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Anotace 

Nám tem této bakalá ské práce je pasportizace lesních cest v západní ásti 

lesoparku v Ostrav -Porub . Teoretická ást se zabývá vysv tlením pojm  týkajících se 

pasportizace, kategorizace lesních cest a geodetických pracích. Praktická ást obsahuje 

informace o zájmovém území, popis použitých metod m ení, postupy provedených 

výpo t  a grafické zpracování v po íta ových programech. Výsledkem je pasport lesních 

cest s barevn  odlišeným druhem povrchu cest v zájmovém území a výškový podélný 

profil. 

Klí ová slova: Pasportizace; lesní cesty; polární metoda; tachymetrie; GNSS 

 

Summary 

The theme of this bachelor thesis is a passportization of forest roads in the 

Western area of the forest park in Ostrava-Poruba. The theoretical part deals with the 

explanation of notions related to the passportization, categorization of forest roads a 

geodetic works. The practical part contains information about the area of interest, 

description of utilized methods of measurement, process of calculation and graphical 

processing using computer programs. The result is a passport of forest roads in the area of 

interest with different coloring of various surfaces and a longitudinal profile. 

Keywords: passportization; forest roads; polar method; tacheometry ; GNSS 
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Seznam zkratek 

 

Bpv  Výškový systém baltský - po vyrovnání 

CZEPOS eská sí  permanentních stanic pro ur ování polohy 

R  eská republika 

EU  Evropská unie 

GDOP  Dilution of Precision - Rozptyl p esnosti 

GNSS  Global Navigation Satellite System - Globální družicový polohový systém 

GPS  Global Position system 

PBP  Podrobné bodové pole 

PP  Polygonový po ad 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

PVBP  Podrobné výškové bodové pole 

RTK  Real Time Kinematics - Ur ování polohy v reálném ase 

S-JTSK Sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sít  katastrální 

VŠB-TUO Vysoká škola bá ská - Technická univerzita Ostrava 

WGS-84 World Geodetic System 1984 - Sv tový geodetický systém 1984 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZVBP  Základní výškové bodové pole 
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1. Úvod 

Úkolem této bakalá ské práce je pasportizace neboli zam ení skute ného stavu 

lesních cest a p šin v lesoparku v Ostrav -Porub . 

Výstupem pasportizace v oblasti zem m ictví je pasport ve form  tematické mapy 

a p íslušných p íloh. Tyto pasporty slouží v tšinou jako podklad pro úpravu nebo vy íslení 

náklad  na údržbu, rekonstrukci i revitalizaci zelen . 

P edložená bakalá ská práce se zabývá problematikou vytvo ení pasportu lesních 

cest v západní ásti lesoparku v Ostrav -Porub  spole n  s vytvo ením podélného 

výškového profilu celé trasy zájmového území.  

Nejprve jsou zde teoreticky popsány geodetické metody, postupy a pom cky, které 

byly použity pro zam ení pasportu. 

Následující ást je zam ena na praktické využití teoreticky popsaných metod 

p i zam ení zájmového území, a to od získávání podklad , p es samotné m ení 

a zpracování, až po výsledné vyhodnocení a grafické zpracování. 

Výsledkem procesu m ení a zárove  i bakalá ské práce je pasport lesních cest 

západní ásti lesoparku v Ostrav -Porub , který tvo í mapa s barevným rozlišením povrch  

cest, podélný výškový profil a další p iložená dopl ková dokumentace. 
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2. P EDM T M ENÍ  

P edm tem m ení této bakalá ské práce je pasport lesních cest neboli zam ení 

skute ného aktuálního stavu v dané lokalit . Tato kapitola vysv tluje pojmy, které jsou 

hlavním tématem práce. 

  

2.1 Pasportizace, pasport 

Pasportizace je podle [1] technická kontrola za ú elem zjišt ní skute ného stavu 

(inventura).  

Je to technický popis skute ného stavu v cí okolo nás. Pasportizace je nej ast ji 

využívaná pro budovy a objekty, komunikace, zele , dopravní zna ení a další. Výsledkem 

procesu pasportizace je pasport. Tato dokumentace je následn  (pop . zp tn ) použita pro 

tzv. Facility management neboli správu a údržbu nemovitostí nebo v rámci znaleckých 

posudk . 

