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ANOTACE 

Bakalá ská práce se zabývá vyhotovením pasportizace lesních cest. V první části je 

popsána m ená lokalita. V druhé části se zabýváme technologií GNSS a použitými 

geodetickými metodami, které jsou detailn  rozepsány v jednotlivých kapitolách. Následn  

bylo popsáno veškeré používané m ické vybavení a p ístroje. V poslední části byl popsán 

program Groma, ve kterém byly provád ny všechny výpočetní práce a program ůutoCůD, 

s jehož pomocí bylo vyhotoveno grafické zpracování výkres . 

Klíčová slova: pasportizace lesních cest, technologie GNSS, polygonový po ad, 

polární metoda, trigonometrická metoda 

 

SUMMARY 

The bachelor thesis deals with the issuing of condition survey of forest roads. The 

first part describes the measured location. In the second part we deal with GNSS 

technology and used geodetic methods, which are detailed in the chapters. It was 

subsequently described all used surveying equipment and instruments. In the last part of 

the program described Groma, which were performed all computational work and 

AutoCAD program, through which it was drawn graphic design drawings. 

Keywords: passportization forest roads, GNSS technology, polygon traverse, polar 

method, trigonometric method 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

Bpv    Výškový systém Baltský po vyrovnání 

GNSS   Globální navigační satelitní systém 

GPS   Globální družicový polohový systém 

PDOP   Geodetické umíst ní polohy družice na hemisfé e 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK   Sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sít  katastrální 

WGS84   Sv tový referenční systém 1řŘ4 

ZPBP   Základní polohové bodové pole 

ZhB   Zhušťovací bod 
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ÚVOD 

Bakalá ská práce se zabývá pasportizaci lesních cest v západní části lesoparku v 

Ostrav -Porub . Vlivem p sobení mnoha faktor , ať už lidských nebo p írodních, dochází 

k poškození, zm n  nebo obnov  t chto lesních cest. Z tohoto d vodu je pot eba provád t 

pasportizaci opakovan  pro zaznamenání jejího aktuálního stavu. 

Cílem m ení bylo zjišt ní stavu lesních cest a jejich polohové a výškové zam ení. 

K polohovému zam ení lesních cest bylo použito uzav eného orientovaného 

polygonového po adu a polární metody. Dále byla zm ena trigonometrickým zp sobem 

výška osy cesty pro určení p evýšení celé trasy v podélném ezu. Výsledkem práce je nový 

pasport lesních cest v lesoparku. 

Bakalá ská práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Výpočty byly 

provád ny v počítačovém programu GROMA a veškeré grafické výstupy v počítačovém 

programu AutoCAD. 
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1 CHARAKTERISTIKů ÚZEMÍ 

Ostrava je nejv tší m sto v εoravskoslezském kraji, které se rozlohou Ň14,ŇŇ km² a 

počtem obyvatel 302 965 adí k t etímu nejv tšímu m stu České republiky. Z kdysi 

hornického m sta se po ukončení d lní činnosti v devadesátých letech Ň0. století stalo 

správní a kulturní centrem regionu. 

ε stský obvod Poruba je jedním z Ňň m stských obvod  statutárního m sta Ostravy. 

Rozkládá se v jeho severozápadní části a je se svými tém  70 tisíci obyvateli jeho druhým 

nejlidnat jším obvodem [1]. 

ε ená část se nachází na konci západní části lesa, dále prochází motokrosovým 

areálem a p ipojuje se k ulici V esová, která vymezuje část okruhu. Zbývající úsek okruhu 

tvo í zem d lská cesta p es pole. Celková délka trat  je p ibližn  2,1 km, viz obr. č. 1. 

P evážná část m eného území je rovinného terénu.  

Povrchová úprava terénu se m ní v závislosti na dané části lokality. V zastav né 

oblasti obce V esina tvo í cestu asfaltový povrch. P ší zóna v lesoparku tvo í nesoudržná 

zemina ve form  nasypaného drceného št rku. Zbytek povrchu jsou cesty p írodního 

p vodu, které jsou všedním používáním člov ka, p ípadn  zem d lské techniky vymezené 

a zpevn né. 

