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ANOTACE 

V p edložené bakalá ské práci je popsáno polohopisné a výškopisné zam ení liniové 
stavby. V tomto konkrétním p ípad  se jednalo o vodní tok s názvem Švábenický potok, 
který se nachází v obci Švábenice a ve stejnojmenném katastrálním území ležícím v okrese 
Vyškov v Jihomoravském kraji. M ení bylo realizováno za ú elem vytvo ení prostorového 
modelu terénu a mapové dokumentace. Tato dokumentace bude dále sloužit jako podklad 
pro projekt rekonstrukce vodního toku. Bakalá ská práce obsahuje teoretickou ást, která 
pojednává o rozboru použitých metod, praktickou ást, kde je popsána praktická realizace 
m ení, a p ílohy, v nichž jsou uvedeny veškeré získané podklady, výpo ty a kone né 
výsledky m ení. 

  Klí ová slova: ú elová mapa, model terénu, GNSS, vodní tok, podklad pro projekt 

SUMMARY 

The planimetric and height measurement of the line construction Švábenice brook, 
Vyškov district are described in the presented thesis. The measurement was realized to 3D 
digital terrain model and maps creation for project of watercourse reconstruction. The Thesis 
consists of theoretical part which deal with using methods and practical part which describes 
measurement realization and attachments with materials, calculations and measurements 
results. 

Key words: Special map, Digital terrain model, watercourse, material for project 

  



OBSAH 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

1 ÚVOD .............................................................................................................................. 1

2 ROZBOR POUŽITÝCH GEODETICKÝCH ZÁKLAD  A METOD.................... 2

2.1 TERESTRICKÉ GEODETICKÉ METODY ............................................................................. 2 
2.1.1 Referen ní sou adnicový systém .......................................................................... 2
2.1.2 Referen ní výškový systém ................................................................................... 4
2.1.3 Další závazné geodetické referen ní systémy ...................................................... 5
2.1.4 Bodové pole .......................................................................................................... 5
2.1.4.1 Polohové bodové pole .......................................................................................... 5
2.1.4.2 Výškové bodové pole ............................................................................................ 6
2.1.5 Vybudování a p ipojení m ické sít  do referen ních systém  ............................ 7
2.1.6 Trigonometrické ur ování výšek ........................................................................ 11
2.1.7 Podrobné polohové a výškové m ení ................................................................ 12

2.2 PODROBNÉ M ENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU POMOCÍ TECHNOLOGIE GNSS ............ 13 
2.3 Ú ELOVÁ MAPA .......................................................................................................... 15 
2.4 PROFILY ...................................................................................................................... 16 

3 POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM ENÍ VODNÍHO TOKU ................... 17

3.1 ZADÁNÍ PRÁCE ............................................................................................................ 17 
3.2 POPIS LOKALITY .......................................................................................................... 18 
3.3 P ÍPRAVNÉ PRÁCE ....................................................................................................... 18 
3.4 P ÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ ............................................................................................. 19 
3.5 ZAM ENÍ POMOCÍ TERESTRICKÝCH GEODETICKÝCH METOD ..................................... 23 

3.5.1 Rekognoskace terénu .......................................................................................... 23
3.5.2 Vybudování a p ipojení m ické sít  do referen ních systém  .......................... 25
3.5.3 Polohové a výškové zam ení podrobných bod  ............................................... 27

3.6 GNSS TECHNOLOGIE .................................................................................................. 30
2.8 ZPRACOVÁNÍ DAT ....................................................................................................... 31 

2.8.1 Export dat ........................................................................................................... 31
2.8.2 Výpo et v programu Groma ............................................................................... 32
2.8.3 Grafické zpracování v programu Kokeš ............................................................ 34
2.8.4 Modelové zpracování v programu Atlas DMT ................................................... 36

4 ZÁV R .......................................................................................................................... 38

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

SEZNAM OBRÁZK

SEZNAM TABULEK

SEZNAM P ÍLOH

  



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AGS Astronomicko-geodetická sí

Bpv Výškový systém baltský - po vyrovnání 

CZEPOS Sí  permanentních stanic GNSS eské republiky 

SNS eská státní nivela ní sí

STS eská státní trigonometrická sí

DKM Digitální katastrální mapa 

DMT Digitální model terénu 

GDOP Geometric dilution of precision - parametr geometrické p esnosti 

GLONASS Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema - ruský globální 

systém ur ování polohy 

GNSS   Global navigation satellite system - Globální naviga ní družicový 

systém 

HDOP Horizontal dilution of precision - parametr horizontální p esnosti

PNS Plošné nivela ní sít

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

PVBP Podrobné výškové bodové pole 

RTK  Real Time Kinematic (GPS technologie) - m ení GPS v reálném 

ase  

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

TopNET Sí  permanentních stanic GNSS eské republiky 

VŠB-TUO Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

ZNB Základní nivela ní body 

ZPBP Základní polohové bodové pole 

ZVBP Základní výškové bodové pole 

3D Trojrozm rný prostor 

  



David Ko í: Zam ení vodního toku 

2016  1 

1 ÚVOD 

Cílem této bakalá ské práce je polohopisné a výškopisné zam ení vodního toku dané 
lokality a následné kompletní zpracování, které obsahuje vyhotovení ú elové mapy, 
plastického modelu, p í ných a podélných profil .  

M ení bylo provedeno ve spolupráci s firmou AGERIS s.r.o. a výstupy budou dále 
sloužit pro projekt následující rekonstrukce vodního toku zájmové lokality. 

P i m ení byla použita terestrická metoda, v níž jsou základními m enými prvky 
úhel a délka. Dále pro dom ení blízkého okolí byla použita modern jší technologie GNSS. 
P i zpracovávání nam ených dat byly použity po íta ové výpo etní a grafické programy. 

Textová ást bakalá ské práce je rozd lena na dv  základní ásti, kde jsou v první 
ásti pospány všechny použité geodetické základy a metody, kapitoly jsou zde azeny 

v asové návaznosti tak, jak byly použity p i praktickém ešení. Druhá ást popisuje 
konkrétní aplikaci teoretických poznatk  p i ešení zadané práce. Jednotlivé kapitoly 
praktické ásti jsou azeny dle zadané osnovy, podle které jsem postupoval i v praxi.  

Další ástí práce jsou také p ílohy obsahující po etní a grafickou dokumentaci, a jsou 
tedy nedílnou sou ástí celé práce. 
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2 ROZBOR POUŽITÝCH GEODETICKÝCH ZÁKLAD  A METOD 

Tato ást bakalá ské práce se zabývá popisem, vysv tlením, odvozením 

geodetických metod a základních výpo t  pot ebných pro provedení celého zam ení  

a vyhotovení v praktickém ešení. Celý text je sestaven do podkapitol podle asové osnovy 

a návaznosti, jak bylo postupováno podle osnovy. Nejprve byly použity terestrické 

geodetické metody, po tomto zam ení byla použita na dom ení okolí technologie GNSS  

a v záv ru této kapitoly je popsána výsledná dokumentace, v tomto p ípad  ú elová mapa. 

2.1 Terestrické geodetické metody 

V této podkapitole je teoreticky popsáno klasické m ení vycházející ze zvoleného 

sou adnicového a výškového systému. Tento systém je v terénu definován bodovými poli, 

na n ž je celé m ení p ipojeno zvolenými metodami, které musí spl ovat daná kritéria. 

V záv ru je popsáno samotné m ení podrobných bod .

2.1.1 Referen ní sou adnicový systém 

Celé m ení bylo p ipojeno do sou adnicového systému Jednotné trigonometrické 

sít  katastrální, která má závaznou zkratku: S-JTSK. Tento sou adnicový systém je závazný 

pro všechna státní mapová díla v celé eské republice a je definován podle zdroje [4] a to: 

- Besselovým elipsoidem  

Tento elipsoid byl p ijat za výpo etní plochu a je definován parametry, viz 

Tabulka 1: 

Tabulka 1 - parametry Besselova elipsoidu, tabulka p epracována ze zdroje [4] 

Název Ozna ení Hodnota 

Délka hlavní poloosy a 6 377 397,155 m 

Délka vedlejší poloosy b 6 356 078,963 25 m 

Zplošt ní i 1:299,152 813 

Excentricita e2 0,006 674 372 23 

- Prvky sít  vojenské triangulace 

Byl p evzat rozm r, orientace a poloha této sít  na elipsoidu 
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- Souborem sou adnic bod  z vyrovnání trigonometrických sítí 

- K ovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze 

Jedná se o kuželové stejnoúhlé (konformní) zobrazení popsané v [7], u kterého 

délkové zkreslení nezávisí na sm ru délkového elementu, a proto nedojde ke zkreslení úhl . 

