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ANOTACE 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá vytvořením polohopisných a výškopisných 

podkladů pro pasportizaci průmyslového areálu Jasenice ve Vsetíně. V první teoretické 

části jsou objasněny pojmy pasportizace, polohopisných geodetických základů a 

výškopisných geodetických základů. Dále jsou popsány metody a postupy při měření. Ve 

druhé praktické části jsou uvedeny informace o zájmovém území, o použitých metodách a 

pomůckách pro měření. Dále pak postupy při následném zpracování v počítačových 

programech. Výsledkem bakalářské práce je první část polohopisného a výškopisného 

podkladu pro pasportizaci v okolí kanalizační stoky v průmyslovém areálu Jasenice.  

 

Klíčová slova: pasportizace, pasport, polohopis, výškopis, tachymetrie 

 

SUMMARY 

 

 This bachelor thesis deals with creating a topographic and altimetric data for 

passportisation in indrustrial complex in Vsetín. In the first part explains the titles 

passportisation, topographic geodetic elements and altimetric geodetic elements. The 

following describes the methods and procedures for measurement. In the second practical 

section provides information about the area of interest and about the methods used for 

measuring. Furthermore, inform about procedures for subsequent processing in computer 

programs. The result of this work is the first part of topographic and altimetric base for 

passportisation around manholes in the industrial area Jasenice.  

 

Keywords: passportisation, passport, topography, altimetry, tacheometry 
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1. ÚVOD 

Předložená bakalářská práce se věnuje vytvořenípolohopisného a výškopisného 

podkladu pro následný pasport kanalizační stoky v průmyslovém areálu Jasenice, 

využívaných společností Zásobování teplem Vsetín a.s. Celá oblast je dlouhá zhruba 1,5 

km, proto se tato práce věnuje pouze první části. Obecně pojem pasportizace znamená 

získání souboru všeobecných informací o aktuálním stavu zájmové oblasti.Důvodem k 

vytvoření pasportu je nedostatečný stav původní dokumentace, který na mnoha místech již 

neodpovídá skutečnému stavu.Následný pasport kanalizace bude poté doplněn kamerovou 

inspekcí kanalizačních stok, sloužící k ověření stavu kanalizace a návrhu způsobu sanace. 

Údaje budou rovněž použity pro hydrotechnické posouzení kanalizační sítě a určení 

kritických míst, které vyžadují rekonstrukci. 

První teoretická část informuje otématu pasportizace, geodetických metodácha 

postupech využitých při polohovém a výškovém měření. Druhá praktická část popisuje 

konkrétní tvorbu podkladů pro pasportizaci v zájmové lokalitě průmyslového areálu 

Jasenice ve Vsetíně, od rekognoskace terénu až po finální vyhodnocení naměřených 

hodnot ve zvoleném výpočetním a grafickém programu. Výsledkem bakalářské práce je 

polohopisný a výškopisnýpodklad pro pasport v okolí kanalizační stoky v průmyslovém 

areálu Jasenice ve Vsetíně, pomocí kterého bude prováděna kontrola stavebního stavu 

kanalizačních šachet. 
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2. GEODETICKÉ ZÁKLADY 

První kapitola se zaměřuje na objasnění pojmů pasportizace a pasportu. Z geodetického 

hlediska popisujepolohopisné a výškopisné základy České republiky, včetně využitých 

metod.  

2.1 PASPORTIZACE, PASPORT 

Pasportizace je dokumentování skutečného stavu okolí. Nejběžněji se pasportizace 

využívá pro budovy a objekty, kde se pak výsledek využívá například pro znalecký 

posudek nebo v oblasti Facility managementu. V současnosti je již pasportizace součástí 

legislativy mnohých zemí Evropské unie a v některých zemích je dokonce povinná pro 

státní objekty. Dalším využitím pasportizace je pasportizace dopravního značení nebo 

pasportizace hospodářských zvířat. Výsledkem celého procesu je pasport, který se dělí 

s ohledem na pasportizovanou věc.[06] 

2.2 DATABÁZE BODOVÝCH POLÍ 

Databáze bodových políuvádí geodetické informace o bodech jednotlivých bodových 

polí na území České republiky. Tyto údaje se následně využívají pro přesné zaměření 

objektů v závazných referenčních systémech. Databázi bodových polí správcuje 

Zeměměřický úřad. [03] 

Bodová pole jsou složena ze souboru základního polohového, výškového a tíhového 

bodového pole, ze souboru zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí. Pro 

body základního bodového pole, které tvoří geodetické základy pro území České republiky 

je správcem Zeměměřický úřad. Pro zhušťovací body a body podrobných bodových polí je 

správcem příslušný katastrální úřad pro danou územní působnost. [03] 

Data z databáze bodových polí obsahují název nebo číslo daného bodu, jeho 

souřadnice, případně výšku, údaje o lokalizaci bodu, kterými jsou okres, obec, katastrální 

území, dále označení mapového listu, údaje o stabilizaci bodu, místopis bodu a informace 

o přidružených bodech. [03] 
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Databáze bodových polí je na internetu k dispozici od roku 2004, kde se k prvotním 

bodům pouze základního polohového a výškového bodového pole a zhušťovacím bodům 

přidaly také body základního tíhového bodového pole a body podrobného výškového 

bodového pole. Posledním rozšířením bylo v roce 2008 přidání bodů základního 

podrobného polohového bodového pole. [03] 

Databáze bodových polí funguje i jako bezplatná internetová aplikace, kterou lze 

spustit prostřednictvím služby WMS – Bodová pole. Obdobnou aplikací pro informace o 

geodetických bodech je také aplikace Geoprohlížeč. Další aplikací jsou Mapy ČUZK, která 

je určená pro „chytré“ telefony, či tablety. Tato aplikace umožní zobrazení všech 

geodetických bodů, které se nacházejí přímo v lokalitě zařízení. [03] 

2.3 POLOHOPISNÉ GEODETICKÉ ZÁKLADY ČESKÉ REPUBLIKY 

Polohopisné geodetické základy jsou množina bodů, mezi sebou polohově jednoznačně 

určených a orientovaných v dané souřadnicové soustavě. Slouží pro geodetické řešení 

různých úloh polohového typu. Tato množina se nazývá bodové pole (BP). Poloha bodu 

BP je vyjádřena pravoúhlými rovinnými souřadnicemi a poloha souřadnicové soustavy 

včetně její orientace na zemském povrchu je závislá na využitém kartografickém zobrazení 

dané lokality, popř. na volbě měřiče. [08] 

2.3.1 SYSTÉM S-JTSK 

Jedná se o přijatý systém pro Českou republiku, definovaný Besselovým elipsoidem, 

kde prvky na elipsoidu, jakými jsou rozměr, orientace, poloha, jednotná trigonometrická 

síť katastrální a Křovákovo zobrazení, jsou převzaty z dřívější vojenské triangulace. 

