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11..  ÚÚVVOODD  

V posledních desetiletích je vzrůstajícím trendem obcí a měst budování 

nových, nebo upravování a revitalizace stávajících parků a odpočinkových 

areálů. Ty slouží jako prostor pro rekreaci, relaxaci, různá sportovní a kulturní 

vyžití občanů. 

V současnosti vzniká v  Moravském Berouně projekt úprav parku na 

Křížovém Vrchu (obr. 1), jehož autoři jsou manželé Ing. Jana Víťazková a 

Marek Víťazka. Součástí tohoto projektu a zároveň i obsahem mé diplomové 

práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření Parku na Křížovém Vrchu. 

Úkolem práce bylo vytvoření mapové dokumentace, která bude sloužit jako 

podklad pro projekt návrhu parkových úprav. Prvky polohopisu a výškopisu byly 

zaměřeny podle požadavků objednatele práce - města Moravský Beroun. 

Zaměřovaná lokalita byla připojena klasickými geodetickými metodami do 

souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Ověření 

správnosti měření se uskutečnilo technologií GPS. S objednatelem práce bylo 

dohodnuto, že výsledná mapová dokumentace bude předána do  

15 října 2008. 

Naměřené hodnoty byly vypočítány v programu, Groma verze 7.0, Topcon 

Tools verze 6.11 a graficky zpracovány programem Kokeš verze 7.63. Výsledná 

mapová dokumentace byla vyhotovena v měřítku 1:500. Pomocí programu 

Atlas DMT byl vytvořen digitální model terénu zájmového území. 

V diplomové práci je nejprve shrnuta část teoretická a poté následuje vlastní 

zpracování práce. Na konci jsou přiloženy grafické výstupy a přílohy. 
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   Obr. 1  Projektovaná úprava části parku s odpo čívadly 

 

 

22..  PPOOPPIISS  LLOOKKAALLIITTYY  ZZAAMMĚĚŘŘOOVVAANNÉÉHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ  

2.1 Město Moravský Beroun 

Město Moravský Beroun (obr.2) se nachází v Olomouckém Kraji asi  

46 km severovýchodně od Olomouce. Dříve náleželo k okresu Bruntál, ale  

r. 1995 přešlo pod okres Olomouc.  Moravský Beroun je významným turistickým 

střediskem Nízkého Jeseníku, na rozloze 5122 ha zde žije asi 3347 obyvatel 

[15]. Průměrná nadmořská výška města je 580 m. n. m. Město tvoří pět 

katastrálních území a to: Čabová, Nové Valtice, Ondrášov, Sedm Dvorů a 

Moravský Beroun, ve kterém leží mapované území. 
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                                         Obr. 2  Lokalizace mapovaného území 

Dějiny m ěsta 

Jsou dle [15] spjaty s historií šternberského panství na severní Moravě. 

Základy mu položil někdy v polovině 13. století Zdislav ze Šternberka, jenž 

získal podhoří Nízkého Jeseníku jako výsluhu od českého krále Přemysla 

Otakara II.  

První zmínka o Moravském Berouně jako o městě naznačuje, že vzniklo 

před rokem 1339. Podnětem pro jeho vznik byla hornická činnost, jak dokládá 

městský znak (obr.3). V rámci německé kolonizace se Moravský Beroun stal 

střediskem dolování a zpracování železné rudy. Koncem 18. a začátkem  

19. století prožívá město období rozkvětu spojeného s tkalcovskou výrobou a s 

textilním průmyslem. V roce 1872 bylo dokončeno železniční spojení s 

Olomoucí, v roce 1928 zahájila provoz autobusová doprava. 
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               Obr. 3  Znak obce Moravský Beroun 

 

2.2  Park na K řížovém Vrchu 

Park na Křížovém Vrchu (obr.4)  je situován na severozápadním okraji 

města Moravský Beroun. Vede jím křížová cesta lemovaná kapličkami až 

k místu, kde byl 16. 7. 1952 položen základní kámen k vybudování barokní 

poutní kaple Nalezení sv. Kříže. Dnes na jejím místě stojí kaple nová (obr.5) 

postavená zásluhou umělce p. Dostála z nedalekých Horních Loděnic.  

Park je významný také z hlediska botanického, roste v něm řada 

vzácných, méně i více známých dřevin a rostlin [15]. Kromě již zmíněné kaple, 

která byla postavena ve tvaru lebky a kapliček zde můžeme také nalézt altány, 

vodárnu, pomníky, sochy, televizní vysílač a zbytky stavby bývalého 

medvědince.  
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  Obr. 4  Park na K řížovém Vrchu 

 

     Obr. 5  Kaple ve tvaru lebky  
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33..  MMEETTOODDYY  MMĚĚŘŘEENNÍÍ  

     Polohopisné a výškopisné zaměření Parku na Křížovém vrchu bylo 

provedeno několika geodetickými metodami. Vzhledem k výměře parku, která 

je 5,52 ha a jeho členitosti bylo vybudováno 29 měřických stanovisek.  