Toto zobrazení bylo zavedeno roku 1927 za eskoslovenska a navrhl jej  

Ing. Josef K ovák. Je navrženo tak, že se dá aplikovat pouze v eské a Slovenské republice  

a v jejich blízkosti. Byl použit kužel v obecné poloze, jenž prochází referen ní kulovou 

plochou; tak získáme dv  kružnice po obvodu kužele ležící zárove  i v referen ní ploše  

a nedochází u nich ke kartografickému zkreslení. Tyto dv  kružnice nám rozd lí referen ní 

plochu na dv ásti, a to nad a pod kuželovou plochou. U ásti mezi kružnicemi, která je nad 

kuželovou plochou dochází k zápornému zkreslení délek, kdy zobrazená délka je kratší než 

skute ná, a proto se p i výpo tech v systému a zobrazování musí opravit o kartografické 

zkreslení. Opravy nabývají hodnot od 0 cm po -10 cm na 1 km. Naopak za kružnicemi  

je kartografické zkreslení kladné, opravy zde na našem území mohou dosahovat až +14 cm 

na 1 km, viz Obrázek 1.  

Obrázek 1 - Délkové zkreslení na území R [4] 
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P ed kartografickou opravou nam ené délky je nutné p evést délku na nulovou 

hladinovou plochu, která je projek ní plochou a provádí se na ní i výpo ty. Touto plochou 

je referen ní elipsoid (koule), kde jeho výška je nulová hladinová plocha výškového 

systému. Tato oprava se vypo te podle vzorce uvedeného ve zdroji  [8]: 

,      (1) 

kde:-    je oprava délky z nadmo ské výšky, 

-  je.skute ná nam ená délka, 

-  je nadmo ská výška m ené délky, 

-  je polom r zem . 

2.1.2 Referen ní výškový systém 

N které projekty se neobejdou pouze s ur ením polohy definované dv ma 

sou adnicemi, ale je také pot eba ur ení t etí sou adnice, kterou je výška jednotlivých bod . 

Uvádí se podle [1], že výška je svislá vzdálenost mezi dv ma body. Tato výška m že být 

relativní, což v praxi znamená mezi dv ma body na povrchu, tuto výšku lze získat jako rozdíl 

nadmo ských výšek t chto bod . Pokud ale máme dv  nezávislá m ení, která mezi sebou 

chceme propojit, je výhodn jší ur it absolutní výšku a m ení tak p ipojit ke 

vztažené referen ní (nulové) ploše. Absolutní neboli nadmo ská výška je definována jako 

vzdálenost bodu od st ední hladiny mo e, m ená podél tížnice.  Tato nulová plocha se 

nazývá geoid a ztotož uje se s klidnou st ední hladinou mo í a oceánu a je dále pomysln

protažena i pod pevninou. Geoid je nepravidelný a složit  matematicky definovatelný.  

Pro eskou republiku je závazný pro státní mapová díla výškový systém Baltský po 

vyrovnání ozna ovaný závaznou zkratkou Bpv. Bodem, který je pro tento systém výchozí, 

je nulová stupnice vodo tu nacházejícího se v Kronštatu na b ehu Baltského mo e. Tento 

systém je dále definován sítí výškových bod  zp sobem, jakým respektuje tíhové pole a také 

jak byl vyrovnán. 

Bývalé výškové systémy na území R 

- V letech 1875 až 1999 bylo možno používat výškový systém Jaderský, 

- V letech 1938 až 1945 byl zavád n N mecký výškový systém Normal-Null. 
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2.1.3 Další závazné geodetické referen ní systémy 

Na území R jsou podle [9] platné tyto další referen ní systémy: 

- Sv tový geodetický systém 1984 (WGS84), 

- Evropský terestrický referen ní systém (ETRS), 

- Katastrální sou adnicový systém gusterbergský, 

- Katastrální sou adnicový systém svatošt pánský, 

- Tíhový systém 1995 (S-Gr95), 

- Sou adnicový systém 1942 (S-42/83). 

2.1.4 Bodové pole 

Pokud chceme m ení zobrazit v daném referen ním systému, je t eba m ení 

p ipojit k m ickým bod m, které jsou trvale stabilizovány pop . signalizovány  

a p edevším definovány v daném referen ním systému.  

Ve zdroji [3] jsou rozd lena bodová pole podle jejich využití na: 

   - Polohové bodové pole, 

  - Výškové bodové pole, 

  - Tíhové bodové pole. 

2.1.4.1 Polohové bodové pole 

Polohové bodové pole se dále rozd luje podle toho, jakou mají dané body d ležitost, 

jak byly ur eny a také podle jejich umíst ní.  

Podle  [8] se dále d lí na: 

- Základní polohové bodové pole (zkratka ZPBP) 

Toto bodové pole tvo í: 

- Body referen ní sít  nultého ádu, 

- Body Astronomicko-geodetické sít  (zkratka AGS), 

- Body eské státní trigonometrické sít  (zkratka STS), 
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- Body geodynamické sít , 

- Zhuš ovací body. 

- Podrobné polohové bodové pole (zkratka PPBP) 

      Toto bodové pole tvo í ostatní pevné a do asn  stabilizované body. 

Podle [5] jsou body bodových polí trvale stabilizovány a v n kterých p ípadech 

signalizovány a chrán ny p ed poškozením, a to podle pot eby konkrétního p ípadu. Zásady 

pro vytvo ení nového bodu, jeho rozm ry, druh stabilizace, ochrana a signalizace jsou 

uvedeny ve vyhlášce . 31/1995 Sb.  

Zdroj [9] udává, že druh stabilizace se volí podle typu bodu. Trigonometrický bod 

lze stabilizovat povrchovou zna kou a podzemními zajiš ovacími zna kami, epovou 

zna kou s vytesaným k ížkem, kovovým epem s k ížkem osazeným do ploché st echy, 

nebo konzolovou zna kou. Dále m že být trigonometrický bod trvale signalizován pomocí 

v že kostela. Takovýto bod musí mít další dva zajiš ovací body. Informace o konkrétním 

bod , jeho zp sobu stabilizace, signalizace a ochrany jsou uvedeny v geodetických údajích 

daného bodu. Dále se zde nachází íslo a název trigonometrického bodu, lokaliza ní údaje, 

sou adnice, výška, údaje o vlastníkovi pozemku nebo stavby, kde se bod nachází a pokud 

jsou u bodu z ízeny zajiš ovací nebo orienta ní body, také jsou zde uvedeny i informace  

o t chto bodech.  

2.1.4.2 Výškové bodové pole 

Výškové bodové pole je podle [1] rozd leno podle p esnosti na: 

- Základní výškové bodové pole (zkratka ZVBP), 

- Základní nivela ní body (zkratka ZNB). 

Dnes je 12 základních nivela ních bod  rozmíst ných po celé eské republice. 

- Body eské státní nivela ní sít  (zkratka SNS) I. až III. ádu. 

Tyto body jsou sou ástí nivela ních po ad  rozd lujících území eské republiky na 

jednotlivé ásti. Body SNS I. ádu tvo í po ady o délkách 300 až 400 km. Další dva ády 

zhuš ují tuto sí . 
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- Podrobné výškové bodové pole (zkratka PVBP) 

- Nivela ní sí  IV. ádu. 

Tato sí  je podobná jako po ady I. a III. ádu a slouží k zhušt ní sít  III. ádu. 

- Plošné nivela ní sít  (zkratka PNS). 

Tyto sít  se budují p edevším v intravilánu, pro p ipojení technických m ení. 

- Stabilizované body technických nivelací. 

Jsou zde p edevším body polohového bodového pole ur ené technickou nivelací. 

2.1.5 Vybudování a p ipojení m ické sít  do referen ních systém

Podle [4] je základem p i polohopisném a výškopisném m ení sí  bod , na kterou 

se m ení p ipojí a z níž se vychází. Výše zmín ná bodová pole ve v tšin  p ípad  nejsou 

dostate n  hustá natolik, aby z nich mohly být zam eny všechny podrobné body, a proto je 

pot eba je doplnit o pomocné m ické body. Tyto body se nej ast ji budují pomocnými 

polygonovými po ady a rajony. Návrh takovéto sít  vyžaduje zkušenost a musí být pe liv

promyšlený z d vodu hospodárnosti m ení tak, aby bylo zam eno co nejmén  pomocných 

bod , ale aby byla dobrá viditelnost na celé zájmové území. Pomocné body se stabilizují 

do asn  pomocí m ických h eb  ve zpevn ném terénu. Pokud se stabilizace provádí 

v nezpevn ném terénu, volí se kovová trubka nebo kolík.  

U soukromých zakázek si dle [9] m že výslednou p esnost volit zadavatel, nebo se 

p i m ení dodržují obecn  platné geodetické principy. Tyto principy jsou uvedeny ve 

vyhlášce . 31/1995 Sb. a jsou stanoveny pro body s kódem kvality 3 s charakteristickou 

p esností mxy= 0,14 m. Takové m ení musí spl ovat p edevším tyto podmínky: 

- Délka polygonového po adu pro ur ení pomocných bod  nesmí být v tší než  

2 000 m. 