Platnou zkratkou je: S-JTSK. V někdejších dobách byly názvem Jednotná trigonometrická 

síť pojmenovány sítě I. až IV. řádu Československé trigonometrické sítě. Besselův 

elipsoid, kterým je definován celý systém, obsahuje tyto parametry: 

- délka hlavní poloosy:  a = 6 377 397,155 m 

- délka vedlejší poloosy: b = 6 356 078,963 m 

- zploštění:   i = 1:299,152 813  

- excentricita   e
2
 = 0,006 674 372 23 
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Ing. Josef Křovák v roce 1922 navrhl pro tehdejší Československo kartografické 

zobrazení, pojmenované Křovákovo zobrazení. Jedná se o konformní zobrazení 

elipsoidu na kouli a také konformní kuželové zobrazení dané koule. Viz Obrázek 

č.1.[04] 

 

Obrázek č.1 – Křovákovo zobrazení[04] 

O konformní neboli též stejnoúhlé zobrazení se jedná tehdy, pokud délkové 

zkreslení nezávisí na směru délkové složky, a tím pádem se nezkreslují úhly. Zobrazení 

v obecné poloze znamená zkrácené znázornění polohy zobrazovací plochy k referenční 

ploše pro dané kartografické zobrazení. Středem referenční plochy pak prochází osa 

zobrazovací plochy, která prochází kartografickými póly a která svírá s rovníkem 

libovolný úhel v rozmezí 0° až 90°. [04] 

Jednotnou trigonometrickou síť vytvářelo 107 totožných bodů s body I. řádu 

vojenské triangulace, ke kterým se přidalo dalších 161 bodů nové základní sítě, a tak 

vzniklo 268 základních bodů. Viz Obrázek č.2. [04] 
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Obrázek č.2 – Jednotná trigonometrická síť I. řádu[04] 

Transformace zeměpisných souřadnic (ϕ, l) na pravoúhlé (x, y) se provádí ve 

čtyřech etapách výpočtů. [04] 

1. Prvním krokem je transformace zeměpisných souřadnic ϕ, l na sférické U, V u 

konformního zobrazení Besselova elipsoidu na kouli, kde poloměr Gaussovy koule je 

vypočten pro ϕ= 49°30‘ a je roven 6 380 703,610 5 m.[04] 

2. Dalším krokem je transformace sférických souřadnic U, V na souřadnice 

kartografické Š, D na Gaussově kouli, která má posunutý pól P o souřadnicích: 

lP = 42°30‘ na východ od Ferra 

ϕP = 90° - α, α = 30°17‘ 17,303 11‘‘[04] 

3. Následuje převod konformního kuželového zobrazení Š, D na R, D‘. Pro obecné 

zobrazení je definovaná základní kartografická rovnoběžka Š0 = 78°30‘, která má počátek 

v bodě o souřadnicích ϕ = 48°15‘ a l = 42°30‘. Aby se zmenšilo délkové zkreslení, byl 

poloměr Gaussovy koule také zmenšen na poloměr r‘ = 0,9999 Rm. Kužel, jehož vrchol se 

vzdálil o hodnotu x = 1 298 039,004 6 m, se dotýká zmenšené koule v místě kartografické 

rovnoběžky 78°30‘. Všechny změřené délky se před převodem do zobrazovací roviny S-

JTSK musí opravit o tyto redukce: 

a) na spojnici středů stabilizačních značek, 
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b) na vodorovnou, 

c) do nulového horizontu. [04] 

4. Kladná osa x, směřující na jih, leží v obraze základního poledníku lP = 42°30‘. 

Počátek souřadnic se nachází ve vrcholu kužele. Kladná osa y míří na západ. Celé území 

České republiky se nachází v prvním kvadrantu. Polární rovinné souřadnice jsou: 

   ( ),            

Pravoúhlé rovinné souřadnice y, x, (Obrázek č.3), se vypočtou ze vzorce:  

         ,           

   √      

 

Obrázek č.3 – Pravoúhlé rovinné souřadnice[04] 

 Úhlovým vyrovnáním byl vytvořen konečný stav sítě. Z důvodu času a ekonomiky 

nebylo prováděno žádné měření základny, ani vykonání astronomického měření. Prvky 

Besselova elipsoidu, jakými jsou rozměr, poloha a orientace, byly převzaty z rakouské 

vojenské triangulace, která měla 107 shodných bodů. K určeným zeměpisným souřadnicím 

byly dopočteny pravoúhlé souřadnice v rovině Křovákova zobrazení. [04] 

Při druhém výpočtu rovinných souřadnic se z vojenské triangulace převzala délka a 

azimut strany Chmelová – Velký Choč, která se nacházela přibližně uprostřed sítě. 

Odvozením délky a směrníků všech dalších stran vznikly prozatímní souřadnice všech 268 
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bodů. Pro 107 bodů, obsažených i v prvních výpočtech tak vznikly druhé, odlišné 

souřadnice ve stejné rovině Křovákova zobrazení. Helmertova transformace poté posoudila 

kvalitu celé vojenské triangulace. Ta probíhala v šesti skupinách, do kterých byly body 

rozděleny. Z rozborů vyšlo najevo, že rozměr, poloha i orientace sítě I. řádu jsou v těchto 

podmínkách nejpřesnější z transformace 42 bodů v Čechách. V některých místech byly 

bodys odchylkou až několik metrů. Z předem zmíněných 42 bodů se tak vypočetly prvky 

transformačních rovnic a z nich pak konečné pravoúhlé souřadnice I. řádu. [04] 

Průměrná délka trojúhelníků Základní trigonometrické sítě I. řádu v Čechách byla 

25 až 40 km. V dalších letech se síť zhušťovala o body II., III. a IV. řádu a nakonec i o 

body podrobné trigonometrické sítě V. řádu, kde už byla průměrná délka stran 2 km. Síť I. 