V dnešní dob  je v mnoha zemích EU pasportizace sou ástí legislativy 

a v n kterých dokonce povinná pro státní budovy a objekty z d vodu evidence 

a následného využití nap íklad p i záchranných pracích v rámci integrovaných 

záchranných složek. [2] 

  

2.2 Lesní cesty  

„Lesní cesta je ú elová komunikace, která je sou ástí lesní dopravní sít  je 

ur ena k odvozu d íví, doprav  osob, materiálu, pro pr jezd speciálních vozidel (požární, 

zdravotní služba), ale m že sloužit i jiným ú el m.“ [3] 

Lesní cesty rozd lujeme podle ú elu a dopravní d ležitosti dle [3]: 

• lesní cesty 1. t ídy: ší ka jízdního pruhu je minimáln  3,0 m, cesty jsou vždy 

opat eny vozovkou z r zných stavebních materiál  a umož ují celoro ní 

provoz 

• lesní cesty 2. t ídy: ší ka jízdního pruhu je minimáln  2,5 m, povrch je volen 

v závislosti na podloží cesty a umož ují pouze sezónní provoz 
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• lesní cesty 3. t ídy: jsou p ibližovací cesty k vyvážení a p ibližování d íví, 

minimální volná ší ka cesty je 3,0 m, povrch cesty je áste n  zpevn ný nebo 

bez zpevn ní 

• lesní cesty 4. t ídy: jsou p ibližovací cesty sloužící k soust e ování 

vyt ženého d íví z prostoru nebo ásti prostoru, minimální ší ka cesty je 1,5 m 

a povrch je vždy nezpevn ný 

• lesní stezky: jsou navrhovány s parametry, které vyhovují vybranému ú elu 

(cyklistické nebo jezdecké stezky), povrch muže být zpevn ný (odpovídajícím 

zp sobem) nebo nezpevn ný, trasa musí být zajišt na proti nep íznivým 

vliv m povrchové vody 

• lesní p šiny: jsou navrhovány s maximálním využitím sou asných tras p šin 

tak, aby podchycovali turisticky zájmová místa, zpevn ní p šin se zajiš uje 

výhradn  p írodními materiály (kamení, d evo) 
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3 GEODETICÉ ZÁKLADY R A METODIKA M ENÍ  

 

3.1 Polohopisné základy R a metodika polohopisného m ení 

Bodová pole se rozd lují podle provád cí vyhlášky .31/1995 Sb. Zákona . 

200/1994 Sb. (Zem m ický zákon). Tato kapitola se zabývá rozd lením polohového 

bodového pole, zp soby polohového ur ení a použitého sou adnicového systému. 

 

3.1.1 Polohové bodové pole 

Množina pevných bod  trvale stabilizovaných, orientovaných v ur ité sou adnicové 

soustav  a jednozna n  ur ených slouží pro p ipojení m ické sít  pomocí geodetických 

metod. Dle vyhlášky . 31/1995 Sb. se d lí podle p esnosti na: 

1) Základní polohové bodové pole (ZPBP), které tvo í:  

- body referen ní sít  nultého ádu  

- body Astronomicko-geodetické sít   

- body eské státní trigonometrické sít   

- body geodynamické sít   

2) Zhuš ovací body, které tvo í:  

- zhuš ovací body  

3) Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

- ostatní body podrobného polohového bodového pole  

 

3.1.2 S-JSTK 

Sou adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální (S-JTSK) je 

definován Besselovým elipsoidem s referen ním bodem Hermannskogel a K ovákovým 

zobrazením, který je pro R závazný. Tento systém vznikl na základ  K ovákova 

zobrazení (obr. . 1).  Jde o dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze. Osa X 

je vytvo ena obrazem základního poledníku a její kladný sm r je orientován k jihu. Osa Y 

je kolmá k ose X a sm uje na západ. Tím se dostalo celé území republiky do 1. kvadrantu 
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a všechny sou adnice jsou kladné. Délkové zkreslení nep esahuje hodnoty od -10 cm/km 

do +14 cm/km. [7] 

 
Obr. . 1 – K ovákovo kuželové zobrazení [7] 

 

3.1.3 Volba a budování PBPP 

Body PBPP se volí p edevším na objektech trvalého rázu a to tak, aby co nejmén  

p ekážely p i využívání pozemk . 

P i budování bod  geodetických bodových polí se využívá p im ená metodika 

m ení, zpracování a odpovídající p ístrojové vybavení. Metody ur ení polohy bod  

d líme na polygonometrické metody, trigonometrické metody, metody založené na jejich 

kombinaci a metody GNSS. [4] 

 

3.1.4 Polygonové po ady 

Nejb žn jší metodou pro vytvo ení PPBP jsou metody polygonometrické. Jsou 

dob e p izp sobitelné p írodním podmínkám m ení v terénu. Jejich nevýhodou je, že 

struktura polygonových po ad  (oproti trigonometrickým i kombinovaným metodám) 

umož uje nep íznivé hromad ní chyb. S rozvojem m ických p ístroj  a technologií a 

následného zvýšení p esnosti p i ur ování m ených prvk , se polygonometrická metoda 

dostala na úrove  srovnatelnou s ostatními metodami. 

Základním m ickým a výpo etním celkem je polygonový po ad (PP), který 

spojuje p vodní již známé body a body nové, které pot ebujeme ur it. Jsou spojeny 

p ímými spojnicemi (stranami) do souvislého celku.  
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Vzájemné propojení s ostatními polygonovými po ady vytvá í polygonovou sí . 

Princip ur ení polohy bod  polygonometrickou metodou spo ívá v ešení vztahu mezi 

polárními a pravoúhlými sou adnicemi.  