Obr. č. 1: Měřená lokalita v západní části lesoparku v Ostravě - Porubě 
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2 PASPORTIZACE 

Pasportizace v obecném významu označuje pojem činnosti sm ující k získání 

komplexního souboru ov ených informací o aktuálním technickém či kvalitativním stavu 

zájmových objekt . εezi tyto činnosti pat í: p íprava souboru výchozích dat, sb r 

informací v podob  fyzické obhlídky, zpracování p ehledu pasportizovaných objekt , 

zpracování aktuální výkresové dokumentace, zanesení výsledk  do p íslušné databáze. V 

užším pojetí se jedná pouze o technickou inventuru stavu sledovaných a spravovaných 

objekt  [2]. 

Časem dochází ke zm nám dosavadních stav  účelových komunikací za p íčiny 

opot ebení, zničení nebo novou výstavbou. Proto je za pot ebí pasportizaci po n jaké 

uplynulé dob  obnovit novým m ením, abychom jsme získali co nejaktuáln jší podobu 

dané komunikace. 

Výsledkem pasportizace je polohové a výškové zam ení lesních cest v podob  

datového souboru, který obsahuje veškeré výsledné výpočty a grafické části zobrazující 

danou lokalitu. Výstupem pasportizačního procesu jsou tzv. pasporty, které se dnes 

archivují p evážn  elektronicky. 

 

2.1    P ípravné práce a pr zkum terénu 

Po zadání bakalá ské práce a obeznámením se s pokyny vedoucího práce, 

následovala rekognoskace terénu. Jako první byla provedena obhlídka terénu, která je 

d ležitou součástí p ípravných prací. Následovalo určení vhodných míst pro dočasnou 

stabilizaci bod  stanovisek uzav eného polygonového po adu. Body stanovisek byly 

zvoleny tak, aby bylo možné z nich co nejp esn ji a zárove  co nejjednodušeji zm it 

podrobné body. 
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3.1    Budování uzav eného polygonového po adu 

Polygonový po ad bylo nutné budovat s ohledem na pozd jší p ipojení ke státnímu 

referenčnímu systému S-JTSK pomocí technologie GNSS. Zp sob stabilizace bod  byl 

zvolen podle struktury povrchu. P evážn  se jednalo o dv  části s rozdílným povrchem: 

 oblast lesa a jeho okolí, viz obr. č. 2 - v t chto oblastech tvo il stabilizaci 

d ev ný kolík, 

 oblast m stské obecní části, viz obr. č. 3 - v této oblasti byl povrch ešen 

betonovou nebo asfaltovou úpravou, proto byly body stabilizovány pomocí 

ocelového geodetického h ebu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Oblast lesa a okolí 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Oblast městské části  
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3 ZEM M ICKÁ ČINNOST 

3.1   P ipojení uzav eného polygonového po adu k referenčnímu systému 

Pro orientaci polygonového po adu byly zvoleny dva body zam ené pomocí 

technologie GNSS a následn  určeny rychlou statickou metodou. Body byly také zam eny 

výškov  pro p ipojení do výškového systému Bpv, aby bylo možné následn  vypočítat 

nadmo skou výšku podrobných bod  a tím určit jejich p evýšení. První bod 4001 je bod 

polygonového po adu, druhý bod 4002 je od tohoto bodu vzdálený 4Ř m. Body byly 

umíst ny v otev eném prostoru tak, aby se zabránilo špatnému nebo nep esnému zam ení 

GPS stanicí. Pro stabilizaci bod  byly použity geodetické h eby, které byly označeny 

geodetickými podložkami jako m ický bod.  

Z nam ených dat byly z GPS stanice LEICA 1200 zpracovány a vyhodnoceny tyto 

údaje viz Tabulka č. 1. Pro zjišt ní sou adnic t chto údaj  byl k výpočtu použit místní 

transformační klíč. 