řádu z roku 1936 je vykreslena naObrázek č.4. O třicet let později vznikla přes celé 

Československo Jednotná trigonometrická síť katastrální I. až IV. řádu s délkou strany 2 

km. Síť obsahuje přes 47 tisíc trigonometrických bodů. [04] 

 

Obrázek č.4 – Jednotná trigonometrická síť katastrální, včetně ukázky signalizace a 

stabilizace bodů sítě[04] 
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2.3.2 POLOHOVÉ BODOVÉ POLE 

 Polohové bodové pole se skládá z: 

 základního polohového bodového pole (ZPBP), které obsahuje: 

 body referenční sítě nultého řádu 

 body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

 body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

 body geodynamické sítě 

 podrobného polohového bodového pole (PPBP), které obsahuje: 

 zhušťovací body 

 ostatní pevné a dočasně stabilizované body 

Jednotlivá bodová pole a jejich body pak mají různé parametry, například umístění 

daných bodů, jejich četnost nebo způsob určení. [08] 

2.3.3 PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISU 

Polohopisné měření je zaměření všech důležitých bodů polohopisu. Jedná se o body 

přírodní nebo uměle vytvořených objektů, které jsou v terénu trvalé. Tyto body se mohou 

nacházet na zemském povrchu nebo taky nad tím, či pod ním. Zaměřování se provádí tak, 

aby vždy byly jasně a přesně určené rovinné geometrické vztahy mezi danými body. Hledí 

se tedy na lomové body hranic pozemků, parcel, zemědělských kultur, půdorysu budov, 

břehů vodních toků a vodních ploch, komunikací, mezi které patří cesty, železnice, 

lanovky a jiné, dále pak lomové body inženýrských sítí, jakými jsou plyn, voda, kanalizace 

apod. a také lomové body administrativním, hospodářských nebo vlastnických hranic. 

Metody podrobného polohopisu se dělí na grafické a číselné. Mezi grafické metody patří 

fotogrammetrické metody a metoda měřického stolu (grafická tachymetrie). Mezi číselné 

metody patří metody ortogonální, polární, protínání vpřed, číselnou tachymetrii. Metoda 

ortogonální a polární patří mezi nejvíce používané metody. [08] 
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2.3.4 POLYGONOMETRICKÉ ÚLOHY 

Jedná se o nejsnadnější metody pro tvorbu PPBP. Díky snadné přizpůsobivosti v terénu 

jsou tyto metody hojně využívány. Nevýhodou polygonometrických úloh je skutečnost, že 

obsahují větší riziko na výskyt chyb, než při trigonometrických metodách, popř. kombinaci 

těchto metod. Díky vývoji přesnosti měření měřících přístrojů se teorie a technika 

polygonometrických úloh stala srovnatelnou v každém ohledu s jinými metodami. 

Základem pro měření a následné výpočetní práce polygonometrických úloh se stal 

polygonový pořad. U polygonového pořadu se jedná o propojení známých bodů s body 

novými přímými stranami tak, aby vznikl souvislý celek. Následné propojení více 

polygonových pořadů vytvoří polygonovou síť. [08] 

Principem polygonometrických úloh pro určení polohy bodů je vyřešení vzájemné 

spojitosti mezi polárními a pravoúhlými souřadnicemi podle vzorce: 

                                                   

Po zjištění souřadnic Xi a Yi bodu Pi je možné tyto souřadnice okamžitě převést na 

pravoúhlé souřadnice Xi+1 a Yi+1 pro bod Pi+1. Po určení strany si,i+1 mezi těmito body 

vypočteme směrník podle vzorce: 

                      

kde ωi je vrcholový úhel v polygonovém bodě Pi a σi-1,i je směrník předešlé strany, který 

musí být známý. Vrcholové úhly polygonometrických úloh jsou úhly po levé straně 

polygonového pořadu ve směru měření. [08] 

Rozdělit polygonové pořady je možné několika způsoby. Nejobecněji se však 

polygonové pořady dělí dle způsobu připojení na známé body, dle geometrického tvaru a 

dle délky stran. [08] 
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 Rozdělení polygonových pořadů podle: 

 tvaru a způsobu připojení na známé body, ty se dále dělí na: 

 Otevřené 

- Oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) pořad (Obrázek č.5a), 

kde je polohově známý počáteční a koncový bod P, K. S použitím 

přípojných úhlů ωP a ωK se polygonový pořad orientuje na další známé 

body A a B. Tento pořad se používá v první a čtvrté třídě přesnosti. 

- Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad (Obrázek 

č.5b), kde je opět známý počáteční a koncový bod P, K a také počáteční 

směr σAP. Tento pořad se používá ve třetí a čtvrté třídě přesnosti. 

- Oboustranně připojený (vsunutý) pořad (Obrázek č.5c), kde je polohově 

známý počáteční a koncový P, K. Dále už ale nejsou známy žádné další 

orientační prvky. Tento pořad se využívá ve třetí a čtvrté třídě přesnosti. 

- Jednostranně připojený a orientovaný (volný) pořad (Obrázek č.5d), kde 

je polohově známý pouze počáteční bod P, ze kterého je však pořad 

orientován na druhý známý bod A. Tento pořad se používá pouze ve 

čtvrté třídě přesnosti. [08] 
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Obrázek č.5 – Typy otevřených polygonových pořadů[08] 

 

 Uzavřené 

- Orientovaný pořad, kde je polohově známý výchozí bod A. Dále je 

určený úhel ωA jako orientační prvek na druhý známý bod B. Tento 

pořad se používá ve třetí a čtvrté třídě přesnosti. VizObrázek č.6 a. 