 

Rozd lení PP dle tvaru a zp sobu p ipojení na známé body podle [6] na: 

a) otev ené 

- oboustrann  p ipojený a orientovaný PP (vetknutý), u kterého jsou polohov  

známé sou adnice prvního a posledního bodu, které jsou orientovány na další 

známé body 

- oboustrann  p ipojený a jednostrann  orientovaný PP, u kterého jsou polohov  

známé sou adnice prvního a posledního bodu a po áte ní sm r 

- oboustrann  p ipojený PP (vsunutý), u kterého jsou polohov  známé sou adnice 

prvního a poslední bodu, ale není znám žádný orienta ní prvek 

- jednostrann  p ipojený a orientovaný PP (volný), u kterého jsou polohov  

známé sou adnice prvního bodu, ze kterého je po ad orientovaný na bod následující 

b) uzav ené 

- orientovaný PP, u kterého je jeden bod o známých sou adnicích, z n hož je 

m ený p ipojovací úhel jako orienta ní prvek na další známý bod 

- neorientovaný PP, u kterého je pro výpo et sou adnic volen místní sou adnicový 

systém s po átkem v libovolném bod  PP a s orientací n které ze sou adnicových 

os ve sm ru jedné ze stran PP 

 

3.1.5 Podrobné polohopisné m ení – polární metoda 

Polohopisným m ením rozumíme zam ení všech polohopisn  významných 

bod  p írodních a um le vytvo ených objekt  trvalého charakteru tak, aby byly 

jednozna n  ur ené rovinné geometrické vztahy mezi jednotlivými zam enými body. 

Zam ují se lomové body hranic pozemk , parcel zem d lských kultur, p dorysných 

budov, b eh  vodních tok  a vodních ploch, komunikací, inženýrských sítí a podobn . 
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Princip ur ení polohy bodu polární metodou spo ívá v zam ení délky mezi 

stanoviskem a podrobným bodem a zm ení vodorovného úhlu mezi zám rou na orienta ní 

bod a podrobným bodem. Zam ený vodorovný úhel a délka jednozna n  ur ují polohu v 

daném bodovém poli. S rozvojem digitálních technologií se tato metoda stala 

nejrozší en jší p i m ení polohopisu. [6] 

 

3.2 Výškové základy R a metodika výškopisného m ení 

 Výšková bodová pole se zam ují a rozd lují podle provád cí vyhlášky 

.31/1995 Sb. Zákona . 200/1994 Sb. (Zem m ický zákon). Tato kapitola se zabývá 

rozd lením výškového bodového pole, zp soby výškového ur ení a použitého výškového 

systému.  

 

3.2.1 Výškové bodové pole  - rozd lení 

Výškové bodové pole je tvo eno množinou vhodn  volených a stabilizovaných 

bod , jejichž výšky se ur ují nivelací a po ítají v ur itém výškovém systému. Tyto body 

nesou informaci o absolutní nadmo ské výšce v systému Bpv. Výškové bodové pole se d lí 

dle vyhlášky . 31/1995 Sb. podle p esnosti na:  

1) Základní výškové bodové pole (ZVBP):  

- Základní nivela ní body  

- body eská státní nivela ní sít  I. - III. ádu  

2) Podrobné výškové bodové pole (PVBP):  

- Nivela ní sít  IV. ádu  

- Plošné nivela ní sít   

- Stabilizované body technických nivelací 

 

3.2.2 Výškový systém Bpv 

Po celé R jsou rozmíst ny nivela ní body, které jsou velmi p esn  výškov  

zam eny. Nadmo ská výška je uvedena s p esností na mm a to v závazném výškovém 

systému Baltský po vyrovnání (Bpv). Výškový systém Baltský - po vyrovnání (liší se o cca 
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35 až 42 cm od Jadranu (Jadran je výš)). Od roku 2000 je to jediný závazný výškový 

systém používaný na území eské republiky. Srovnávací hladinou pro výpo et výšek v 

systému je st ední hladina Baltského mo e v Kronštatu. Systém používá normální 

Molod nského výšky. 

 

3.2.3 Vytvo ení podrobného výškového bodového pole 

Podrobné výškové bodové pole tvo í body nivela ní sít  IV. ádu, které se 

vkládají mezi ov ené body základního výškového pole nebo mezi body technické 

nivelace. Body se ur ují nivelací, trigonometricky, technologií GNSS,  barometricky a 

hydrostaticky.  

 

3.2.4 Trigonometrické ur ení výšky 

Metoda výškového m ení, p i kterém ur ujeme p evýšení h mezi teodolitem 

na stanovisku a signálem v na podrobném bodu. P evýšení vypo ítáme po zam ení hodnot 

výškového úhlu a šikmé vzdálenosti s´ nebo vodorovné vzdálenosti s, které dosadíme do 

vzorce:  

,       (1) 

pro vodorovnou vzdálenost, 

,       (2) 

pro šikmou vzdálenost.  