- Délka rajónu nesmí p esáhnout délku 1 000 m. 

- Délka rajónu nesmí být delší než 4/3 délky m ické p ímky, nebo delší než délka 

nejvzdálen jší orientace. 

- Podrobné body, které nejsou p ímo vid t ze stanoviska, lze zam it polární kolmicí, 

která nesmí být delší než 30 m nebo 1/2 délky od stanoviska ke kolmici.  
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Obrázek 2 - Schéma polygonového po adu oboustrann  p ipojeného a oboustrann  orientovaného, 
ve kterém jsou zobrazeny m ené a po ítané parametry. P epracováno a upraveno ze zdroje [7]. 

Uvádí se podle [8], že nej ast ji používaným polygonovým po adem v praxi je 

oboustrann  orientovaný, viz Obrázek 2. U takovéhoto polygonového po adu je výhodou to, 

že u n j lze provést úhlové i délkové vyrovnání, ímž se zmenší drobné chyby zp sobené 

m ením. Pro ur ení sou adnic mezilehlých bod  musíme zm it vrcholové úhly, které se 

v tšinou m í ve dvou polohách dalekohledu, a dále se m í délky mezi jednotlivými body.  

Postup výpo tu oboustrann  orientovaného polygonového po adu, viz Obrázek 2: 

1) Úhlové vyrovnání 

P i úhlovém vyrovnání vycházíme ze sm rníku AP, který je ur en ze známých 

sou adnic bod  A a P.  

(2) 

Tento ostrý úhel musí být dále p eveden na sm rník, p evod se ur uje dle toho, 

v jakém kvadrantu se daný sm r nachází, a to lze ur it podle výsledných znamének 

sou adnicových rozdíl Y a X viz Tabulka 2. 
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Tabulka 2 - P epo et ostrých úhl  na sm rník  [8] 

Kvadrant Y X 

I. + +  = 

II. - +  = 200 - 

III. - -  = 200 + 

IV. + -  = 400 - 

Dále jde jednoduše vypo ítat sm rník A1 viz Obrázek 2. 

, (3) 

následující sm rník se vypo te: 

, (4) 

dále obecn  platí: 

, (5) 

kde n je libovolný bod polygonového po adu. 

Takto je dopo ítán poslední sm rník ´BK, který by se správn  m l rovnat sm rníku 

vypo tenému ze sou adnic BK, ale tém  vždy je m ení zatíženo chybou a jsou vypo teny 

rozdílné hodnoty. Velikost chyby se tak vypo te ze vzorce: 

, (6) 

lze také napsat obecn : 

.   (7)

Takto zjišt ná chyba se porovná s mezní povolenou odchylkou, která je p edepsána 

ur itým vztahem pro daný druh m ení a v tšinou se odvíjí od po tu vrchol  n. Pokud je 

chyba menší než povolená maximální odchylka, tak se vypo ítá hodnota opravy: 

. (8) 

Pokud je oprava d litelná na celé nejmenší dílky, p ipo te se rovnom rn  ke každému 

vrcholovému úhlu a pokud nejde d lit n, zbylé díly se p id lí k úhl m blížícím se hodnotám 

100g nebo 300g. Nakonec se z takto opravených úhl  vypo ítají výsledné sm rníky  

a poslední se již musí rovnat vypo tenému úhlu ze sou adnic. 
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Obrázek 3 - Schéma výpo tu polohové odchylky u polygonového po adu s vyzna enými neopravenými 
sou adnicovými rozdíly a geometrickým detailem sou adnicové odchylky, dopln no a p ekresleno ze zdroje [8] 

2) Polohové vyrovnání

Z opravených sm rník  a nam ených délek podle [8] lze vypo ítat pomocí 

goniometrických funkcí sou adnicové rozdíly Y a X mezi jednotlivými body 

polygonového po adu, viz vzorec . 9 a Obrázek 3.  

,  

. 

Obecn  platí: 

, (9) 

kde n je po adí ur itého bodu po adu. 

Dále ur íme celkový sou adnicový rozdíl z vypo tených hodnot [ X´] a [ Y´] a také 

rozdílu koncového a výchozího bodu. 

 (10) 

Tyto sou adnicové rozdíly jsou porovnány mezi sebou, jsou získány odchylky Oy  

a Ox ur eného bodu B´ od daného bodu B. 

 (11) 
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Z t chto odchylek se vypo te výsledná polohová odchylka Op pomocí Pythagorovy 

v ty, viz Obrázek 3. 

(12) 

Tato polohová odchylka je porovnána s mezní odchylkou p, která se ur uje podle 

t ídy p esnosti. Pokud je výsledná odchylka v tší než mezní, musí se m ení zopakovat, nebo 

za adit polygonový po ad do nižší t ídy p esnosti. Jestliže je tato podmínka spln na, 

pokra uje se v rozd lení odchylek Oy a Ox mezi jednotlivé sou adnicové rozdíly úm rn

jejich velikostem, díky emuž jsou vypo teny výsledné sou adnicové rozdíly: 

 (13) 

Výpo et velikosti jednotlivé opravy  a : 

 (14) 

S takto opravenými sou adnicovými rozdíly lze po ítat již výsledné sou adnice 

ur ovaných bod . P i dopo ítání do koncového bodu B se musí sou adnice rovnat se 

zadanými sou adnicemi koncového bodu. Obecn  tedy platí pro výpo et libovolného bodu 

polygonového po adu: 

 (15) 

kde n udává po adí bodu. 

2.1.6 Trigonometrické ur ování výšek 

Tato metoda je popsána ve zdroji [1] a slouží pro nep ímé ur ování výškových 

rozdíl . Vychází se zde bu  z pravoúhlého, nebo obecného trojúhelníku. V trojúhelníku se 

m í bu  p ímo pot ebné úhly a délky stran, nebo se dopo ítají. Z t chto údaj  m žeme dále 

snadno dopo ítat výsledné p evýšení a výšku ur ovaného bodu, viz Obrázek 4. Lze takto 

ur ovat výšky bod , které nejsou zcela p ístupné, nap . v že kostelu, nebo tuto metodu lze 

využít v kombinaci s polohovým m ením, kdy je získána jak výška, tak poloha ur ovaného 

bodu. Tato metoda se dá využít i u polygonového po adu, kdy se jedná o trigonometrickou 

nivelaci. U trigonometrické nivelace p i krátkých zám rách pod 200 m, lze dosáhnout 

dostate n  p esných výsledk  bez nutnosti oprav z refrakce a zak ivení Zem . Tato metoda 
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Obrázek 4 - Nákres situace p i trigonometrickém m ení výšek mezi dv ma p ístupnými body. 
P epracovaný a upravený ze zdroje [1], dopln ný o legendu a výpo et.

také disponuje ekonomickou výhodou, rychlostí m ení a technickou nenáro ností. Rychlost 

m ení a také p esnost lze zvýšit za použití trojpodstavcové soustavy.  

Výpo et: 

(16)

(17)

   (18) 

(19) 

(20) 

2.1.7 Podrobné polohové a výškové m ení 

P i podrobném polohovém ur ení bod  na povrchu se podle [7] nej ast ji používá 

polární metoda, v níž se vychází z d íve ur eného bodu známého v sou adnicích (stanoviska) 

a dále z orientace, jež m že být ur ena nap . druhým známým bodem tak, aby se dal ur it 

sm rník orienta ní p ímky v daném sou adnicovém systému. Od této orientace se ur í 

levoto ivý úhel a zm í se vzdálenost od známého boudu (stanoviska) po ur ovaný bod. 

Z t chto hodnot je vypo ten sm rník na ur ovaný bod stejn , jako p i výpo tu polygonového 

po adu, viz vzorec (3), a dále se spo ítá sou adnicový rozdíl, z n hož se dopo ítají výsledné 

sou adnice ur ovaného bodu, obdobn  jako ve vzorcích (9) a (15).  
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Obrázek 5 - Délkové protínání pomocí vzdáleností mezi p ijíma em a družicemi [6].

P i použití univerzálního m ického p ístroje je nejrychlejším zp sobem ur ení 

nadmo ské výšky trigonometrická metoda, která je obdobná jako u polygonového po adu. 

Zm ní se v tom, že se m í pouze jednou ze stanoviska. Výsledný vypo et pak je: 

(21) 

2.2 Podrobné m ení polohopisu a výškopisu pomocí technologie GNSS 

Podle [13] se jedná o moderní technologii sloužící pro ur ování polohy, která získává 

stále v tší uplatn ní v mnoha disciplínách geodézie. Tyto zp soby stálé více nahrazují 

klasické zp soby m ení, ale pro správné využití této metody je t eba um t využívat a znát 

principy této technologie. Tato technologie je založena na ur ení vzdálenosti od jednotlivých 

družic, která se ur uje za pomoci tzv. fázového m ení, založeného na dopplerovsky 

posunutých vlnách signál  vyslaných z družic. Pro ur ení polohy je teoreticky zapot ebí 

minimáln  t í družic, viz Obrázek 5, ale v praxi, aby bylo m ení provedeno s dostate nou 

p esností, je zapot ebí alespo  p ti družic se správnou konstelací.  