- Neorientovaný pořad, kde se pro určení souřadnic volí lokální 

souřadnicový systém s libovolným počátečním bodem P1 a dále 
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s orientací libovolné souřadnicové osy ve směru některé ze stran. Tento 

pořad se používá ve čtvrté třídě přesnosti.Viz Obrázek č.6 b.[08] 

 

Obrázek č.6 – Typy uzavřených polygonových pořadů[08] 

 Podle délky stran na pořady 

- s krátkými stranami (60 – 300 m), kde délky byly změřeny 

elektronickým nebo optickým dálkoměrem. Výjimečně lze délky změřit 

i pásmem. 

- s dlouhými stranami (300 – 1500 m), kde délky byly změřeny 

elektronickým dálkoměrem 

 

 Podle typu připojovacích bodů na pořady 

- hlavní, kde se jedná o ZPBP, PPBP vyšší třídy přesnosti 

- vedlejší, kde se jedná o body hlavních polygonových pořadů. 

Během připojení a orientaci polygonového pořadu z obou stran se vyskytují nahodilé 

chyby v naměřených hodnotách, které pak na koncovém bodě vytvoří odchylky. Tyto 

odchylky se po měření musí vyrovnat. [08] 
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2.3.5 METODY MĚŘENÍ POLOHOPISU 

První popisovanou metodou je metoda ortogonální. Principem této metody je zaměření 

dvou vzdáleností, které jsou navzájem kolmé, a kterými je zaměřovaný bod s ohledem na 

jiný bod jednoznačně určen. První souřadnice se měří jako vzdálenost na spojnici dvou 

určených bodů měřické přímky od jednoho bodu k patě kolmice, která je sestrojená ze 

zaměřovaného bodu na měřickou přímku. Druhá souřadnice se měří jako délka této 

kolmice. Tyto míry se nazývají konstrukční a k nim se poloha bodu určuje ještě tzv. 

oměrami, které se získávají měřením hodnot po obvodu daného objektu. [08] 

Druhou metodou je metoda polární. Princip polární metody pro určení polohy bodu se 

zakládá na zaměření vzdálenosti mezi stanoviskem a jednotlivým podrobným bodem. Ke 

vzdálenosti se dále měří i vodorovné úhly mezi určeným pevným směrem a záměrou na 

daný bod. Tímto je zajištěno jednoznačné určení polohy bodu v daném bodovém poli. 

Díky rozvoji techniky se tato metoda dostala do popředí při současném měření polohopisu 

a výškopisu. [08] 

2.4 VÝŠKOPISNÉ GEODETICKÉ ZÁKLADY ČESKÉ REPUBLIKY 

Pokud budeme brát za vztažnou plochu nulovou hladinovou plochu, pak převýšení 

bodů od této nulové plochy vyměřují nadmořské výšky daných bodů. Zjištění těchto 

nadmořských výšek na určitém území vychází z již vybudovaných výškových systémů a 

následným použitímideální metody k určení výšek bodů. [08] 

2.4.1 VÝŠKOVÁ MĚŘENÍ 

Slouží pro úkoly technické nivelace, jakými mohou být mapovací, projektové, či 

vytyčovací práce, kde nestačí pouhé určení polohy bodu v rovině, ale je zapotřebí znát i 

výšku. Výška bodu se určuje ve směru siločar tíhového pole Země nad předem určenou 

referenční plochou. Měření lze zkombinovat se současným měřením polohopisu. [05] 

Výška HA bodu A je myšlena jakákoliv svislá vzdálenost tohoto bodu, která je měřená 

podél tížnice od jeho průmětu A0 nad určenou referenční hladinovou plochu. Hladinová 

plocha, která je podobná klidným středním hladinám moří a oceánu, prodloužená pod 

kontinenty pomoci nekonečným počtem kanálů se nazývá geoid. Jako nadmořská výška 
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bodu A se definuje vzdálenost bodu od střední hladiny moře, která je měřená podél tížnice. 

Pro určení této výšky na zemském povrchu musíme zvolit referenční plochu a definovat 

vzdálenost bodu nad zvolenou referenční plochou. Hladinová plocha, která je v každém 

svém bodě kolmá na směr tíže se nazývá skutečný horizont. Tečné vodorovné roviny 

v těchto bodech jsou pak zdánlivé horizonty. Viz Obrázek č.7. [05] 

 

Obrázek č.7 – Skutečný a zdánlivý horizont[05] 

 

2.4.2 VÝŠKOPISNÉ ZÁKLADY 

Výškopisné základy České republiky se skládají z výškových bodových polí, díky 

kterým jsou získávány jednotné a přesné hodnoty nadmořských výšek. Výsledky měření 

poté slouží jako podklad pro následující výšková měření, například při mapování dané 

oblasti nebo při projektování a budování objektů. [08] 

Jednotlivé výškové systémy jsou definovány následujícími faktory: 

- střední hladinou moře (nulovým výškovým bodem), 

- nivelační sítí, 

- způsobem použitým při výpočtu oprav z vlivu tíhového pole Země na 

výsledky nivelace, 

- vyrovnáním nivelační sítě. 

V případě změny v některých z těchto faktorů se změní výšky nivelačních bodů, tím se 

změní výškový systém, který se musí ideálně označit, aby nedošlo k chybám.[08] 
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2.4.3 VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Prvotním dělením výškového bodového pole je rozdělení na základní výškové bodové 

pole a podrobné výškové bodové pole.[08] 

 Základní výškové bodové pole (ZVBP) se skládá z: 

 základních nivelačních bodů, 

 České státní nivelační sítě (ČSNS) I. – III. řádu. 

Stabilizace těchto bodů je prováděna značkami z přirozených materiálů, kde patří tvrdé 

odolávající horniny nebo z umělých materiálů, mezi které patří šedá litina, sklo a další 

pevné materiály, odolávající vodě a kyselinám. Značky se umísťují do předem 

připravených otvorů v pevných a odolných objektech, cementovou maltou nejčastěji jako 

boční značky. Vzdálenost mezi dvěma značkami bývá pro intravilán do 300 metrů, pro 

extravilán do 1 000 metrů. Tvar značek mívá různý tvar. Mezi nejčastější patří hřebové 

nebo čepové s délkou 200 mm a průměrem hlavy 60 – 80 mm. [08] 

 Podrobné výškové bodové pole (PVBP) se skládá z: 

 nivelační sítě IV. řádu, 

 plošné nivelační sítě, 

 stabilizovaných bodů technické nivelace a z bodů polohových a tíhových 

bodových polí, u kterých byly výšky určeny metodou technické nivelace. 