Výsledná absolutní nadmo ská výška zjiš ovaného bodu B (obr. . 2) se vypo ítá 

sou tem nadmo ské výšky stanoviska A a p evýšení h, takto: 

,      (3) 

kde platí: - VA je nadmo ská výška stanoviska,  

  - Vs je výška stroje,  

  - h je p evýšení,  

  - Vc je výška cíle. 
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Obr. . 2 - Trigonometrické ur ení výšky [7] 

 

3.2.5 Tachymetrie – podrobné výškové m ení 

Tachymetrie se používá p i sou asném m ení polohopisu a výškopisu. Je to 

metoda založená na principu polární metody pro polohopis a trigonometrie pro výškopis. V 

sou asnosti je nej ast ji používaná elektronická tachymetrie. Lze ji m it jakýmkoliv 

p ístrojem, který m í horizontální i vertikální úhel a délku.  

Poloha každého zam ovaného bodu je ur ena polárními sou adnicemi 

(vodorovná délka mezi stanoviskem a zam ovaným bodem a vodorovný úhel mezi bodem 

a ur itým pevným sm rem).  

Výška zam ovaných bod  je ur ena z výsledku trigonometrického m ení výšek, 

kde se m í šikmá vzdálenost od stanoviska k podrobnému bodu a výškový úhel. 

 

3.2.6 Podélný výškový profil  

Podélný profil je pr se nice svislé roviny s objektem, vedené v podélném sm ru 

osou komunikace. Znázor uje výškové rozdíly v m eném úseku.  

Výkres se nej ast ji kreslí s rozdílným m ítkem pro délky a pro výšky, tzn. dvojí 

m ítko (nap . 1:10 000/1 000, stani ení/výšky). 

 

3.3 Technologie GNSS 

Technologie GNSS (Global Navigation Satellite System) je globálním naviga ním 

satelitním systémem. Služba, která je schopna za pomocí družic ur it prostorovou polohu 

bodu s celosv tovým pokrytím. Tuto technologii lze použít v mnoha oborech, jako je t eba 

geoinformatika, dopravní a inženýrské sít , letecká doprava a mnoho dalších.  
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M ická technologie GNSS je v sou asné dob  v geodezii hodn  používaná, 

zejména pro svoje výhody oproti klasickému m ení, nap . lze m it v jakoukoliv denní 

dobu, ur uje trojrozm rné sou adnice a p ímá viditelnost mezi jednotlivými m enými 

body není nutná. Z ur ovaného bodu však musí být volný výhled na oblohu.  

Používá se p i mapování pro ú ely katastru nemovitostí, vyty ovacích pracích, v 

inženýrské geodézii, pro budování a kontrolu geodetických základ  nebo pro 

fotogrammetrii (ur ení sou adnic vlícovacích bod ).  

V sou asné dob  jsou na našem území pln  funk ní dva globální naviga ní 

systémy, Navstar GPS a Glonass. 

 

3.3.1 Systém NAVSTAR GPS (GLONAS) 

Systém Navstar GPS je  Navigation Satellite Timing And Ranging Global 

Positioning Systém (v p ekladu: Naviga ní ur ování asu a vzdálenosti pomocí družic -

 Globální polohový systém). Je to radionaviga ní systém vybudován na bázi um lých 

družic Zem .  

Systém GPS byl vyvinut pro m ení p esné aktuální polohy v reálném ase. 

Hlavním ú elem GPS je ur ení polohy statických a pohybujících se objekt  p edevším pro 

vojenské ú ely. Hlavním principem je m ení pseudovzdáleností mezi p ijíma em a 

minimáln  ty mi viditelnými družicemi. Pro výpo et asového rozdílu mezi p ijíma em a 

družicí je zapot ebí signálu z minimáln  ty  aktivních družic. 

Dosažená p esnost pro naviga ní ú ely je p ibližn  10-15 metr , pro geodetické 

ú ely se p esnost zvyšuje použitím vhodného p ístrojového a softwarového vybavení a 

polohová p esnost dosahuje hodnot 3-50 mm. Výsledky m ení GPS jsou vždy v systému 

WGS 84, takže je nutná transformace do platného sou adnicového systému. 

Systém se d lí na t i segmenty: 

• Kosmický segment - je tvo en 32 družicemi, které se pohybují po 6 ob žných 

drahách se sklonem 55° k rovníku. Družice obíhají Zemi ve výšce 20 200 km. 

Každá družice je vybavena p ijíma em, vysíla em a atomovými hodinami. 
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Obr. . 3- Rozložení družic nad Zemí [8] 

 

• ídící segment – vytvá í a udržuje veškeré innosti systému. Monitoruje a 

koordinuje dráhy družic, vytvá í a udržuje systémový as. Skládá se z p ti 

hlavních ídících stanic a n kolika monitorovacích stanic, které nep etržit  

p ijímají signály ze všech družic. Veškerá data se zpracují v hlavním ídícím 

centru a odesílají se zp t k družicím. Družice pak tyto informace vysílají jako 

naviga ní zprávu uživatel m. 