P i m ení v geodézii je t eba m it v jeden as nejmén  na dvou bodech, a to na 

jednom ur ovaném a jednom známém bod , tzv. referen ním bod . U referen ního bodu 

jsou p esn  známy sou adnice v daném sou adnicovém systému, v n mž se provádí m ení  

a v daný as se ur uje GNSS aparaturou sou adnice pomocí družic, které jsou zatíženy 
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chybou. Tato chyba se m ní v pr b hu asu i místa, a proto tento referen ní bod musí být co 

nejblíže k ur ovanému. Tímto m ením se stanoví v daný as ur itý posun, o který musíme 

opravit všechny tehdy zam ené body. V R existuje n kolik provozovatel  permanentních 

stanic pokrývajících celé území a nep etržit  m ících sou adnice a ur ujících tzv. korekce, 

ty se poskytují za poplatek uživatel m, jsou to nap . CZEPOS, TopNET…  

CZEPOS 

Jedná se o sí  permanentních stanic R dle [10], jež poskytuje uživatel m GNSS 

korek ní data pro p esná m ení. Tuto sí  spravuje a provozuje zem m ický ú ad jako 

sou ást geodetických základ R. 

P i m ení ur ovaného bodu se mohou využít dv  základní metody. První metodou 

je statická metoda, jež se využívá p i p esn jších m eních, nap . v bodovém poli, nebo p i 

pozorování pohyb  a deformací. Tato metoda je založena na dlouhém m ení tzv. observací. 

Korekce lze p i této metod  stáhnout a zavést až po m ení. Druhá metoda se ozna uje 

zkratkou RTK, což znamená m ení v reálném ase. Je to dnes nejvyužívan jší metoda díky 

výhodám, jako je p esnost m ení v cm, rychlost m ení s okamžitým výsledkem  

a jednoduchá obsluha za pomoci jednoho m i e. Princip je takový, že p ijíma em ur íme 

svou polohu, ihned stáhneme aktuální korekce a software danou sou adnici opraví. Korekce 

se stahují za pomoci mobilního operátora p es datové služby, kde je jednou malou 

nevýhodou, když není dostate ný telefonní signál. Korekce se p enášejí mezi telefonem 

a strojem nej ast ji pomocí technologie Bluetooth, nebo n které GNSS aparatury mají 

vestav ný modul na SIM kartu. Tato metoda má velmi velké využití nap . p i m ení 

podrobných bod , tvorb  bodových polí, rekognoskace terénu zejména p i vyhledávání 

bod , vyty ování, vym ování stavebních prací atd. GNSS technologie má spoustu výhod, 

ale jednou velkou nevýhodou je zde p íjem signál  z družic. I když je dostate ný po et 

signál  p ijímaných z družic, tak pokud se p ijíma  nachází nap . vedle st ny vysoké budovy 

nebo v lese pod stromy, m ení v tomto p ípad  není možné z d vodu omezeného signálu 

kv li špatné konstelace družic. Tato p esnost je vyjád ena hodnotami GDOP, což poukazuje 

na geometrickou (polohovou) p esnost a HDOP pro výškovou p esnost. 
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2.3  Ú elová mapa 

Ú elové mapy jsou dle [2] nej ast ji velkých m ítek. Dále se d lí podle jejich ú elu 

na projektové, plánovací, provozní, eviden ní, dokumenta ní a další. V tšina ú elových map 

se vytvá í pro soukromé zadavatele, proto se nemusí vždy ídit všeobecnými pravidly pro 

vypracování a p esnost, ale tyto parametry mohou být zadány a v tšinou vychází z toho, 

k emu bude daná mapa sloužit. Pro souvislé zobrazení zájmového území lze v ú elových 

mapách posunout libovoln  mapovými listy. Musí však být vyhotoven p ehled klad

mapových list . 

 Ú elové mapy lze rozd lit na základní, do kterých spadají nap . technická mapa 

m sta, základní mapa závodu, dálnice, letišt … Dále na ostatní ú elové mapy pro r zné 

pot eby, v mém p ípad  se jednalo o mapové podklady pro projekt.  

Mapové podklady pro projekt

Tyto podklady je možno vyhotovit bu  v p edepsaných polohových a výškových 

systémech, nebo lze také použít místní soustavy. M ítko a p esnost se volí podle druhu 

projektované stavby. M ítkové íslo se volí od 250 do 1000. Zp sob vyhotovení m že být 

odvozením, dopln ním existujících podklad  nebo novým m ením. Pokud volíme 

dom ení nebo nové m ení v p edepsaném sou adnicovém systému, jako výchozí body jsou 

body polohového a výškového bodového pole. 

Výškopis je tvo en vrstevnicemi, kótovanými body a technickými šrafami. Polohopis 

se vyhotovuje podle ú elu, avšak barvy se volí: 

- erná barva: polohopis a popis 

- Hn dá barva: výškopis  
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2.4 Profily 

Jsou popsány dva druhy profil  podle [4]. První je podélný, který je svislým ezem 

procházejícím terénem a vedeným v ose liniové stavby. Druhý typ profil  je p í ný profil, 

což je ez terénem procházející v daném bod  liniové stavby kolmo na její osu. Nej ast jší 

využití t chto profil  je p i projektování a realizaci liniových staveb nap . komunikace, 

železnice a p i úprav  a rekonstrukci stávajícího stavu nap . vodních tok .  U profil  se 

neklade p íliš velký požadavek na p esnost, proto je možno zam ovat je nap . technickou 

nivelací ze st edu nebo trigonometrickým ur ením výšek za pomocí univerzálního 

m ického p ístroje. 

U podélných profil  se zam ují významné body, kde se výrazn  m ní terén, jak jeho 

sm r, tak výšky (za átek oblouku, za átek klesání…). P i vykreslování se výšky obvykle 

zobrazují ve v tším m ítku (nap . 1:100) než délky (nap . 1:1 000). Do podélných profil

se asto navrhuje niveleta nové stavby, p í né profily slouží p edevším pro výpo et kubatur.
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3 POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM ENÍ VODNÍHO TOKU 

Tato kapitola se zabývá všemi kroky absolvovanými nejen p i samotném m ení, ale 

i p ed zahájením a po skon ení. Podkapitoly jsou zde azeny chronologicky tak, jak byly 

v praxi provedeny a jsou tedy provázány i s teoretickým rozborem. Jsou zde uvedeny 

kancelá ské práce p ed zapo etím samotného m ení v terénu; jako je zadání a ujasn ní cíl

práce, popis zam ované lokality, p íprava a popis vybavení. Dále je zde popsáno samotné 

provedení m ení terestrickou metodou a pomocí GNSS technologie. Na záv r je popsáno 

kancelá ské zpracování všech výpo t  a výsledných grafických a modelových výstup . 

3.1 Zadání práce 

M ení bylo provedeno ve spolupráci s firmou AGERIS s.r.o. sídlící v Brn , která se 

zabývá pozemkovými úpravami a krajinnou ekologií. Tato zakázka byla zadána obcí 

Švábenice a jednalo se o projekt ke zpevn ní ur itých ástí b ehu Švábenického potoka. 

Z t chto d vod  bylo t eba provést podrobné zam ení stavu potoka a jeho okolí. 

P i konzultaci s projektantem byly projednány prvky m ení, dále také ú el a celkový 

rozsah m ení, který je vyzna en ve vý ezu mapy, viz Obrázek 6.  

Obrázek 6 - Zam ované území [10]. 
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3.2 Popis lokality 

Celé zam ované území se nacházelo v samotné obci Švábenice. Obec se nachází 

v Jihomoravském kraji v okrese Vyškov, tyto informace jsou ze zdroje [12]. Dále se uvádí, 

že zam ovaná oblast leží v katastrálním území Švábenice, které má rozlohu 19.29 km2. 

V obci žije p es 1 000 obyvatel. V jižní ásti obce se nachází kostel svatého Michaela, který 

je zárove  zhuš ovacím bodem. 

Švábenický potok má délku okolo 12 km a protéká p es obec Švábenice, dále podtéká 

pod dálnicí D1 a vlévá se do eky Hané. Zam ované území bylo rozd leno na dva úseky A 

a B, viz Obrázek 6, a to podle d íve vyhodnoceného stavu b ehu. Úsek A byl o délce asi  

310 m a druhý úsek B asi 70 m. 

Obrázek 7 - Fotografie ur itých zam ovaných ástí toku.   

