K měření byla použita totální stanice Leica TCRP 1203, kterou lze vidět na obrázku 

č. 18. Jako další pomůcky sloužili stativ a trasírka s odrazným hranolem. 

 V dnešní době se nejčastěji využívá k měření totální stanice neboli univerzální 

elektronický teodolit. Jedná se o kombinaci funkcí klasického teodolitu a elektrooptického 

dálkoměru. Pomocí totální stanice můžeme měřit délky, vodorovné směry a zenitové úhly. 

Automaticky provádí převod šikmé vzdálenosti na vodorovnou. Zadáním teploty, tlaku a 

vlhkosti provádí opravy o atmosférické korekce. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 18 Totální stanice Leica TPRC 1203+ 
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TECHNICKÉ PARAMETRY LEICA TRC 1203+ 
 
Zvětšení dalekohledu:  30x 
Úhlová přesnost:   1mgon 
Délková přesnost s hranolem: 1mm + 1,5ppm 
Délková přesnost bez hranolu: 2mm + 2ppm 
Dosah na 1 hranol:   3000 m 
Dosah v bezhranolovém módu: max. 400 m [13] 
  

 Další pomůcky, které slouží k měření, jsou stativ a výsuvná výtyčka společně 

s odrazným hranolem. Tyto pomůcky byly rovněž od firmy LEICA.  

 Stativ se skládá ze třech výškově nastavitelných noh, v horní části pak nalezneme 

hlavu stativu společně s upínacím šroubem, který slouží k upevnění přístroje. Stativy 

mohou být hliníkové nebo dřevěné. [14] 

 Obrazný hranol slouží k tomu, aby se vyslaný paprsek z přístroje od něj odrazil a 

vrátil se zpět do dálkoměru totální stanice a mohlo být provedeno vyhodnocení měření. 

Nejčastěji bývá hranol umístěn na výtyčce. [14] 

 Během měření této bakalářské práce byl odrazný hranol umístěný na trasírce použit 

v první řadě k zacílení na orientace a následně k určení podrobných bodů polohopisného 

měření. Teleskopická výtyčka byla po celou dobu měření nastavena na výšku 1,4 m. 

6.3. Práce v terénu 

Měření proběhlo dne 18.10.2014 v obci Rataje, za slunného počasí při teplotě 15,6 

°C. Měření muselo být přerušeno vlivem silného deště a pokračovalo následující den, 

tedy19.10.2014 při oblačné obloze a teplotě 18,4 °C.  

V oba dva dny proběhlo měření stejným postupem a vždy byl přítomen jeden měřič 

a jeden figurant.  

Po zvolení vhodného stanoviska byla provedena horizontce přístroje a změřena jeho 

výška. Při rekognoskaci terénu byly vybrány body geodetického základu, na které byla 

provedena orientace viz. obrázek č.19 Zvolené orientace a příloha č. 1 Geodetické údaje o 

bodech 
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 Orientace proběhla v pořadí bod č.220 –> bod č.517 –> bod č.518 –> bod č.220a 

byla provedena ve dvou polohách dalekohledu. Následovalo zaměření podrobných bodů 

polohopisu v jedné poloze dalekohledu pomocí čtvercové sítě. Čtvercová sít byla určena 

v kratším směru sloupky plotu sousední parcely. V delším směru měla síť délku 5m. 

 Podrobné body byly označeny čísly 1 až 400, po zaměření všech podrobných bodů 

čtvercové sítě a několika kontrolních bodů bylo provedeno zacílení dalekohledu na bod č. 

220 pro kontrolu. 

6.4. Výpočetní práce 

 Pro zpracování naměřených hodnot je nutné data uložená v totální stanici 

exportovat na paměťové zařízení a následně pomocí čtečky paměťových karet soubor 

s příponou *gsi zkopírovat na přenosný FlashDisk pro další práci s daty. 