 

ε ený bod Sou adnice Y Sou adnice X Sou adnice Z mp mxy mh 

4001 481588.80 1101303.91 236.83 0.0030 0.0017 0.0025 

4002 481561.37 1101343.66 237.07 0.0005 0.0003 0.0005 

Tabulka č. 1: Výpočet souřadnic bodů pomocí GNSS 

 

3.2    Technologie GNSS 

První funkční systém GNSS byl americký armádní NůVSTůR GPS, který byl 

využíván pouze americkou armádou. Tento systém byl pozd ji používán pro komerční 

účely. Následoval Ruský vojenský systém GδONůSS, Čínský systém COεPůSS a nový 

evropský systém GůδIδEO, který je stále ve výstavb  a podle plánu by m l být pln  

funkční do roku Ň01ř. 
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Hlavním úkolem technologie GNSS je navigace statických a kinematických objekt . 

Základní metodou je m ení pseudovzdálenosti, mezi anténou p ístroje a minimáln  čty mi 

družicemi nad horizontem. Pokud známe polohu družic v geocentrickém systému, m žeme 

určit sou adnice antény p ijímací aparatury. Čtvrtá družice je d ležitá pro stanovení rozdílu 

mezi časem hodin družice a časem hodin p ijímače. 

Zjišt ní polohy se provádí protínáním z délek. Výpočet se provádí v geocentrickém 

systému WGSŘ4, který lze p evést do národních sou adnicových systém . Pro geodetické 

účely se používá relativní metoda, kdy se m í poloha bodu vzhledem k referenčnímu 

bodu, jehož polohu známe nebo m že být součástí provozované sít  referenčních stanic. 

Polohová p esnost je 1 - 2 mm na 1 km [3], [4]. 

Relativní metody m ení využívané v geodézii: 

 statická metoda, 

 rychlá statická metoda, 

 metoda Stop & Go, 

 RTK - Real Time Kinematic. 

 

3.3    M ení polohopisu 

Polohopis je obraz p edm t  šet ení a m ení na map , ukazující jejich polohu, 

rozm r a tvar, bez závislosti na terénním reliéfu. Je to soubor zobrazených bod , čar a 

mapových značek na map  [5].  

ε ení polohopisu vychází z bodového pole, pomocí kterého vytvo íme m ickou 

síť. Z této m ické sít  se dále vhodnými metodami zam ují objekty v zájmové oblasti. 

P ed vlastním zam ením objekt , je t eba provést jejich výb r a vyšet ení. K vlastnímu 

zam ení vybraných a vyšet ených objekt  se použijí tyto metody:  

 polární metoda, 

 ortogonální metoda, 

 protínání ze sm r  p ípadn  délek, 

 polygonový po ad. 
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3.3.1    Uzav ený orientovaný polygonový po ad 

Polygonové po ady se používají k určování sou adnic bod  podrobného polohového 

bodového pole [6]. Je to spojnice vrchol  prostorové lomené čáry, která tvo í liniovou síť 

bod . Je zam ená pomoci m ených délek a vrcholových levostranných úhl , viz obr. č. 4. 

Rozd lení polygonových po ad  podle tvaru: 

a) otev ené:  - oboustrann  orientovaný a p ipojený 

  - jednostrann  orientovaný na konci volný 

  - jednostrann  orientovaný na konci p ipojený 

 b) vetknuté: - oboustrann  p ipojený a neorientovaný 

 c) uzav ené: - orientovaný 

  - neorientovaný   

D ležitou součásti polygonových po ad  jsou jejich stanovené parametry, zásady a 

další kritéria, které je nutno dodržovat. ε ení musí spl ovat r zné t ídy p esnosti, které 

jsou stanoveny dovolenými parametry, zvanými jako geometrické parametry. Tyto 

parametry by m l daný polygonový po ad spl ovat. 