3.3 P ípravné práce 

Jelikož se zájmové území nacházelo 45 km od Brna, bylo pot eba vše pe liv

promyslet a p ipravit, aby se m ení nezdržovalo, nebo dokonce bylo neúsp šné. Nejprve 

bylo zapot ebí vyhledat celé území v mapovém geoprohlíže i na serveru 

http://www.cuzk.cz/, kde lze aktivovat vrstvu polohové bodové pole. Zde byly nalezeny  

a naplánovány vhodné výchozí a koncové body i s orientacemi na t chto bodech. Dále byl 

v této map  orienta n  vyzna en polygonový po ad, v n mž byly také orienta n  zm eny 
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délky jednotlivých stran a byl tak p edb žn  naplánován podle kritérií, která musí spl ovat 

p i práci v katastru. Délka jedné strany nesm la být kratší než 50 m a delší než 400 m, dále 

nejdelší strana nesm la být delší než trojnásobek nejkratší strany. Nezbytné byly místopisy 

s podrobnostmi o výchozích bodech i orientacích. V místopisech jsou základní informace  

o poloze bodu jako je kraj, okres, obec, dále technické informace o poloze na triangula ním 

listu a mapových listech, sou adnice, nadmo ská výška spolu se zp sobem ur ení, 

sou adnicový a výškový systém, druh stabilizace, signalizace, datum vytvo ení a pro 

vyhledání d ležitý místopisný ná rt, viz p ílohy 1 až 3. Tyto vytišt né podklady tvo ily 

základ pro zam ení m ické sít . 

Dále bylo zapot ebí p ipravit veškeré technické vybavení jako p ístroje a jejich 

nabití, stativy, odrazné hranoly, t ínožky, optické dost e ova e, d ev né kolíky, m ické 

h eby, sprej, rý , kladivo, pásmo atd. 

3.4 P ístrojové vybavení 

P i m ení v terénu byly použity dv  metody m ení. U každé metody je zapot ebí 

použít r zné p ístrojové vybavení, a proto byl použit univerzální m ický p ístroj zna ky 

Trimble s ozna ením S3. U druhé metody byla použita GNSS aparatura zna ky Leica 

s ozna ením Systém 1200. 

Trimble S3 

Jedná se o moderní univerzální m ický p ístroj, který má veškeré vlastnosti pro 

efektivní m ení. Tento robotizovaný univerzální m ický p ístroj má servo pohon zajišt n 

pomocí elektromagnetické technologie MagDrive. Tento p ístroj nedisponuje moderní 

vymožeností tzv. jednomužným univerzálním m ickým p ístrojem ovládaným vzdálen

kontrolerem, ale pohon zde slouží pro automatické sledování hranolu, automatické 

prokládání dalekohledu do druhé polohy se zachováním sm ru bez nutnosti znovu cílit, p i 

zorientování stroje v sou adnicovém systém se stroj po zadání sou adnic vyty ovaného bodu 

automaticky nato í na vyty ovaný bod atd. Ovládání je umožn no pomocí dotykového 

displeje v kombinaci s klávesnicí, která obsahuje íslice a ty lze p epnout i na písmena. Dále 

lze docilovat na p edm ty bez hranolu, nebo p i vypnutém docilování pomocí jemných 

ustanovek, které se nachází na pravém boku p ístroje, viz Obrázek 8. 
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Obrázek 8 - Popis p ístroje Trimble S3.   

Nad ustanovkami se nachází k ížek pro m ení výšky p ístroje a vedle n j je šroub 

pro zaost ení obrazu. Zaost ení je zde ešeno pomocí servo pohonu. Na pravé stran  se ješt

nachází tla ítko pro zapnutí a vypnutí p ístroje, které se dá naprogramovat na r znou funkci 

p i m ení nap . zm it bod, druhá poloha dalekohledu atd. Vypnutí se provede dlouhým 

podržením tla ítka. Na levé stran  p ístroje je umíst na vym nitelná baterie s výdrží až šest 

hodin. Uprost ed mezi nosníky je mohutná optika zna ky Carl Zeiss, u níž se dále pod 

plastovými kryty nachází r zná elektronika jako dálkom r, vyty ovací sv tla, nebo servo 

pohon pro ost ení obrazu. Naho e i dole je umíst n kolimátor pro hrubé cílení. Na okuláru 

lze zaost it nitkový k íž podle pot eb m i e. 

Software p ístroje je postaven na opera ním systému Windows, ve kterém je 

nainstalován software od Trimblu pro práci s p ístrojem. Po spušt ní tohoto programu se 

musí vždy urovnat elektronická libela, poté již lze v menu spravovat zakázky a veškerá 

nam ená, nebo nahraná data. Dále je zde základní nastavení p ístroje, zde se nastavují 

mezní odchylky v úhlovém a délkovém m ení, kdy p ístroj bude hlásit p ekro ení t chto 

odchylek. Další funkcí je po et m ení délek na bod, ze kterých se d lá pr m r, d ležitá je 

také konstanta hranolu daná výrobcem atd. Nej ast ji využívaná položka je m ení, ve které 

se vybírá, zda se bude pokra ovat v p edchozím m ení nebo se založí nové stanovisko. 

Pokud je založeno nové stanovisko, musí se zadat aktuální teplota, tlak, íslo stanoviska, 
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výška stroje, sou adnice stanoviska a zam it a definovat alespo  jedna orientace. Po tomto 

nastavení lze p ejít k samotnému m ení podrobných bod  nebo vyty ování. P i m ení 

podrobných bod  se zadává íslo následujícího bodu, výška signálu, také lze zadat kód bodu, 

nebo speciální m ení jako je polární kolmice, délkové odsazení a odsazení horizontálního 

úhlu. Pokud se použije kódování definované v p ístroji, tak p ístroj automaticky vytvá í 

barevnou kresbu, díky níž lze kontrolovat zam enou situaci a nemusí se vytvá et m ický 

ná rt. Z m ení je také rychlý p ístup do funkcí, kde se vypíná a zapíná automatické cílení, 

laserová stopa, tracking, vyty ovací sv tla, bezhranolové m ení atd. Po ukon ení m ení 

lze vyexportovat data v r zných formátech, nej ast ji se používá výchozí formát .job, který 

je typický pro tohoto výrobce. 

Leica System 1200 

Jedná se o moderní GNSS aparaturu, která je schopna p ijímat všechny dostupné 

družicové signály, a to jak americké GPS, ruské GLONASS, tak i budující se evropské 

Galileo. ímž dostává výhodu oproti n kterým starším soupravám, které tímto nedisponují  

a jsou schopny p ijímat pouze signál z americké GPS. 

Tato souprava se skládá ze t í hlavních celk , kde každý má sv j vlastní zdroj 

napájení. Je to talí ová anténa a poté spolu pevn  spojený kontroler a modem na SIM kartu. 

Propojení antény s kontrolerem a modemem je zde ešeno bezdrátovým spojením pomocí 

technologie Bluetooth. Modem se SIM kartou zde slouží pro datové spojení s referen ní sítí 

a pro získávání okamžitých korekcí, které jsou nezbytné p i m ení RTK. Celá sestava je p i 

RTK umíst na na ty ce, viz Obrázek 9. 
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Obrázek 9 - GNSS aparatura Leica system 1200.   

V parametrech dle [11] je uvedeno, že: 

- Typ antény je SmartTrack AX1202 a váží 0,44 kg. 

- Kontroler disponuje odolným dotykovým displejem s 11 ádky a dále má 

velkou klávesnici s možností podsvícení. 

- Celá GNSS souprava váží 1,20 kg.  

- Orienta ní výdrž p i metod  RTK se uvádí okolo 10 hodin. 
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Obrázek 10 - P edb žn  vyzna ený pr b h polygonového po adu, použitý podklad ze zdroje [10] 

3.5 Zam ení pomocí terestrických geodetických metod 

V této podkapitole je popsána veškerá nezbytná innost pro zam ení daného území 

terestrickými metodami v terénu. A to od rekognoskace terénu po samotné m ení 

podrobných bod . 

3.5.1 Rekognoskace terénu 

Po p íjezdu do lokality bylo nezbytné se zorientovat ve vý ezu mapy s vyzna eným 

polygonovým po adem, dále byl zrealizován p esun poblíž trigonometrického bodu . 17, 

viz Obrázek 10. 

Tento bod se podle místopisu nacházel nedaleko zem d lského objektu v poli.  

Místopis, viz P íloha . 1, zde sloužil pro potvrzení, že se jedná o správný bod, jelikož byl 

velmi dob e viditelný, chrán ný betonovou skruží a ochranou ervenobílou ty í,  

viz Obrázek 11. Bod byl bez problém  nalezen, ov en a jevil se bez známek poškození 

s dobrou viditelností na dv  kostelní v že. 
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Obrázek 11 - Trigonometrický bod . 17, vlevo ochrana bodu, vpravo stabilizovaný bod 
pomocí žulového kamene.  