U podrobných výškových polí se výšky nejčastěji určují metodou technické nivelace, 

kdy pořady technické nivelace jsou vloženy mezi body základního výškového pole nebo 

mezi body samotné technické nivelace. V případech, kdy v dané lokalitě není v okruhu 5 

kilometrů bod výškového bodového pole, lze vykonávat měření technickou nivelaci 

v místním výškovém systému. Konečné výšky se pak v podrobném výškovém poli zapisují 

v metrech se dvěma desetinnými místy. Veškerá podrobná bodová pole se neudržují. [08] 

2.4.4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV 

Baltský výškový systém po vyrovnání, zkráceně Bpv, byl zvolen jako základní 

výškový systém díky propojení naší nivelační sítě se sítí bývalého SSSR a státy RVHP. 

Základním bodem výškového systému byla zvolena nula vodočtu v Kronštadtu, ležícího 
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v Rusku nedaleko Petrohradu. Převýšení jsou zde opravena o normální tíhové korekce a 

následně vyrovnaná. Tato naměřená převýšení jsou pojmenovaná jako tzv. Moloděnského 

výšky. V porovnání s Jaderským výškovým systémem jsou zde výšky menší o 38 až 42 

cm. [08] 

Mezi další výškové systémy patří právě Jaderský výškový systém (J). Tento systém je 

využíván pouze v případě kontinuity stávajícího výškového pole s nově budovaným. 

Základním bodem Jaderského výškového systému byla zvolena nula vodočtu v Terstu, 

konkrétněji Molo Sartorio. Pro Českou republiku je to výchozí bod Lišov u Českých 

Budějovic. Naměřená převýšení byla v tomto systému opravena o normální ortometrické 

korekce. [08] 

Dalším výškovým systémem je Výškový systém ULN (Universal Levelling Net), což 

je síť využívána v EU nebo místní výškové systémy, které jsou využívány jen zřídka 

v měření malého území. [08] 

2.4.5 PODROBNÉ MĚŘENÍ VÝŠKOPISU 

Při podrobném měření výškopisu je nutné v daném území zaměřit velký počet tzv. 

podrobných bodů, u kterých známe polohu i výšku. Na základě těchto bodů se pomocí 

výškových kót, vrstevnic a technických šraf, vyhotovuje tvar a průběh terénu. Všechny tři 

možnosti vyjádření terénu se mohou vhodně kombinovat, přičemž v zastavěném území 

převládají výškové kóty, pro nezastavěné území jsou naopak vhodnější vrstevnice. 

Technické šrafy slouží jako vhodný doplněk pro oba předchozí způsoby. [05] 

Podrobné měření se poté výškově téměř vždy připojuje na body výškového bodového 

pole, polohově pak na body polohového bodového pole. Při menších lokalitách do 100 ha 

se body mohou po dohodě polohově zaměřit v místní souřadnicové soustavě.Podrobné 

měření se provádí dvěma základními geodetickými výškopisnými metodami:  

 metodou tachymetrickou,  

 metodou plošné nivelace. [05] 
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2.4.6 TACHYMETRIE 

Název tachymetrie pochází z řečtiny a doslovně znamená „rychloměřictví“, což 

naznačuje rychlost této metody při měření v terénu. V této metodě se současně měří poloha 

i výška daných bodů. Proto se hojně využívá při kombinaci vyhotovení polohopisného i 

výškopisného plánu, obzvlášť při investičních výstavbách, kde lze dovolit nižší přesnost 

v poloze 0,3 až 0,5 m. U tachymetrie jsou všechny podrobné body zaměřeny polohově 

polární metodou ze sítě tzv. tachymetrických stanovisek. Výškově jsou podrobné body 

určeny trigonometricky. Tvar a hustota sítě je dána použitým strojem, kde lze využít 

nitkový, či diagramový dálkoměr nebo totální stanici, a přehledností v zaměřovaném 

terénu. [05] 

První popisovanou metodou je metoda nitkové tachymetrie. Tato metoda patří dnes 

spíše k historickým metodám, která je uváděná pouze z důvodu možného využití i s totální 

stanicí. [05] 

Před samotným začátkem měření se volí síť stanovisek. Výjimkou mohou být malé 

lokality nebo nízké nároky na přesnost, kde je síť stanovisek budována současně 

s měřením. Množství stanovisek v síti se volí s ohledem na přehlednost v zájmovém území 

a taky s ohledem na dosah nitkového tachymetru. Výškopisný plán s požadovaným 

měřítkem 1:1000 může z jednoho stanoviska zaměřit lokalitu v rozsahu maximálně 150 m, 

což nám dává maximální vzdálenost sousedních stanovisek okolo 200 m. Stanoviska se 

volí na strategických místech, ze kterých je výhled na co největší počet podrobných bodů. 

Stabilizace se domlouvá s objednatelem dané měřické práce a může být dočasná nebo 

trvalá. [05] 

Pro malé lokality tvoří síť stanovisek body polygonového pořadu, nejčastěji 

uzavřeného. Nejsnadnější síť stanovisek se může skládat pouze z jednoho, či dvou 

stanovisek. Následné výpočty souřadnic bodů polygonového pořadu se provádí v pomocné 

souřadnicové soustavě. [05] 

Pro velké lokality již můžeme síť stanovisek zaměřit více způsoby. Ideální metodou 

jsou znovu polygonové pořady, ať už jeden nebo více. Ty se navíc v zájmovém území 

velmi často napojují na polohové a výškové bodové pole. V takových případech se 
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metodika měření upřesňuje podle platných směrnic pro tvorbu map. Často se důvodu 

rozsahu a tvaru zájmového území přistupuje k metodě trojúhelníkových řetězců nebo 

k metodě plošné sítě s centrálním bodem. Poloha stanovisek se ovšem vždy vyjadřuje 

v pravoúhlých souřadnicích Y, X.[05] 