 

• Uživatelský segment - je tvo en pozemními p ijíma i, které jsou schopny 

p ijímat a zpracovat družicové signály GPS. Z t chto signál  je vypo tena 

poloha, rychlost a as.  

 
Obr. . 4- Sou adnicový systém WGS 84 [7] 
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3.3.2 Metody technologie GNSS 

Výb r metody pro pozorování geodetického m ení pomocí technologie GNSS 

závisí na charakteru projektu, kde je rozhodujícím kritériem požadovaná p esnost. P esnost 

také ovliv uje aktuální rozložení a po et družic nad obzorem, stav ionosféry, použitý 

model a softwarové vybavení p i zpracovávání dat. V geodetické praxi jsou využívány 

r zné metody ur ování polohy bod  podle pot ebné p esnosti. 

Rozlišujeme tyto metody: 

• Statická metoda – Poloha bodu se ur uje pomocí fázových m ení a vede k 

nejp esn jším výsledk m, ale je asov  náro ná. Družicové signály 

p ijímají sou asn  dva p ístroje umíst ny na dvou koncových bodech 

základny. Sou adnice jednoho bodu musí být známé. Pro ur ení polohy 

získáváme pot ebné parametry základny, kterými jsou délka, azimut a 

zenitová vzdálenost ze známého bodu na ur ovaný bod. Používá se pro 

speciální práce s vysokou požadovanou p esností (nap . budování 

polohových základ , m ení dlouhých základen, sledování posun  a 

p etvo ení, apod.). 

 

• Rychlá statická metoda – Od statické metody se liší výrazn  kratší dobou 

m ení, které je dosaženo technologií ur ení ambiqut (periody nosných 

vln). Ú innost metody závisí na po tu družic nad horizontem a jejich 

geometrické konfiguraci. Metoda se využívá p i z ízení podrobného 

bodového pole, zhuš ování bodového pole a budování prostorových sítí 

nižší p esnosti. 

 

• Metoda Stop and Go – Ozna ovaná také jako polokinematická, kde se 

ambiquita ur í na za átku m ení. P ed samotným m ením jsou ur eny 

ambiquty a díky tomu trvá m ení na jednotlivých bodech pohyblivým 

p ijíma em jen n kolik vte in. B hem m ení však nesmí dojít k p erušení 

signálu ani zm n  ambiguit. T chto podmínek lze dosáhnout pouze 

v terénu s otev eným prostranstvím. 
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• Kinematická metoda – B hem m ení se jeden p ijíma  plynule pohybuje 

a druhý p ijíma  (referen ní), který z stává v klidu a na za átku m ení 

vy eší nejednozna nosti (inincializace) nebo je schopen ambiquity úsp šn  

ešit i b hem p esunu mezi m enými body (bez inincializace). 

 

• RTK (Real Time Kinematics) – Referen ní stanice je umíst na na bod  o 

známých sou adnicích. Ta poskytuje pohyblivé stanici data v reálném ase 

pro výpo et aktuálních p esných korekcí m ených sou adnic. Metoda se 

používá p edevším p i vyty ovacích pracích, ur ovaní sou adnic bod  PPBP 

a podrobných bod . Polohová p esnost je 20 - 50 mm. 

 

• Diferen ní GPS – M í se sou asn  dv ma p ijíma i, kde je referen ní stanice 

umíst na na bod  o známých sou adnicích. Druhý p ijíma  slouží k ur ování 

relativní polohy bod . Využívá pouze kódová m ení. P ijíma e m í 

pseudovzdálenosti minimáln  ze 4 stejných družic, ze kterých jsou ur eny 

chyby družicových efemerid a atmosférické korekce z m ení v síti 

permanentních stanic. Tyto korekce jsou posílány k ostatním p ijíma m.  

 

3.3.3 Transformace sou adnic ze systému WGS84 do S-JTSK 

Výsledky m ení GPS jsou uvád ny v sou adnicovém systému WGS-84. 

Dostáváme tedy geocentrické sou adnice X, Y, Z, nebo zem pisné sou adnice ( ,  a 

elipsoidickou výšku H). Pro transformaci obdržených sou adnic do systému JTSK je 

zapot ebí transforma ního klí e. Takový klí  m žeme vypo ítat na základ  zam ení 

n kolika identických bod  zam ených v obou soustavách. Obvykle je globální 

transforma ní klí  sou ástí dodávaného software. 

 

3.3.4 CZEPOS 

CZEPOS je sí  permanentních stanic GNSS v eské republice (obr. . 5), kterou 

spravuje, provozuje a financuje Zem m ický ú ad.  

Uživatel m globálních naviga ních satelitních systém  (GNSS) poskytuje 

korek ní data pro p esné ur ení polohy na území eské republiky v reálném ase. Korekce 

služby CZEPOS jsou poskytovány p es Internet, k jejich p íjmu je zapot ebí mobilního 
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internetového p ipojení. Služby jsou zpoplatn ny a poskytovány pouze registrovaným 

uživatel m. 