Další hodnoty, které musí polygonový po ad dodržovat, jsou kritéria p esnosti, 

kritéria zp sobu p ipojení a kritéria základních st edních chyb m ených veličin.  

V tabulce č. Ň jsou uvedeny p edepsané geometrické parametry a kritéria p esnosti 

polygonových po ad . εezní úhlová odchylka v uzáv ru polygonového po adu je závislá 

na hodnot  n, která uvádí počet bod  polygonového po adu i s body p ipojovacími. 

Polohová mezní odchylka v uzáv ru polygonového po adu závisí na hodnot  Ʃs, která 

udává součet délek stran polygonového po adu. 

 

P ipojovací body 
εezní délka 
strany [m] 

εezní délka 
po adu [m] 

εezní odchylka v uzáv ru po adu 

Úhlová [mgon] Polohová [m] 
ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25(n+2)

1/2
 0.00Ň5ĚΣsě1/2

+0.04 

ZPBP, ZhB 40-400 3000 100(n+3)
1/2

 0.005ĚΣsě1/2
+0.04 

PPBP, ZPBP, ZhB 50-400 1500 100(n+3)
1/2

 0.005ĚΣsě1/2
+0.10 

Tabulka č. Ň: Geometrické parametry a kriteria p esnosti polygonových po ad  
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P íklad výpočet uzav eného polygonového po adu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4:Náčrt uzavřeného polygonového pořadu 

 

Dáno: 

body: P, A 

ε eno: 

úhly: ωp, ωk, ω1, ω2, ω3, ω4 

strany:    ,    ,    ,    ,     

Výpočet: 

Úhlové vyrovnání: 

Ʃωi = (m-2)*2R              (3.3.1.1) 

Ʃωi = (m+2)*2R              (3.3.1.2) 

Úhlový uzáv r: 

             ω     
                                                                                      

             ω 
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Porovnání s povolenou úhlovou odchylkou Δω, musí platit |Oω|<|Δω|: 

ω = 
                                                                                                                                                           (3.3.1.5)  i = ωi + ω                                                                                   (3.3.1.6) 

Sm rník:     =  arctg * 
                                                                                            (3.3.1.7)     =      +                                                                                                                                         (3.3.1.8)     =      +     =      +     - 2R                                                               (3.3.1.9)        =         + ωi - 2R                                                                          (3.3.1.10) 

Výpočet sou adnicových rozdíl : 

ΔX'i,i+1 = Si,i+1 * cos                                                                             (3.3.1.11) 

ΔY'i,i+1 = Si,i+1 * sin                                                                              (3.3.1.12) 

Sumy sou adnicových rozdíl  musí být nulové: 

           
                                                                                                 

           
                                                                                                  

Výpočet sou adnicových uzáv r  OX a OY: 

Ox = ΔXP - ΔX'P                                                                                                                                (3.3.1.15) 

Oy = ΔYP - ΔY'P                                                                                                                                (3.3.1.16) 

Výpočet polohového uzáv ru: 

Op =         
                                                                         (3.3.1.17) 

Porovnání s maximální dostupnou polohovou odchylkou Δp: 

|Op| ≤ Δp                                                                              (3.3.1.18) 
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Výpočet sou adnicových oprav:                                                                                                            

                                                                                                           

Výpočet sou adnicového vyrovnaní: 

ΔXi,i+1 = ΔX'i,i+1 +                                                                               (3.3.1.21) 

ΔYi,i+1 = ΔY'i,i+1 +                                                                               (3.3.1.22) 

Výpočet výsledných sou adnic: 

Xi+1 = Xi + ΔXi,i+1                                                                                                                            (3.3.1.23) 

Yi+1 = Yi + ΔYi,i+1                                                                                                                            (3.3.1.24) 

3.4    M ení podrobných bod  

Podrobné body polohopisu se obvykle zam ují polární metodou, jako dopl ující se 

používá metoda ortogonální, metoda konstrukčních om rných a metoda protínání ze sm r  

či z délek. Polární metoda zaznamenala prudký vzestup zejména v posledních letech s 

rozvojem elektrooptických dálkom r . Dopl ující metody se používají, pokud není možné 

nebo účelné podrobné body zam it polární metodou. Krom  uvedených geodetických 

metod m ení polohopisu je možné použít také metod fotogrammetrických či GPS [6]. 