Hlavní síť stanovisek, jak u malých tak i velkých lokalit, se podle potřeb doplní 

vedlejšími stanovisky, které jsou nutné pro zaměření lokality, neviditelné z hlavní sítě 

stanovisek.  Důvodem může být hustá vegetace nebo okrajová část území. Vedlejší 

stanoviska se ve většině případů určují rajonem nebo protínáním vpřed. Toto měření však 

probíhá až při podrobném měření. Poloha těchto bodů se opět udává v pravoúhlých 

souřadnicích Y, X. [05] 

Pro stanovení nadmořských výšek u výškového měření se využívá technická nivelace 

nebo metoda trigonometrická. Vždy je důležité vycházet z bodů výškového bodového pole, 

pouze ve výjimečných případech lze využít místního výškového systému. [05] 

Volba správných podrobných bodů, které se následně polohově a výškově zaměří, tvoří 

základní kostru pro tvorbu výškopisného plánu. Výběr těchto bodů při tachymetrii 

významně ovlivňuje konečnou kvalitu celého měření. Finální výběr těchto bodů závisí na 

subjektivním náhledu na zájmové území hlavním měřičem. Obecně se volí počet a místa 

podrobných bodů tak, aby utvořily soustavu trojúhelníkových a čtyřúhelníkových ploch, 

tedy mnohostěn v zájmovém území. Například zájmové území o rozloze 1 ha v měřítku 

1:1000 bude v rovinatém terénu potřebovat nejméně 16 bodů, v náročnějším terénu však 

bodů může být i deset krát více. [05] 

Další metodou je tachymetrie s elektrooptickým dálkoměrem. Nazývána též metoda 

tzv. velkoplošné tachymetrie, u které je základem, stejně jako u klasické metody, 

polygonový pořad. Veškeré zásady této metody jsou shodné s klasickou metodou 

tachymetrického měření. Teodolit a tachymetrické latě však vystřídala totální stanice 

a výsuvná výtyčka s odrazným hranolem. Vodorovná délka s, která se při klasické metodě 

získává nitkovým dálkoměrem s početní redukcí na vodorovnou, se u této metody získává 

elektronicky, rovnou se započtenou fyzikální redukcí a součtovou konstantou. Totální 

stanice mají před klasickou metodou navrch také ve výpočetních a zobrazovacích 

prostředcích. [05] 
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Způsob pro určení sítě stanovisek, se při tzv. velkoplošné tachymetrii využívá 

polygonový pořad. Ten má však jednu hlavní nevýhodu, a tou je nutnost viditelnosti 

sousedních stanovisek, čímž se limituje možnost dosahu přístroje. Další nevýhodou je 

poměrně časté rozvětvení polygonového pořadu o rajóny do odlehlých míst. Tím je 

zajištěno optimální zaměření všech bodů, nebo také použití přechodných stanovisek, 

v případě území členitého charakteru. U následných výpočetních prací se jedná o klasické 

řešení polygonového pořadu oboustranně orientovaného, popřípadě vetknutého. Tato 

zmodernizovaná technologie je převzata ze základní technologie tachymetrického měření, 

výhodou je pouze vyšší přesnost a měření délek modernějším přístrojovým vybavením. 

[05] 

Třetí popisovanou metodou je tachymetrie bloková. Síť stanovisek u blokové 

tachymetrie se určuje na základě charakteristiky zaměřovaného území tak, aby byl vždy 

vytvořen minimálně jeden tzv. blok, což je čtyřúhelník, který je tvořen dvěma spojovacími 

body a dvěma stanovisky. Výhodou této metody je, že zde není nutná vzájemná viditelnost 

mezi dvěma stanovisky. Ta je dána právě spojovacími body, kterými mohou být jakékoliv 

podrobné body, jež splňují požadovaná kritéria určitých parametrů. Spojovací bod je 

vypočten polárními souřadnicemi z obou stanovisek v daném bloku. [05] 

2.4.7 PRÁCE S ELEKTRONICKÝM TEODOLITEM 

Práce s elektronickým teodolitem je, až na výjimky, stejná jako u opticko-

mechanického přístroje. Poněvadž je každý typ elektronického přístroje odlišný, neexistuje 

jednotný návod pro správné použití. [04] 

Pro přesnou horizontaci elektronického teodolitu je obvykle k dispozici elektronická 

libela, která na displeji přístroje signalizuje odchylku osy alhidády od tížnice. Elektronické 

teodolity navíc mohou rovnou do měřených vodorovných, popřípadě zenitových úhlů 

zavést opravu z nesvislosti alhidády. Jelikož elektronické přístroje mohou dále k měřeným 

hodnotám zavádět i další opravy přístrojových chyb, jakými mohou být chyby kolimační, 

úklonné nebo indexové, je pro velké množství měřických prací dostačující měření pouze 

v jedné poloze dalekohledu. Pouze v případě vysokých nároků na přesnost je nutné zavést 

měření i v druhé poloze dalekohledu, z důvodů změn přístrojových chyb vlivem 

atmosférických podmínek. [04] 
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Další modernizace oproti klasickým teodolitům je také v cílení a následném čtení 

během měření úhlů. Mnohé elektronické teodolity jsou vybaveny jemnými ustanovkami 

s dvojitým chodem, čímž umožňují rychlejší a citlivější zaměření cíle. Následné čtení je 

digitální. Elektronický přístroj může hodnoty automaticky nahrávat na paměťovou kartu, 

čímž se zajistí zamezení výskytu hrubých chyb ze čtení nebo zápisu naměřené hodnoty. 

Naměřené hodnoty jdou poté snadno importovat do počítače, kde nabízejí následné 

zpracování v geodetickém programu. Nevýhodou elektronických teodolitů je 

nepřehlednost měřiče o naměřených hodnotách. [04] 
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3. ZAMEŘENÍ KANALIZAČNÍ STOKY V PRŮMYSLOVÉM 

AREÁLU JASENICE 

Druhá kapitola bakalářské práce se zaměřuje na postup při vytvoření polohopisných a 

výškopisných podkladů pro výsledný pasport kanalizační stoky v průmyslovém areálu 

Vsetín – Jasenice.Předložená bakalářská práce se zabývá pouze části 1 celého území.  