Obrázek 12 - Zajiš ovací bod . 213.1.  

  

Od tohoto bodu se dále postupovalo již podle p edem naplánovaného polygonového 

po adu, viz Obrázek 10, a podle viditelnosti a maximální a minimální naplánované 

vzdálenosti jednotlivých stran po adu se p edb žn  ur ila poloha stanovisek. Takto se 

postupovalo až ke koncovému bodu, jímž byl zajiš ovací bod . 213.1 zhuš ovacího bodu 

. 213, který tvo ila v ž kostela. Tento bod se nacházel v mírném svahu vedle pole, byl 

zabezpe en ochrannou ernobílou ty í, viz Obrázek 12. Jelikož se tento bod nacházel pod 

úrovní pole a byl p ekryt n kolika centimetry hlíny, musel se nejprve vykopat. P esná poloha 

byla zjišt na pomoci místopisu, viz P íloha . 3 a pravidla, že bod se nachází ve vzdálenosti 

0,75 m od ochranné ty e ve sm ru ochranné tabulky.  



David Ko í: Zam ení vodního toku 

2016  25 

U druhého zajiš ovacího bodu . 213.2 byl postup obdobný, u tohoto bodu nebyla 

možná orientace na v ž kostela z d vodu p ekážky vegetace. 

3.5.2 Vybudování a p ipojení m ické sít  referen ních systém

Po vyhledání a zkontrolování všech bod  pot ebných k p ipojení do sou adnicové 

soustavy, bylo zahájeno m ení polygonového po adu pro vybudování pomocných bod

k m ení. Výchozím bodem byl bod . 213.1, viz Obrázek 13, nad kterým byl centrován  

a horizontován stativ s univerzálním m ickým p ístrojem. Na druhém zajiš ovacím bod   

. 213.2, byl postaven stativ s hranolem.  

Obrázek 13 - Znázorn ní polygonového po adu v terénu. 
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Jelikož byla p i ur ování polohy bod  rovnou ur ována i výška trigonometricky, tak 

byla zm ena pomocí vysouvacího dvoumetru výška stroje od bodu po to nou osu 

dalekohledu a také výška hranolu od bodu po st ed hranolu. V p ístroji byla založena nová 

zakázka s názvem Švábenice a založeno nové stanovisko, u n jž byla zadána sou asná 

teplota vzduchu, výška stroje a íslo bodu, na kterém byl stroj postaven. Dále byla zam ena 

orientace na signalizovaný bod hranolem, u kterého bylo zapot ebí zadat výšku a íslo bodu. 

Vzdálenost byla m ena šikmá spolu se zenitovým úhlem pro pozd jší p epo et na 

vodorovnou délku a p evýšení. Další orientace byla na bod . 213, tento bod byl trvale 

signalizovaný pomocí makovice kostela, a proto u tohoto bodu byly m eny pouze úhly. 

Dalším m eným bodem byl ur ovaný pomocný bod . 4001, na n mž rovn ž stál stativ 

s odrazným hranolem, a byla zm ena výška hranolu od bodu. Tento bod byl do asn

stabilizovaný d ev ným kolíkem vedle komunikace a ozna ený druhým kolíkem se 

zvýrazn ným koncem a popisem ísla daného bodu, obdobn  jako na obrázku 14. 

Obrázek 14 - Do asn  stabilizovaný bod pomocí d ev ného kolíku.  

Po zam ení všech úhl  a délek bylo provedeno m ení v druhé poloze dalekohledu. 

Takto bylo ukon eno m ení na jednom stanovisku a p ístroj byl vyjmut z t ínožky  

a vym n n za hranol na pomocném bod . 4001. Stativ na koncovém bod . 213.2 byl 

sbalen a postaven na následujícím bod . 4002. Dále se celý proces opakoval stejn  jako na 

p edchozím bod . Zám ra zp t byla na bod . 213.1 a vp ed na následující pomocný bod 

. 4001. Takto se postupovalo celým územím až na kone ný trigonometrický bod . 17, kde 
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bylo z ízeno poslední stanovisko a provedla se zám ra zp t na pomocný bod . 4012, dále 

zde byly zam eny sm ry na viditelné v že kostela, které signalizovaly bod . 205 a bod  

. 213. 

V zastav né ásti nebyla vždy možná do asná stabilizace pomocí d ev ného kolíku, 

proto se do zpevn ného terénu použil h eb, viz Obrázek 15. 

Obrázek 15 - Do asná stabilizace pomocí m ického h ebu.   

3.5.3 Polohové a výškové zam ení podrobných bod

P i tomto m ení podrobných bod  byla použita polární metoda, díky které lze 

z délek a sm r  vypo ítat rovinné sou adnice obdobn  jako u polygonového po adu, dále 

byla m ena šikmá délka a zenitový úhel, pro pozd jší výpo et p evýšení pomocí 

trigonometrie mezi strojem a ur ovaným bodem. 

P edm tem m ení byl samotný vodní tok a blízké okolí; jako svah b ehu, op rné 

zdi, kamenný práh, lávky atd. Tyto prvky byly d ležité pro samotné projektování 

rekonstrukce. Inženýrské sít  nebyly p edm tem m ení, jelikož byly p evzaty projektantem 

od správc  t chto sítí. Celkem se m ilo ze 4 stanovisek, která tvo ila pomocné body ur ené 

polygonovým po adem, konkrétn  to byly body 4003, 4004 v úseku B a 4007, 4008 v úseku 

A. Nad t mito body byl vždy horizontován a centrován p ístroj. Dále bylo zadáno íslo 

stanoviska, výška stroje a sou adnice stanoviska, poté se zorientoval již na ur ené a viditelné 

body polygonového po adu. P i m ení se známými sou adnicemi bod  p ístroj ihned 

vypo ítá a napíše dosažené odchylky pro kontrolu. Na takto ur eném stanovisku již mohlo 

zapo ít m ení podrobných bod . P i m ení podrobných bod  bylo použito kódové tabulky, 

viz Tabulka . 3, díky které ve stroji byla ihned konstruována jednoduchá kontrolní kresba, 

viz Obrázek . 16. 
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Tabulka 3 - Ukázka n kterých kód  a jejich významu. 

Kód Význam kódu 

X… X na za átku kódu zna í za átek daného typu linie 

D1/D2 Terénní dolní hrana nacházející se vpravo/vlevo ve sm ru m ení 

H1/H2 Terénní horní hrana nacházející se vpravo/vlevo ve sm ru m ení 

ROH Bod objektu (d m, památník, el. sk í ,…), do poznámky se dopíše typ 

PD Plot d ev ný 

PK Plot kovový 

PC Plot cihlový 

ST Strom 

Obrázek 16 - Ukázka automatické kresby v p ístroji pro lepší orientaci p i m ení.   

Díky kódování a kontrolování kresby se skute ností již nebylo zapot ebí vést 
m ický ná rt a díky tomu bylo celé m ení efektivn jší a ekonomi t jší. 

M ení se provád lo na všesm rný hranol od firmy Trimble, pro který se v p ístroji 
musela zadat jeho konstanta v mm daná výrobcem, jež udává opravu délky zp sobenou 
excentricitou st edu hranolu od svislice procházející k m enému bodu. Také se musela 
zadat a p i každé zm n  p epsat výška hranolu od zem .  
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Podrobné body byly voleny tam, kde bylo rozhraní terénu nap . potok a b eh, tráva  
a chodník… Koryto vodního toku bylo zam ováno zejména v profilech s rozestupem asi 
10 m, další body byly voleny tam, kde docházelo ke zm nám sm ru linie.  Dalším cílem 
m ení byly r zné terénní nerovnosti a nánosové b ehy, kde byly voleny body bez kódu pro 
lepší vykreslení a dopln ní terénu, viz Obrázek 17. 

Obrázek 17 - Znázorn ní volby bod  v terénu na liniích za použití kód  a bod  bez 
kódu pro lepší znázorn ní terénu.   



David Ko í: Zam ení vodního toku 

2016  30 

3.6 GNSS technologie 

Tato technologie byla použita jako dopl ující, s její pomocí se dom ovalo 

vzdálen jší okolí vodního toku, p edevším okolní komunikace a ostatní plochy, které nebyly 

d ležité pro samotný projekt, ale pro naplánování p ístupu techniky k toku nebo naplánování 

a zobrazení zátopové áry. 

Po sestavení celé aparatury v terénu byla založena nová zakázka, která byla 

pojmenována jménem a místem m ení. Dále byl nastaven typ antény, viz kapitola  

3.4 P ístrojové vybavení, a její výška. Po vstupu do m ení byly nejprve zkontrolovány 

všechny funkce v horní lišt , viz Obrázek 18. 