Podrobné body polohopisu jsou číslovány v rámci dílčích m ických náčrt , číslovány 

vzestupn  od 1, a evidovány Ěukládány v databázích podrobných bod  polohopisuě po 

katastrálních územích s úplným číslem bodu. P i výpočtu sou adnic podrobných bod  se 

používají m ické náčrty, zápisníky podrobného m ení a seznamy sou adnic daných bod  

[7]. 

3.4.1    Polární metoda 

P i polární metod  určujeme polohu bodu pomocí polárních sou adnic. T mito 

sou adnicemi jsou vodorovné úhly a délky, viz obr. č. 5. 
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P íklad výpočtu polární metody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 5: Polární metoda - pevné stanovisko 

 

Dáno: 

body: P,A 

ε eno: 

úhly: ω1, ω2, ω3 

strany:   ,   ,    

Výpočet: 

Sm rník:     =  arctg * 
                                                                                  (3.4.1.1)                                                                                                             

Výpočet sou adnic podrobných bod : 

Y1 = Yp +    * sin                                                                         (3.4.1.3) 

X1 = Xp +    * cos                                                                         (3.4.1.4) 
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3.5    M ení výškopisu 

Výškopis je grafické vyjád ení zemského povrchu na map  vrstevnicemi, výškovými 

kótami a technickými šrafami. Všechny tyto t i zp soby se vhodn  kombinují, v 

intravilánu se p evážn  využívají výškové kóty, v extravilánu vrstevnice [7]. Technické 

šrafy se používají jako dopln k obou p edchozích metod k vyjád ení náhlé zm ny terénu 

[8]. Ke grafickému vyjád ení výškových pom r  uvedenými zp soby je nutné znát polohu 

a výšku tzv. podrobných bod  výškopisu. Výb ru t chto bod  je t eba v novat velkou 

pozornost, neboť tyto body musí vhodn  charakterizovat tvar a pr b h terénní plochy. 

εnožství zvolených bod  musí odpovídat m ítku požadovaného výškopisného plánu a 

členitosti terénu. 

3.5.1    Trigonometrické určení výšek a p evýšení 

Trigonometrické určování výšek a p evýšení je založeno na ešení trojúhelníka s 

uvážením fyzikálních vlastností Zem  a zemské atmosféry [9]. Používá se, pokud není 

možné p ímé m ení výšky objektu nap íklad pásmem. K určení výšek a p evýšení se m í 

šikmé nebo vodorovné délky a svislé úhly, viz obr. č. 6. P i m ení je nutné vzít v úvahu, 

zda je m ená délka krátká Ědo ň00 m – není t eba uvažovat o chyb  ze zak ivení 

zemského povrchu a vlivu refrakce) nebo dlouhá Ěnad ň00 m – je t eba uvažovat o chyb  

ze zak ivení zemského povrchu a vlivu refrakce). 

P íklad výpočtu určení výšky a p evýšení objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Trigonometrické určení výšky a převýšení objektu 
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ε eno: 

výškové úhly:   ,    Ěpop . zenitové úhly   ,   ) 

vodorovná délka: s Ěpop . šikmá délka s'ě 

Výpočet p evýšení: 

ΔHAB = h +    -                                                                                      (3.5.1.1) 

h = s * tg  = s' * sin                                                                               (3.5.1.2) 

h = s * cotg z = s' * cos z                                                                         (3.5.1.3) 

s = s' * sin z                                                                                              (3.5.1.4) 

s = s' * cos ɛ                                                                                             (3.5.1.5) 