Požadováno bylo zaměření všech šachet na trase stoky A. Dále se polohopisně 

zaměřovaly přilehlé budovy, lampy, cesty, parkoviště a jiné zpevněné plochy. Součástí 

bakalářské práce nebylo vypracování podélných profilů kanalizace.  

V kapitole jsou také podány informace o zájmovém území, profilu společnosti, 

kanalizaci a vodovodech, metodách využitých při měření, následném zpracování a 

vyhodnocení naměřených hodnot včetně vyhotovení výsledné mapy.  

3.1 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Město Vsetín je okresní město Zlínského kraje. Patří k nejvýznamnějším městům 

východní Moravy. Může za to především rozvoj ekonomiky a potenciál lidských zdrojů. 

Hlavní prioritou města je přilákat nové investory na úkor okolních měst. Aktivní přístup 

města dokládají mnohé rozvojové strategie, zejména Plán zdraví a kvality života, rozsáhlá 

příprava v oboru dopravy nebo studie demografického vývoje obyvatel. Katastrální výměra 

města je 57,61 km
2
 a počet obyvatel je téměř 27 tisíc. [09] 

Průmyslový areál Jasenice se nachází na samotném okraji města Vsetín. Jedná se 

území bývalé zbrojovky ZVI Vsetín, které svou účinnost posledního závodu ukončilo 

v roce 2013. Jednalo se přitom o jedinou továrnu v České republice, která vyráběla munici 

do obrněných transportérů Pandur, využívaných Armádou České republiky. Ministerstvo 

obrany bude z ekonomických důvodů novou munici nakupovat přes vyzbrojovací agenturu 

NATO.  V následující mapce (Obrázek č.8) je zobrazena část 1 průmyslového areálu 

s vyznačenou trasou kanalizačnístoky. [11]   
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. 

 

Obrázek č.8 – Mapa zájmového území[12] 

3.2 PROFIL SPOLEČNOSTI 

V květnu roku 1992 byla Fondem národního majetku České republiky založena 

akciová společnost Zásobování teplem Vsetín. V březnu roku 2000 se stala členem skupiny 

MVV Energie CZ. Majoritním akcionářem se stala společnost MVV Energie CZ a.s., která 

se dne 18.8.2012 postupným zvyšováním obchodního podílu stala jediným akcionářem 

společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.[02] 

Úkolem společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. je zajištění dodávky tepelné energie 

pro zákazníky v průmyslovém areálu Jasenice ve Vsetíně a taky pro samotné domácnosti 

ve Vsetíně. Teplárna Jiráskova, ve které probíhá také kogenerační výroba elektřiny a tepla, 

se stala hlavním zdrojem pro zásobování tepelnou energií. Distribuce je potom rozdělena 
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do čtyř lokalit – LDS Jiráskova, LDS Ohrada, LDS Jablůnka a LDS Jasenice. 

V průmyslovém areálu Jasenice pak společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. dále 

provozuje kanalizaci, vodovod a poskytování služeb elektronických komunikací. V dubnu 

roku 2011 se společnost rozrostla i na území Studénky, kde je provozovatelem vodovodu a 

kanalizace. [02] 

3.3 VODOVODY A KANALIZACE - JASENICE 

Zajištění zásobení pitnou vodou pro průmyslový areál Jasenice zajišťuje vodovod pro 

veřejnou potřebu, který je ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Pitná voda 

je dodávána společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. a z podzemního vodního zdroje 

Cáb. Roční spotřeba vody je v dané lokalitě cca 90 000 m
3
/rok. 

Kanalizace v průmyslovém areálu Jasenice byla postupně budována v letech 1938 – 

1950. Jde o jednotnou kanalizaci se světlostí potrubí DN 200 – 350, materiálem – 

kamenina, PE a délkou kanalizace cca 5,5 km. Touto jednotnou kanalizací je odváděna 

odpadní voda z průmyslového areálu Jasenice. Kanalizace spadá pod správu společnosti 

Zásobování teplem Vsetín a.s. a je napojena na kanalizaci společnosti Vodovody a 

kanalizace Vsetín. Stokovou síť pak tvoří hlavní sběrač A a sběrače v údolí Ráztoka a 

Žamboška. Informace o kanalizaci poskytnul Bc. Radovan Todić.  

3.4 POMŮCKY PŘI MĚŘENÍ 

Pro tuto bakalářskou práci byla použita Totální stanice Leica TCR 1202+ (Obrázek 

č.9). Jde o přesnou totální stanici s velkým grafickým displejem, laserovou olovnicí, 

reálným dosahem okolo 200 metrů a možností ukládání dat na paměťovou kartu. Přístroj 

má přesnost pro měření úhlů 2” a pro měření délek 2mm.[07] 

Jako podstavec pod geodetické přístroje při měření se využívá stativ. Ten je složen 

z hlavy a tří noh, které jsou s hlavou stativu spojeny čepy. Nohy stativu bývají pevné nebo 

vysouvací, vždy dostatečně dlouhé, aby měl měřič při měření ideální podmínky. Ve spodní 

části jsou nohy ukončeny kovovými hroty. Stativ musí být co nejpevnější, aby zajistil 

stabilitu nad daným bodem. Na rovinnou plochu hlavy stativu se pomocí středového 

šroubu připojí přístroj. Spojení musí být dostatečně přesné, aby bylo možno během měření 
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stroj bezpečně přenášet. K měření byl využit dřevěný stativ s výškou 110 cm, která lze 

vysunout na 180 cm. Viz Obrázek č.9. [07] 

 

Obrázek č.9 – TCR Leica 1202+ na dřevěném stativu 

Mezi další pomůcky k  měření bakalářské práce byla využita výtyčka s délkou 1,24 m, 

s možností vysunutí na 2,15 m. Další pomůckou byl odrazný hranol, což je těleso, 

vyrobené ze skla, obsahující ideálně vybroušené roviny. Pro měření byl konkrétně použit 

odrazný hranol vybavený antireflexní úpravou, upevněný v kovovém držáku.Dosah 3500 

m. Poslední pomůckou byla třínožka s trnem. [07] 
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3.5 REKOGNOSKACE TERÉNU 

Jedná se o zjišťování skutečného stavu terénu zájmového území, ve kterém budou 

prováděny geodetické práce. Rekognoskace se provádí za účelem zjištění stavu, rozmístění 

a viditelnosti bodů, nacházejících se v zájmové lokalitě. V případě předložené bakalářské 

práce se jednalo také o viditelnosti a poloze kanalizačních šachet na trase stoky A. 