Obrázek 18 - Stavový ádek v p ístroji Leica System 1200.   

1. Teoretický po et družit 

2. Po et p ijímaných družic 

3. Blesk znázor uje p íjem korekcí a zaviná  znázor uje signál datových p enos

4. Paná ek znázor uje, že m žeme hýbat s aparaturou, pokud se objeví stativ, znamená 

to m ení a p ístroj musí být bez hnutí 

5. Znázor uje bezdrátové propojení antény a kontroléru 

6. Stav baterie 

Pokud byl dostate ný po et družic a fungoval p íjem korekcí a propojení antény  

a kontroléru, mohlo být zahájeno m ení. Avšak bylo za pot ebí p i m ení p edevším 

kontrolovat p esnost, která se odvíjela od celkové konstelace družic. Tuto p esnost ur oval 

GDOP pro polohu a HDOP pro výškové m ení. Vhodné bylo, když se hodnoty pohybovaly 

okolo jedné. Pokud byly v tší (nap íklad až šest), tak m ení bylo nep esné v rozmezí až 

n kolika metr . Celkovou p esnost u tohoto p ístroje udávala tzv. 3D kvalita, která 

popisovala p esnost v metrech. 



David Ko í: Zam ení vodního toku 

2016  31 

P ed samotným m ením podrobných bod  byla zvolena funkce vyty ování a byl 

zadán a vyty en jeden známý bod polohového bodového pole. Aparatura byla ihned 

navád na daným sm rem, a když byla postavena na daný bod a výty ka byla ve svislé poloze 

urovnaná podle krabicové libely. Tak bylo možné zkontrolovat rozdíl sou adnic bod   

a sou adnic, které ur ovala aparatura. Tento rozdíl byl do 2 cm u každé sou adnice. Takto 

bylo ov eno, že aparatura pracuje správn  a mohlo být zahájeno m ení podrobných bod . 

U m ení podrobných bod  bylo vždy nastaveno íslo bodu a kód. P ed za átkem 

bylo také zapot ebí zkontrolovat GDOP, HDOP, 3D kvalitu, p íjem korekcí a urovnanou 

krabicovou libelu. Pokud bylo vše v po ádku, bylo možné zahájit samotný proces m ení. 

Dále bylo zapot ebí vy kat, než se provede m ení, tato doba se odvíjela p edevším od 

nastaveného po tu m ení, tzv. epoch, a konkrétní p esností v danou dobu. M ení probíhalo 

dostate n  dlouhou dobu, dokud nebyl bod zm en s požadovanou p esností. Po celou dobu 

m ení konkrétního bodu musela být celá aparatura v klidu a v urovnané poloze. Po 

dokon ení m ení podrobných bod  byl proveden v p ístroji export nam ených dat, tím se 

data p esunula na pam ovou kartu ve formátu .txt. 

2.8 Zpracování dat 

Tato kapitola je v nována veškerým kancelá ským pracím po ukon ení samotného 

m ení v terénu. Popsané podkapitoly jsou azeny tak, jak bylo postupováno p i zpracování 

dat. 

2.8.1 Export dat 

U p ístroje Trimble S3 bylo provedeno p etažení dat pomocí propojovacího kabelu 

s po íta em. Exportované soubory byly ve formátu .job. Jednalo se o dva soubory; jeden 

z m ení polygonového po adu a druhý z m ení podrobných bod . 

U GNSS aparatury Leica Systém 1200 byl proveden p evod exportovaných dat 

vyjmutím pam ové karty z kontroléru a p es te ku pam ových karet byla na tena data do 

po íta e. Exportovaný soubor byl ve formátu .txt, v n mž byl seznam bod , jejich sou adnic, 

výšek a kód , viz P íloha 10. 

Všechna stažená data byla p ed prací a editací zálohována, aby bylo vždy možné 

vycházet z p vodn  nam ených dat. 
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Obrázek 19 - Výpo et polygonového po adu.   

2.8.2 Výpo et v programu Groma 

Jedná se o programov  jednoduchý a nenáro ný software eského producenta 

Geoline. Díky tomu je celý v eštin , je naprogramován na výpo ty v sou adnicovém 

systému S-JTSK a je postaven na geodetických základech a výpo tech b žn  používaných 

na území R. Lze v n m po ítat spoustu základních úloh jako je výpo et polygonového 

po adu, výpo et sou adnic bod  pomocí ortogonální metody, vypo et pomocí polární 

metody po jednotlivých bodech nebo hromadný výpo et všech bod  atd. Dále dokáže ur it 

podle zadaných sou adnic velikost kartografického zkreslení v dané lokalit , opravuje délky 

o tuto hodnotu a také o opravu z p evýšení. Podporuje velkou v tšinu používaných 

výstupních formát  z m ení. V nastavení lze také zvolit mezní hodnoty, které mají být 

dodrženy p i m ení a program oznámí jejich p ekro ení. V základním nastavení jsou 

použity hodnoty pro m ení v katastru nemovitostí. Dále disponuje nástroji; jednoduchou 

kontrolní kresbou, trojúhelníkovou kalkula kou a dalšími funkcemi. Výsledky jako 

upravené zápisníky a sou adnice lze exportovat do textových soubor  nebo vytisknout. 

P i výpo tu byla použita verze Groma v. 7. Vstupním souborem byl exportovaný 

soubor z p ístroje Trimble S3 ve formátu .job. Dále byly ru n  vloženy sou adnice 

výchozích bod . Z t chto podklad  byl vypo ten polygonový po ad, viz Obrázek 19.  
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Obrázek 20 - Polární metoda dávko v programu Groma [vlastí foto]. 

Výstupem z výpo tu byly sou adnice jednotlivých bod  polygonového po adu, viz 

P íloha . 6, a dále protokol z výpo tu, viz P íloha . 5, kde byly uvedeny veškeré provedené 

opravy, uzáv ry a také, že polygonový po ad splnil požadované odchylky a kritéria a jejich 

dosažené hodnoty. 

Pro výpo et podrobných bod  byl použit zápisník z m ení, viz P íloha . 8,  

a výsledné sou adnice z polygonového po adu. Výpo et byl proveden automaticky dávkou, 

viz Obrázek 20.  

Výstupem t chto výpo t  byly p edevším sou adnice všech m ených bod  v textové 

podob  a také výpo etní protokol, viz P íloha . 9. Vypo tené sou adnice sloužily jako 

podklad pro grafické i modelové zobrazení. 
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2.8.3 Grafické zpracování v programu Kokeš 

Kokeš je software od eského producenta GEPRO spol. s r.o., díky tomu je celý 

v eském jazyce. Slouží p edevším jako grafický editor geografických dat a zahrnuje v sob

spousty dalších nástroj  pro základní geodetické výpo ty a r zné dopl kové moduly. Proto 

je vhodným nástrojem pro zpracovávání b žných geodetických prací. 

 Tento program je vhodný, jelikož pracuje primárn  v systému S-JTSK, proto není 

nutná další transformace sou adnic. A p edevším disponuje širokou knihovnou 

nadefinovaných mapových zna ek a typ ar používaných v R, které jsou shodné s normou  

SN 01 3411, jež udává p esnou podobu mapových zna ek, a na základ  této normy byla 

ú elová mapa tvo ena. Dále byla použita norma SN 01 3410 úzce související s p edchozí 

normou.  

Pro lepší p ehlednost bylo grafické zpracování rozd leno podle zobrazovaných prvk

na ty i grafické ásti; na p ehled m ické sít , ú elovou mapu, samostatné znázorn ní 

výškopisu a poslední složkou je soubor podélných a p í ných profil , které podrobn ji 

zobrazují konkrétní plochy. 

P ehled m ické sít  byl vyhotoven v m ítku 1:5 000 a vytišt n ve formátu A3, viz 

P íloha . 7. Obsahuje m ickou sí , sou adnicové k ížky, severku, seznam sou adnic 

zobrazených bod  a tabulku se základními informacemi, jako název, m ítko, formát atd. 

Ú elová mapa byla vyhotovena v m ítku 1:250. Z d vodu velkého rozsahu 

zam ovaného území byly vytvo eny ty i mapové listy ve formátu A2. Jeden samostatný 

pro úsek B a t i na sebe navazující pro úsek A, viz P íloha . 11 - P ehled mapových list . 

Kresba zde byla vytvo ena podle normy SN 01 3411 a SN 01 3410. Významné objekty 

byly barevn  zvýrazn ny (nap . vodní tok, stavby atd.). P íslušným typ m kultur, objekt m 

a liniím byly p i azeny konkrétní mapové zna ky. V kresb  byl také znázorn n výškopis 

pomocí terénních hran a technických šraf dopln ných relativní výškou mezi spodní a horní 

hranou.  Každý mapový list obsahuje tabulku se základními informacemi, sou adnicové 

k ížky a severku. Výsledná mapa byla vytišt na v papírové podob  i v elektronickém PDF. 