Výpočet výšky: 

HB = HA +    + s * cotg z -                                                                    (3.5.1.6) 

Ěpop . HB = HA +    + s * tg  -   )                                                         (3.5.1.7) 

 

HB = HA +    + s' * cos z -                                                                      (3.5.1.8) 

Ěpop . HB = HA +    + s' * sin ɛ -   )                                                       (3.5.1.9) 

 

3.6    Použité p ístroje a pom cky 

3.6.1    Totální stanice LEICA TRC 307 

 Pro m ení polygonového po adu metodou trojpodstavcové soustavy, m ení 

podrobných bod  polární metodou a určení jejich výšky trigonometrickou metodou byla 

použita totální stanice δIEICů TRC ň07, viz obr. č. 7. ε ení délek, vodorovných a 

výškových úhl  se provádí na optický hranol. Všechna nam ená data se ukládají do 

pam ti p ístroje. Data se následn  pomocí p ístrojového p íslušenství stáhnou do počítače. 

 Další vybavení pot ebné pro m ení byl stativ, trasírka s odrazným hranolem, metr. 
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Obr. č. 7: Totální stanice LEICA TCR 307 

 

3.6.2    GPS p ístroj LEICA 1200 

Pro zam ení polohy a nadmo ské výšky p ipojovacích bod  byla použita p ijímací 

aparatura LEICA GPS 1200, viz obr. č. Ř. Body byly p ipojeny do referenční sít  S-JTSK a 

výškového systému Bpv použitím transformačního klíče, viz P íloha 7. 

LEICA GPS 1Ň00 m že být použitý jako referenční nebo mobilní stanice v 

jakémkoliv mód . Podporuje všechny formáty a komunikační za ízení. P ístroj nabízí 

velké množství módu m ení, které zahrnují statickou, kinematickou a rychlou statickou 

metodu, m ení a vytyčování v reálném čase, kódové a fázové metody m ení. Součástí 

p ístroje je již nahrané programové p íslušenství pro r zné geodetické práce [10]. 

  



Roman εusálek: Pasportizace lesních cest v západní části lesoparku v Ostrav -Porub  

2014                                                                                                                       23 
 

Technické parametry p ístroje δEICů 1Ň00: 

 rychlé zam ení družic, 

 vysoká p esnost m ení, 

 eliminace efektu Multipath, 

 odolný v či rušení, 

 vysoká frekvence určování polohy, 

 RTK s dlouhým dosahem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: LEICA GPS 1200 
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4 ZPRůCOVÁNÍ ů VYHOTOVENÍ M ICKÝCH DůT 

Tato část bakalá ské práce se bude zabývat postupným zpracováním nam ených dat 

z terénu pomocí p íslušného geodetického softwarového vybavení. 

Nejd íve bylo nutné vypočítat sou adnice orientačních a p ipojovacích bod  4001 a 

400Ň zam ené pomocí technologie GNSS, viz kapitola ň.1. 

Další postupem p i zpracování bylo vypočítat uzav ený orientovaný polygonový 

po ad, následn  prob hlo určení všech sou adnic podrobných bod  pomocí polární metody, 

viz P íloha 1. Veškeré výpočty byly provedeny a vyhotoveny v geodetickém programu 

GROMA 8.0. 

Následovalo grafické vyhotovení zpracovaných dat v programu ůutoCůD, jehož 

výstupem je vyobrazení polohy lesních cest a jejich p evýšení viz P íloha 5 a 6. 

4.1    Výpočet uzav eného polygonového po adu 

Výpočty sou adnic polygonového po adu byly vypočítány v programu GROMA. 

Nejd ív bylo nutné veškeré m ické zápisníky vyhotovit. K tomu bylo použito v hlavním 

menu GROεY → záložka ε ení → Zpracování zápisníku. Program automaticky 

redukuje sm ry a zpracovává m ení v obou polohách dalekohledu. 