Využívá se pro p esnou navigaci v doprav  i záchranných systémech, pro 

p esnou lokalizaci objekt  v terénu a jejich následné za len ní do geografických 

informa ních systém  (GIS). CZEPOS je široce uplat ován v zem m ictví a katastru 

nemovitostí (zam ování nebo vyty ování vlastnických hranic, ur ování sou adnic 

geodetických bod , mapování) a je sou ástí geodetických základ  eské republiky.  

CZEPOS je jediná státní sí  referen ních stanic s plnou certifikací pro použití v 

katastru nemovitostí. [9] 

 
Obr. . 5 - Sí  permanentních stanic GNSS eské Republiky [9]  
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4. PASPORTIZACE ZÁPADNÍ ÁSTI LESOPARKU  

Tato kapitola popisuje postup pasportizace, postup zpracování a vyhotovení 

výsledného pasportu lesních cest v západní ásti lesoparku v Ostrav -Porub . Popisuje 

zájmové území, použité m ické metody, zpracování a vyhodnocení m ených dat spolu s 

vyhotovením výkresové dokumentace. 

 

4.1 Popis lokality zájmového území 

Lokalita zájmového území se nachází v Moravskoslezském kraji, Okresu Ostrava-

m sto, obci V esina a katastrálním území V esina u Bílovce. 

Západní ást lesoparku zobrazena na obr. . 6 ( erven ) vede zastav nou oblastí 

Hlubo ice ulice V esová. Zde je povrch cesty zpevn n asfaltem až do údolí Porubky, kde 

se nov  staví most na Prodloužené Rudné. 

 
Obr. . 6 – Mapa s vyzna eným zájmovým územím  [10] 

 

4.2 Vyhledání podkladové dokumentace zájmového území 

P ed za átkem každého m ení je nutné shromáždit veškeré pot ebné podklady 

zájmového území. Hlavním podkladem je ortofotomapa v digitální podob  s vyzna eným 

zájmovým územím (obr. . 7). Dalším velmi užite ným podkladem je již existující bodové 

pole, které najdeme na internetovém portálu eského ú adu zem m ického a katastrálního 

(www.cuzk.cz). 
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Obr. . 7 - Zájmové území – ortofotomapa  [10] 

 

4.3 Rekognoskace terénu 

Rekognoskací zájmového území zjistíme skute ný stav daného místa, kde mají 

probíhat geodetické práce. Na základ  charakteru území zvolíme vhodnou metodu m ení 

a p ístrojového vybavení. Zjistíme stávající stav bod  PBP, zda je možné je využít a 

p ipojit se jimi do sou adného systému. P i rekognoskaci zvolíme také zp sob stabilizace 

podrobného bodového polohového pole. 

 

4.4 Stabilizace a signalizace bod  PPBP A PVBP 

Po rekognoskaci terénu p ichází na adu stabilizace a signalizace bod  m ické 

sít , ze kterých byly zam ovány podrobné body. Body byly stabilizovány ve zpevn né 

ploše geodetickými h eby s podložkou (obr. . 7) a v nezpevn né ploše ocelovými trny 

(obr. . 8). Pro lepší viditelnost byly body m ické sít  ozna eny signaliza ním sprejem. 

Celkem bylo stabilizováno 26 bod .  

 

4.4.1 Technologie GNSS - Rychlá statická metoda 

Pro výpo et polygonového po adu bylo nutné alespo  dva sousední nov  

stabilizované podrobné body p ipojit do platného polohového a výškového systému. 

M ení bylo realizováno pomocí aparatury LeicaGPS System 1200 (obr. . 9). Za ízení se 

skládá ze SmartAntény ATX1230 (p ijímá data ze sít  Navstar GPS i Glonass) a 
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kontroleru RX1250 (komunikuje s anténou pomocí funkce bluetooth ímž sledujeme 

pr b h m ení i nam ená data).  

 
Obr. . 8 – LeicaGPS System 1200 [11] 

 

Rychlá statická metoda je podobná statické metod , ale je výrazn  rychlejší. P i 

správném nastavení p ístroje a dostate ném po tu družic m žeme p ejít k samotnému 

m ení. Základem krátké doby observace je rychlé ur ení ambiquit. Observace 

jednotlivých bod  trvala p ibližn  20 minut.  

Sou adnice byly vypo teny z nam ených dat s využitím sít  CZEPOS a využitím 

vlastního transforma ního klí e. Touto metodou výpo tu bylo dosaženo centimetrové 

p esnosti ur ení polohy. 

 

4.4.2 Uzav ený polygonový po ad 

S ohledem na tvar m ené lokality byl zvolen uzav ený polygonový po ad. 

Vhodn  zvolené body polygonového po adu byly m eny totální stanicí Leica TCR 1202+ 

(obr. . 9).  
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Obr. . 9 – Leica TCR 1202+  [12] 

 

Tímto p ístrojem lze m it vodorovné a zenitové úhly s p esností 2" a délky 

s p esností 2mm+ 2ppm. M ená data se ukládají do interní pam ti p ístroje, odkud se 

následn  exportují na pam ovou kartu, ze které se stáhnou do po íta e a následn  

zpracují. 