Znázorn ní výškopisu bylo vyhotoveno v m ítku 1:250 a navazuje na ú elovou 

mapu, proto je rozložen na stejné mapové listy. Podkladem pro vyhotovení byly podrobné 

body s výškou, body byly zobrazeny pomocí íselné hodnoty jejich výšky, kdy desetinná 

te na ur ovala jejich polohu. Pro lepší p ehlednost byla zvolena šedá barva ísel. Terén byl 
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zobrazen pomocí vrstevnic, což jsou k ivky spojující body se stejnou nadmo skou výškou. 

V map  jsou voleny s ur itým výškovým rozestupem, který se nej ast ji ur uje podle 

daného m ítka, v mém p ípad  byl rozestup vrstevnic 0,5 m. Dále se zpravidla každá pátá 

volí jako zd razn ná, kdy má v tší tlouš ku a je v ní na ur itých místech vepsána její 

nadmo ská výška, která je orientována ve sm ru stoupání. Vrstevnice se konstruují tak, že 

se spojují body o celých hodnotách výšek. Zm ené body však v tšinou mají r znou výšku 

nespadající do zvoleného intervalu, proto mezi dv ma body musí být ur en bod s hledanou 

výškou. Toho se docílí pomocí výpo etní interpolace, kdy je zm ena vzdálenost mezi 

dv ma body bez p epo tu a ohledu na m ítko a tato vzdálenost je vyd lena relativním 

p evýšením, takto jsou získány intervaly rozestupu mezi celými výškami. Interpolace byla 

provedena automaticky za pomoci programu Kokeš, byla aplikována na místa terénních 

hran, kde vrstevnice výrazn  m ní sm r a také na profily, kterými vrstevnice procházely 

kolmo. Tyto body byly spojeny tak, aby vrstevnice co nejlépe popisovaly daný terén. 

Terénní profily byly vyhotoveny dvojího typu. Jedny znázor ovaly podélné profily 

dvou zam ovaných úsek  a druhé p í né profily byly voleny kolmo na podélné profily  

a znázor ovaly v r zných úsecích konkrétní situaci terénu. Podélné profily byly dva; jeden 

delší pro úsek A a druhý pro úsek B. Oba dva profily byly tvo eny podélnou osou vodního 

toku. Pro lepší vykreslení a znázorn ní výšek bylo zvoleno rozdílné m ítko výšek oproti 

délkám. Výšky byly znázorn ny v m ítku 1:100 a byly zkráceny o hodnotu srovnávací 

roviny, aby je bylo možné vykreslit. Délky tvo ící stani ení byly vykresleny v menším 

m ítku a to 1:1 000.  Oba profily byly vyhotoveny na rys velikosti A3, viz P íloha . 20.  

P í né profily byly voleny kolmo na osu vodního toku v rozestupech 10 až 20 m podle 

zm ny typu terénu. Celkem bylo vyhotoveno šestnáct p í ných profil ; deset na úseku A 

a šest na úseku B. Konstruk ní body byly již p i m ení voleny v profilech a v p ípad

okolních linií se body v profilu dopo etly pomocí interpolace. Výšky byly redukovány 

srovnávací rovinou a byly zobrazeny v m ítku 1:250, délky byly zobrazeny v m ítku 

1:500. Pro každý úsek byl pro lepší orientaci vyhotoven p ehled jednotlivých profil

znázor ující, kudy prochází konkrétní profily, viz p ílohy . 21 a 23. Samotné profily byly 

vykresleny na dvou rysech podle toho, ve kterém úseku se nacházely, viz p ílohy . 22 a 24.
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Obrázek 21 - Digitální model terénu úseku A, pohled severozápadním sm rem.   

2.8.4 Modelové zpracování v programu Atlas DMT 

Atlas DMT je software od eského producenta, který je p edur en p edevším 

k zpracovávání prostorových dat. Lze v n m zpracovat plastický model terénu, ezy 

a výškopis pomocí r zných metod, jako je hypsometrie, vrstevnice, šrafy atd. Také disponuje 

r znými nástavbami zam enými na konkrétní odv tví a reaguje tak na zvláštní požadavky 

p i zpracovávání. Je to nap . vodohospodá ství, hornictví, liniové dopravní stavby, 

inženýrská geodezie, vizualizace prostorových objekt  apod. 

Pro b žné geodetické práce tento produkt spolupracuje s firmo GEPRO spol. s r.o.  

a jejich softwarem Kokeš, díky n muž lze tyto dva programy synchronizovat a také využívat 

ur ité moduly ihned v grafickém editoru, nap . pro zpracování vrstevnic a ez . 

Pro lepší vizualizaci a orientaci v terénu byly vytvo eny dva plastické modely terénu. 

P i tvorb  modelu byly požity sou adnice v S-JTSK a výšky Bpv obdobn  jako p i tvorb

ú elové mapy. Byl vygenerován model terénu, který je založen na principu spojnic mezi 

jednotlivými nejbližšími body, a tím vznikla trojúhelníková sí  pokrývající celé území. 

Jednotlivé plochy trojúhelník  jsou dále vybarveny a takto je získán plastický model. Pro 

lepší napodobení terénu jsou následn  vyhlazeny hrany trojúhelník , tím získá model 

v rohodn jší podobu. Pro výškovou orientaci byla použita metoda plynulé hypsometrie, kde 

se postupn  a pozvoln  s m nící se výškou m ní i barva terénu, viz Obrázek . 21-24. 
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Obrázek 22 - Digitální model terénu úseku A, 
pohled shora.   

Obrázek 24 - Digitální model terénu úseku B,  
pohled východním sm rem.   

  

Obrázek 23 - Digitální model terénu úseku B, 
pohled severním sm rem.
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4 ZÁV R 

P i ešení zadání bakalá ské práce byly nejprve navrženy vhodné metody pro m ení 

a pro výpo etní a grafické zpracování. Tyto metody byly dále popsány z n kolika literárních 

zdroj  tak, aby byla k dispozici teoretická opora p i samotném ešení praktické ásti. 

Teoretické poznatky byly zam eny p edevším na terestrické m ení, jelikož bylo nejvíce 

využito p i praktické realizaci. Bylo nezbytné znát polohový a výškový systém tvo ící 

p íslušná bodová pole. Následn  byl navržen zp sob p ipojení k t mto bodovým polím, kde 

byl zvolen daný druh polygonového po adu a také postup p i výpo tu pro ur ení nejen 

sou adnic, ale také pro ur ení dosažených odchylek. Poté byla navržena polární metoda pro 

m ení podrobných bod , která byla navíc dopln na pro efektivnost a úspornost 

trigonometrickým m ením pro okamžité m ení nejen polohových sou adnic, ale  

i p evýšení. P i m ení okolí vodního toku, jež bylo pouze dopl kovým m ením a nebylo 

tak zapot ebí dosahovat velké p esnosti, byla z d vodu efektivity a úspornosti zvolena 

moderní technologie GNSS. Nakonec v této kapitole jsou popsány základní prvky ú elové 

mapy a podélné a p í né profily, které jsou zpracovány z m ení. 

P i praktickém ešení byly nejprve ve spolupráci s firmou AGERIS s.r.o. obdrženy 

informace ohledn  cíle, ú elu a požadavk  na m ení a zpracování. Poté bylo již na konkrétní 

situaci naplánováno celé m ení tak, aby bylo co nejhospodárn jší. Na samotném míst  byla 

provedena rekognoskace zájmového území a použitých bod  bodového pole. Na tyto body 

byl p ipojen polygonový po ad, který spl oval pot ebná kritéria pro p esnost. Dále 

následovalo m ení podrobných bod  terestrickou metodou. Toto m ení bylo zacíleno 

p edevším na samotné koryto vodního toku a nakonec bylo provedeno dom ení okolí 

technologií GNSS. 

Kancelá ské zpracování lze rozd lit na výpo etní, grafické a modelové. P i 

výpo tech byla elektronicky zpracována všechna nam ená data a výsledkem byly zápisníky 

z m ení pro pozd jší pot eby dalších výpo t , výpo etní protokoly pro ov ení dosažených 

p esností a nakonec výsledné sou adnice všech m ených bod . Z t chto základ  byly 

následn  vytvo eny všechny grafické a modelové podklady pro projekt, jako je ú elová mapa 

a na ní navazující výškopis zobrazený pomocí vrstevnic. Pro projektování a pozd jší výpo ty 

kubatur byly vyhotoveny podélné a p í né profily. Na záv r byl pro vizualizaci vytvo en 

plastický model. 
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Veškerá nam ená a vypo tená data a grafické výsledky byly p evzaty projektanty 

firmy AGERIS s.r.o. Tyto podklady spl ovaly jimi zadané požadavky a dále pak byly 

využity jako podklad p i projektování rekonstrukce vodního toku.
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