 K zpracování dat byl použit program Groma8.0.1.. Pomocí tohoto programu 

můžeme provádět výpočet různých geodetických úloh. Například výpočet souřadnic 

přechodného stanoviska, výpočet polygonového pořadu, výpočet souřadnic bodů pomocí 

polární metody a jiné. 

 

  

Obrázek č. 19 Zvolené orientace 
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 Před samotným zpracováním dat je třeba importovat měření a to pomocí soubor -

>otevřít ->Měření Leica ->soubor s příponou *gsi, jak lze vidět na obrázku č. 20. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Červeně označený bod znázorňuje stanovisko. Orientace program Groma 8 značí 

tučně černě a podrobné body také černou barvou, ale bez zvýraznění viz obrázek č. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek č. 21 Importovaná data 

Obrázek č. 20 Import měřených dat 
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 Po importování měření bylo provedeno „Zpracování zápisníku“, kde došlo 

k vyrovnání měření v I. a II. poloze. Obrázek č. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledkem funkce „Zpracování zápisníku“ je vyrovnaný zápisník, ukázku lze vidět 

na obrázku č. 23. 

  

 

 

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 22 Zpracování zápisníku 

Obrázek č. 23 Zpracovaný zápisník 
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 V programu Groma prob

>seznam souřadnic) a vložení nam

*mes), obrázek č. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po vytvoření nového seznamu sou

měření. Viz obrázek č.25.

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 

Michaela Smitková: Podklad pro projekt haly v obci Rataje

programu Groma proběhlo vložení souřadnic orientací (pomocí soubor 

vložení naměřených hodnot (soubor ->otevřít 

ení nového seznamu souřadnic orientací následovalo vložení seznamu 

č.25. 

Obrázek č. 24 Nový seznam souřadnic orientací 

Obrázek č. 25 Seznam měření souřadnice orientací 
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pomocí soubor -> nový -

řít ->soubor s koncovkou 

adnic orientací následovalo vložení seznamu 
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 Funkce „Volné stanovisko“ pro výpočet souřadnic stanovisek 5001 a 5002 byla 

zvolena, protože nejsou známé souřadnice bodů 5001 a 5002, tudíž bylo nutné tyto 

souřadnice dopočítat.  

 

 

 

 

 

 

 

Výsledné souřadnice stanovisek 5001 a 5002: 

5001 557571.022m  1121488.107m    229.26m 

5002 557573.045m  1121488.259m    229.19m 

 Měření bylo rozděleno do dvou dnů, proto zápisník obsahuje stanovisko 5001 a 

5002. Po vypočítání souřadnic stanovisek 5001 a 5002 následoval výpočet souřadnic 

podrobných bodů polohopisu polární metodou dávkou. Obr. č. 27. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 26 Výpočet přechodného stanoviska pomocí funkce Volné stanovisko 

Obrázek č. 27 Polární metoda dávkou 
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 Výsledkem funkce polární metoda dávkou je seznam souřadnic podrobných bodů 

s vypočítanými výškami. Ukázka v obrázku č. 28. 

 

 

6.5. Grafické zpracování 

 Grafické zpracování proběhlo v program AutoCAD 2015. Souřadnice podrobných 

bodů byly vypočítány v programu Groma 8 a následně exportovány do souboru s příponou 

*dxf pro další práci v programu AutoCAD 2015. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28 Ukázka vypočítaného zápisníku v programu Groma 
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7. ZÁVĚR 

        Cílem této práce bylo vytvoření podkladu pro projekt haly v obci Rataje. Součástí 

práce je i polohopisné a výškopisné určení pozemku. Během měření bylo zaměřeno 400 

podrobných bodů. Výsledkem měření jsou dva výkresy, první výkres obsahuje 

polohopisný poklad a na druhém výkrese jsou znázorněny výškové kóty jednotlivých 

podrobných bodů. Výkresová dokumentace byla vyhotovena podle norem ČSN 01 3410 a 

ČSN 01 3411.  
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