Polygonový po ad byl m en trojpodstavcovou soupravou. Na výchozím bod  

. 4001 byla zcentrována a zhorizontována totální stanice. Z bodu . 4001 byla zam ená 

orientace na bod . 501. Z výchozího bodu byla m ena osnova sm r  a z rozdílu 

p íslušných sm r  byly vypo teny jednotlivé úhly mezi body. Tak bylo m eno na všech 

bodech PP. Konec po adu byl zam en z bodu . 501 na bod . 4001. Tím byl polygonový 

po ad uzav en. 

Na každém stanovisku bylo m eno ve dvou polohách dalekohledu (v jedné 

skupin ) viz. (obr. . 10). Takto bylo m eno na každém stanovisku. Tato metoda m ení 

eliminuje vliv p ístrojových chyb. Zenitové úhly byly nam eny stejným zp sobem pro 

eliminaci indexové chyby. Vzdálenosti jednotlivých stanovisek byly zam eny 

elektronickým dálkom rem, který je sou ástí p ístroje. Výšky p ístroje byly m eny 

skládacím metrem. 
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Obr. . 10  – Dv  polohy dalekohledu  [7] 

 

4.5 Zam ení podrobných bod  

P edm tem podrobného m ení bylo zam ení kraj  a os cest ve vybraném okruhu 

lesoparku Ostrava-Poruba. Na podrobné m ení byla použita tachymetrická metoda, p i 

které byly nam eny hodnoty pro ur ení polohy i výšky jednotlivých bod . Výškové 

m ení bylo použito pro tvorbu podélného výškového profilu v ose komunikace (p íloha . 

8). Po átek stani ení je zvolen v bod  . 501.  

 

4.6 Zpracování nam ených dat 

Nam ená data byla exportována do po íta ových softwar , kde byla zpracována 

do požadované podoby pro výpo et. Po zpracování byla data vypo tena. Vypo ten byl 

uzav ený polygonový po ad a sou adnice podrobných bod . 

 

4.6.1 Výpo etní program Groma 8 

Groma je geodetický systém pracující v prost edí Microsoft Windows. Systém je 

ur en k celkovému zpracování geodetických dat od surových údaj  p enesených z totální 

stanice až po výsledné seznamy sou adnic, výpo etní protokoly a kontrolní kresbu. [13] 

 

4.6.2 Data z GNSS 

Data nam ená technologií GNSS poskytuje výsledky v sou adném systému 

WGS-84 ve form  zem pisných sou adnic ,  a elipsoidickou výškou H. Touto metodou 

byli zam eny body . 507 a . 508. Jejich výpo ty jsou uvedeny v p íloze (p íloha . 2). 

Protokol obsahuje p esný as a datum m ení, dobu observace a po et družic Navstar GPS 
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a Glonass využitých p i m

(Geometrical Dilution of Precision). Je to vliv pro

ur ení polohy p ijíma e. 

P evod získaných sou

použit vlastní transforma

ty  identických bod

Transformace mezi sou

Office použitím 3D Helmertovy transformace.

 

4.6.3 Výpo et PP 

Uzav ený polygonový po

Výstupem programu je protokol o výpo

(p íloha . 3). 

Výpo et uzav eného PP se po

1. výpo et p

2. úhlové vyrovnání

3. výpo et sou

4. sou adnicové vyrovnání

5. výpo et sou

Obr. 
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i m ení. Kvalita m ených bod  byla sledována hodnotou GDOP 

(Geometrical Dilution of Precision). Je to vliv prostorového uspo ádání družic na p

e. ím je hodnota GDOP menší, tím je p esnost m

evod získaných sou adnic v systému WGS-84 do platného systému JTSK byl 

použit vlastní transforma ní klí  (p íloha . 1). Pro transformaci je zapot

 identických bod  se známými sou adnicemi v obou použitých systémech. 

Transformace mezi sou adnicovými soustavami byly provedeny v softwaru LEICA Geo 

Office použitím 3D Helmertovy transformace. 

ený polygonový po ad (obr. . 11) byl vypo ítán v softwaru Groma 8. 

Výstupem programu je protokol o výpo tu se seznamem vypo

eného PP se po ítá podle tohoto postupu: 

et p ipojovacího sm rníku 

úhlové vyrovnání 

et sou adnicových rozdíl  

adnicové vyrovnání 

et sou adnic lomových bod  PP 

Obr. . 11 – Ná rt uzav eného PP zájmového území 

ásti lesoparku v Ostrav -Porub  

20 

 byla sledována hodnotou GDOP 

ádání družic na p esnost 

esnost m ení vyšší. 