Z důvodů nedostatečného počtu bodů se rozvrha síť tachymetrických stanovisek. Mezi 

jednotlivými stanovisky nesměla být překážka ve viditelnosti. Tachymetrická stanoviska 

byla signalizovaná růžovým sprejem a stabilizovaná hřebem, či kolíkem.  

3.6 VOLBA POLYGONOVÉHO POŘADU 

Z důvodu nenalezení známých bodů na druhém konci zájmového území byl pro 

výpočet souřadnic PPBP vybrán volný polygonový pořad. V závěru byly souřadnice 

stanovisek transformovány na identické body podložené katastrální mapy. Polygonový 

pořad začal v části 2, kde byl napojen na známé body 1275 a 1280. Do části 1 se 

polygonový pořad napojuje na stanovisku č. 3016 a obsahuje dalších 13 stanovisek.  Výška 

stroje byla měřena skládacím metrem.   

 

Obrázek č. 10 – Schéma volného polygonového pořadu části 1 
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3.7 MĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ 

Měření podrobných bodů obsahovalo zaměření všech objektů a komunikací v dohledné 

vzdálenosti od trasy kanalizační šachty v průmyslovém areálu Jasenice. Pro současné 

měření polohopisu a výškopisu byla zvolena tachymetrická metoda. Trasa kanalizační 

šachty je v části 1 dlouhá zhruba 780 m. V jejím okolí bylo zaměřeno167podrobných bodů.  

3.8 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

Všechna naměřená data byla pomocí paměťové karty naimportována do počítačových 

programů, kde byly následně provedeny výpočty. Z důvodu využití volného polygonového 

pořadu byly na závěr hodnoty transformovány na identické body podložené katastrální 

mapy z místního systému do systému S-JTSK. Transformace souřadnic na identické body 

jsou obsaženy v příloze č. 3. Nové souřadnice v S-JTSK  jsou obsaženy v příloze č. 4. 

3.8.1 VÝPOČETNÍ ZPRACOVÁNÍ V PROGRAMU GROMA 

Program Groma je program sloužící pro zpracování geodetických dat z totální stanice 

na výsledný seznam souřadnic. Součástí vyhotovení je výpočetní protokol a kontrolní 

kresba.  

 

Obrázek č. 11 - Prostředí softwaru Groma 
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3.8.2 VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU 

Polygonový pořad byl vypočtený v počítačovém programu Groma. Délka 

polygonového pořadu v části 1 je zhruba 780 m. Polygonový pořad obsahoval 14 

stanovisek. Protokol k výpočtu bodů polygonového pořadu je obsažen v příloze č. 1. 

3.8.3 VÝPOČET PODROBNÝCH BODŮ 

Podrobné body byly měřeny tachymetrickou metodou, díky které se současně měří 

poloha a nadmořská výška bodu. Pro polohopis byla využita polární metoda. Při této 

metodě se souřadnice bodů vypočtou pomocí vodorovného úhlu a vodorovné délky. 

Nadmořská výška se vypočte metodou trigonometrickou.  

Výpočet podrobných bodů byl opět proveden v programu Groma. Celkem bylo 

vypočteno 167bodů. Protokol k výpočtu podrobných bodů polární metodou dávkou je 

obsažen v příloze č. 2. 

3.9 VYHOTOVENÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

Do výkresu v grafickém programu AutoCAD byla připojena podkladová katastrální 

mapa. Na tento podklad se následně jako referenční výkres připojil seznam souřadnic, 

vypočtených v programu Groma. Na základě těchto podkladů vznikla výsledná výkresová 

dokumentace. Výsledkem výkresové dokumentace je mapa polohopisu a výškopisu 

v měřítku 1:1000. (příloha č. 6) 

3.9.1 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ V PROGRAMU AUTOCAD 

Program AutoCAD patří mezi nejlepší CAD programy na trhu. Umožňuje kreslení ve 

2D a 3D. V současné době má zakoupenou licenci CAD přes 10 miliónů uživatelů. Produkt 

patří společnosti Autodesk. Program pracuje s formáty souborů DWG a DXF, což zajišťuje 

komunikaci s dalšími softwary. Program je používat v mnohých odvětvích, například ve 

stavebnictví, architektuře a mapování, v oborech geodézie a GIS, astronomii a jiných. [10] 

Při práci v programu AutoCAD je možné využívat kreslení v několika vrstvách, které 

se pak mohou libovolně zapínat, či vypínat. Další možností je také import podkladu 
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v podporovaných formátech, který lze následně upravovat. Obdobně tomu bylo v případě 

této bakalářské práce, kde byl využit podklad katastrální mapy Vsetín. 

 

Obrázek č.12 – Prostředí softwaru AutoCAD 
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4. ZÁVĚR 

Úkolem předložené bakalářské práce bylo zaměření polohopisného a výškopisného 

podkladu pro vyhotovení pasportu v okolí kanalizační stoky v průmyslovém areálu 

Jasenice ve Vsetíně. 

Na začátku proběhlo seznámení s problematikou pasportizace a s metodami pro 

polohové a výškové měření. Geodetické měření se skládalo ze zaměření polygonového 

pořadu, který obsahoval 14 stanovisek azaměření podrobných bodů, které bylo provedeno 

tachymetrickou metodou. Celkově bylo zaměřeno 167 podrobných bodů.  

Zájmovým územím bylo okolí podél kanalizační stoky v průmyslovém areálu Jasenice 

ve Vsetíně. Výsledkem výkresové dokumentace je polohopisná a výškopisná mapa 

v měřítku 1:1000 a seznam dotčených pozemků podél kanalizace. 

Výsledný podklad bude dále využitý pro tvorbu pasportu, který je naplánován na 

červen 2015. Společně s pasportem bude proveden kamerový průzkum kanalizace, na 

jehož základě bude provedeno čištění. Na listopad 2015 je plánováno stanovení dalších 

postupů a sanačních prací.  
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