Dalším krokem bylo vypočítání polygonového po adu → záložka ε ení → 

Polygonové po ady. Následn  byl polygonový po ad načten ze zápisníku m ených hodnot 

a bylo provedeno polohové a výškové vypočtení. Celý výpočet byl zaznamenán do 

protokolu výpočtu, viz P íloha Ň. 

Následn  bylo provedeno grafické zpracování polygonového po adu, viz P íloha 4. 

4.2    Výpočet podrobných bod  

Sou adnice všech podrobných bod  byly vypracovány v programu GROMA, viz 

P íloha ň. Poloha podrobný bod  byla vypočítána pomocí polární metody. V záložce 

Výpočty byl zvolen nástroj → Polární metoda dávkou a byl zadán vstupní soubor, kterým 

byl zápisník m ení. Výstupním souborem byl seznam sou adnic podrobných bod . 
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4.3    Použité programové vybavení 

4.3.1    GROMA 

Program GROεů je geodetický systémový software pracující v prost edí εS 

Windows. Systém je určen ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových 

údaj  p enesených z totální stanice až po výsledné seznamy sou adnic, výpočetní 

protokoly a kontrolní kresbu [11].  

Importovaná data jsou k dispozici v datovém okn  a lze je editovat, upravovat nebo 

mazat. Jednotlivé výpočetní úlohy jsou provád ny v dialogových oknech. Tyto okna jsou 

p ehledn  se azena podle vstupních a výstupních údaj . 

 

Seznam výpočetních úloh v programu GROεů: 

 polární metoda, polární metoda dávkou, 

 protínání vp ed ze sm r , z délek, 

 volné stanovisko, 

 všechny typy polygonových po ad , 

 výškový po ad, 

 transformace sou adnic, 

 polární a ortogonální vytyčovací prvky, 

 sm rník a délka, 

 výpočet výšky stanoviska 

 výpočet výšky. 

 

Program umož uje exportovat a importovat seznamy sou adnic v r zných formátech. 

P i jednotlivých výpočtech automaticky vznikají textové protokoly, ve kterých lze dále číst 

a ov ovat správnost a dodržení povolených odchylek. Program je kompatibilní se systémy 

MicroStation a PowerDraft. Umož uje tisk seznamu sou adnic, seznamu m ených hodnot 

a protokol  o výpočtech. 
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4.3.2    AutoCAD 

Softwarový program AutoCAD slouží ke tvorb  2D a 3D návrh  a model . Nástroje 

v programu obsahují grafické, geometrické a matematické pom cky pro kreslení, 

upravování a modelování objekt . P i práci lze rychle importovat a slučovat modely z 

nejr zn jších aplikací. 

Nejrozší en jším vým nným formátem je souborový formát DWG a jeho vým nná 

textová verze DXF. Formáty spolu tvo í standard p i vým n  ŇD datových soubor . 

5 ZÁV R 

Všechna m ení lesních cest v západní části lesoparku prob hla v po ádku. ε ení 

trvalo ň dny, první den prob hla rekognoskace terénu, p i níž byly určeny body 

polygonového po adu včetn  bod  pro p ipojení a orientaci. Druhý den prob hlo samotné 

m ení bod  polygonového po adu a podrobných bod . Celkem bylo dočasn  

stabilizováno ŇŘ bod  polygonového po adu, ze kterého se polární metodou zam ilo Ň76 

podrobných bod , tyto body vyznačují lesní cesty. T etí den bylo provedeno zam ení 

orientační a p ipojovacích bod  GPS p ístrojem. 

Nam ené hodnoty byly vypočteny a porovnány s dovolenými odchylkami. Tyto 

podmínky byly spln ny v p ípustných hodnotách. Výsledky byly p evedeny vým nným 

textovým formátem do grafického programu, ve kterém vznikla výkresová dokumentace. 

Výsledkem pasportizace je vytvo ena mapa západní části lesoparku v Ostrav -

Porub  s p ehlednou situací o stavu lesních cest. 
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