84 do platného systému JTSK byl 

transformaci je zapot ebí minimáln  

adnicemi v obou použitých systémech. 

mi byly provedeny v softwaru LEICA Geo 

ítán v softwaru Groma 8. 

tu se seznamem vypo tených sou adnic PP 
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4.6.4 Výpo et podrobných bod  

Podrobné body byly zam eny tachymetricky. Tachychymetrická metoda je 

založena na sou asném m ení polohopisu a výškopisu. Polohopis je m en polární 

metodou, kde je m en vodorovný úhel a šikmá délka, ze které byly vypo teny sou adnice 

bodu. Výškopis je m en trigonometricky.  

Výpo ty byly provedeny v softwaru Groma 8. Výstupem výpo tu je protokol 

o výpo tu a seznam sou adnic podrobných bod  (p íloha . 4). 

 

4.7 Vyhotovení výkresové dokumentace 

P i m ení byl vytvo en polní ná rt, kde byly zakresleny body polygonového 

po adu a jejich ísla (p íloha . 5).  

Do programu Microstation 8 byla importována data nam ených hodnot, 

vypo tena v programu Groma 8. Z podrobných bod  byla vytvo ena vektorová kresba 

zájmového území dle [14], [15].   

Výsledkem výkresové dokumentace je Pasport lesních cest v m ítku 1:2000 

(p íloha . 6), Pasport lesních cest v m ítku 1:2000 podložený katastrální mapou (p íloha 

. 7) a podélný výškopisný profil (p íloha . 8) ve formátu *.dgn. 

 

4.7.1 Microstation 8 

MicroStation je software ur en pro kreslení ve 2D i ve 3D. Tento software je 

vyvíjen firmou Bentley System. Software poskytuje nástroje a flexibilní možnosti k 

modelování, kreslení, mapování a dokumentaci prakticky libovolného typu a rozsahu. 

Základní výstupní formát výkresových dat je DGN. Umož uje však ukládat 

výstupní data i v jiném formátu jako DWG a DXF, které lze otev ít v ostatních programech 

CAD softwaru.  

 

4.8 Popis pasportu 

Pasport lesních cest v západní asti lesoparku v Ostrav  – Porub , kde je v 

podélném výškovém profilu za átkem stani ení bod PP . 501. Od tohoto místa je ve 

sm ru ulice V esová v délce cca 143m povrch trasy nezpevn ný s hlin ným povrchem 
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(polní cesta). V tomto stani ení p echází povrch cesty ve zpevn ný s asfaltovým 

povrchem. Tento povrch je zhruba na polovin  celého m eného území. Vede zastav nou 

ástí rodinných dom  až po bod PP . 510, kde je v okolí trasy zahrádká ská oblast, která 

kon í u bodu PP . 512. Odtud po bod . 515 je okolí cesty zarostlé trávou a listnatými 

stromy. Dále vede m ená trasa bývalým motokrosovým areálem, kde nyní probíhá 

výstavba mostu na p emost ní údolí Porubky pro výstavbu Prodloužené Pudné. Zde ve 

stani ení 1 262m kon í asfaltový povrch a za íná lesní nezpevn ná cesta, která vede 

listnatým lesem až po stani ení 1590m a to k bodu PP . 521. Na tomto míst  je rozcestí, 

kde za íná št rkový povrch až ke stani ení 1 764m. Zde trasa zájmového území lemuje z 

pravé strany les a z levé pole. Povrch cesty je hlin ný, nezpevn ný až do po áte ního 

bodu. Na p ibližném stani ení 2 060m kon í z pravé strany les a tuto cestu protíná 

plánovaná trasa Prodloužené Rudné. Délka celé trasy zájmového území je 2 131,4m.  
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5 Záv r 

Cílem p edložené bakalá ské práce bylo zam ení a vyhotovení pasportu lesních 

cest v západní ásti lesoparku v Ostrav -Porub . Výsledkem m ení je situa ní výkres 

zobrazující daný okruh lesních cest s barevným rozlišením povrchu a podélný výškový 

profil osy cest. Zpracování bylo provedeno v n kolika krocích.  

Nejprve prob hlo seznámení s problematikou tvorby pasportu a následného 

zajišt ní veškeré podkladové dokumentace zájmového území. Geodetické práce zahrnují 

stabilizaci bod  bodového pole, které byly zam eny metodou GNSS a polygonovým 

po adem. Z t chto bod  byly tachymetricky zam eny podrobné body. Zam ovány byly 

kraje a osa cesty. 

Pro pasportizaci byla vybraná ást lesoparku v katastrálním území V esina u 

Bílovce s uceleným okruhem lesních cest. Výsledkem zadané práce je znázorn ní okruhu 

lesních cest s grafickým rozlišením povrchu v katastrální map . Na daném území byly 

rozlišeny ty i druhy povrchu (Asfaltová zpevn ná cesta, Kamenitá nezpevn ná cesta, lesní 

nezpevn ná cesta a polní nezpevn ná cesta). 

Dalším výstupem je výkres podélného výškového profilu celé trasy okruhu 

vytvo ená na základ  výškového zam ení osy cest. Podélný profil je p ehledem 

výškových pom r  zájmového území. 
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