     Měřická síť (obr. 12) je tvořena uzavřeným polygonovým pořadem  

(tzv. „hlavní polygonový pořad“), oboustranně připojenými a orientovanými 

polygonovými pořady (tzv. „vedlejší polygonové pořady“) a jedním volným 

stanoviskem. Hlavní polygonový pořad je jeden, vedlejších polygonových 

pořadů je devět. Pro ověření správnosti měření, byly vybrané body měřické 

sítě kontrolně zaměřeny technologií GPS. Z bodů měřické sítě byly následně 

změřeny podrobné body polohopisu a výškopisu.  

  V této kapitole budou popsány použité souřadnicové i výškové systémy, 

polygonové pořady, globální navigační satelitní systémy a podrobné měření 

polohopisu a výškopisu. 
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3.1  Použité sou řadnicové a výškové systémy 

Výsledná mapová dokumentace byla vyhotovena v  platném 

souřadnicovém systému dle [8].  Jedná se o polohový systém Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškový systém Baltský po 

vyrovnání (Bpv.). Kontrola správnosti souřadnic vybraných bodů měřické sítě, 

které byly zaměřeny polygonovým pořadem a vypočteny v S-JTSK, se 

uskutečnila technologií GPS, ta určuje souřadnice bodů v Evropském 

terestrickém referenčním systému (ETRS89).  

 

Souřadnicový Systém Jednotné Trigonometrické Sít ě Katastrální  

(S-JTSK). Navrhl a vypracoval Ing. Josef Křovák roku 1922. Systém je 

definován Besselovým elipsoidem v  Křovákově konformním kuželovém 

zobrazení v obecné poloze. Zobrazení je jednotné pro celý stát. Kladný směr 

osy X je orientován přibližně k jihu a osa Y, která je kolmá k ose X směřuje na 

západ. Celá republika leží v prvním kvadrantu, a proto jsou všechny souřadnice 

kladné. Pro libovolný bod v České republice platí, že souřadnice Y< X.  

 

Výškopisný základ ČR tvoří Výškový systém Baltský po vyrovnání (Bpv.) , 

který byl zaveden roku 1957. Základní výškové bodové pole tvoří základní 

nivelační body a Česká státní nivelační síť (ČSNS). Počítá se s Maloděnského 

normálními výškami, které jsou vztaženy ke střední hladině Baltského moře 

s nulovým bodem v přístavu Kronštadt. 
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3.2  Polygonové po řady 

Základní princip polygonového měření je postupné určování polohy bodů 

na základě známe polohy výchozího bodu, měřené vzdálenosti s a směrníku σ 

k bodu hledanému. Polygonometrické metody lze považovat za nejjednodušší a 

v praxi nejvyužívanější metody určování souřadnic bodů. 

Rozdělení polygonových po řadů: 

� polygonové pořady dle [6] rozdělujeme z hlediska tvaru a způsobu 

připojení na známé body na:  

• otevřené 

- oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) pořad (obr.6),  

- oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad, 

- oboustranně připojený (vsunutý) pořad, 

- jednostranně připojený a orientovaný (volný) pořad. 

• uzavřené pořady (obr. 7) 

- orientovaný pořad, 

- neorientovaný pořad. 

� podle délky stran: 

• s dlouhými stranami (300 – 1500m), 

• pořady s krátkými stranami (60 – 300m). 

� podle typu připojovacích bodů na pořady: 

• hlavní, 

• vedlejší. 
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                        Obr. 6 Oboustrann ě připojený a orientovaný polygonový po řad 

 

 

    Obr. 7  Uzav řený polygonový po řad   

                                  a)bez orientace,  b)s orientací  

 

 

3.2.1  Výpočet a vyrovnání polygonových po řadů   

Připojením, orientací a také vlivem náhodných chyb v měření úhlů a 

délek budou na koncovém bodě odchylky od hodnot daných [2]. Pokud tyto 

odchylky nepřekročí stanovenou mez, může se provést vyrovnání a to buď 

přibližným způsobem, nebo případně metodou nejmenších čtverců.  

Při výpočtu a přibližném vyrovnání polygonových pořadů se provádí nejdříve 

vyrovnání úhlové a následně vyrovnání souřadnicové.  
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3.3  Globální naviga ční satelitní systémy (GNSS) 

Globální satelitní navigační systémy jsou schopné pomocí umělých 

družic Země určit polohu jakéhokoli místa na Zemi. Tuto polohu určují 

v jednotném souřadnicovém systému, společném pro celou zeměkouli. 

V současné době existují čtyři navigační systémy a to NAVSTAR GPS (USA), 

GALILEO (EVROPA), GLONASS (RUSKO) a COMPASS ( ČÍNA). 

 

NAVSTAR GPS (NAVigation Satelitte Timing And Ranging, Global 

Positioning System) je radionavigační systém vybudovaný na bázi umělých 

družic Země. Dává uživatelům vybavených speciálními přijímači informaci o 

jejich okamžité poloze, směru, rychlosti pohybu a také o přesném čase.  

V současnosti je GPS nejrozšířenější družicový navigační systém, který 

byl vybudován armádou Spojených států amerických. Slouží jako systém 

vojenský, ale byl částečně zpřístupněn i pro civilní účely [7]. Na kterémkoliv 

místě na Zemi jsou vždy dostupné nejméně 4 družice, v ideálním případě až 11.   

Přijímače GPS určují polohu v geografických souřadnicích vztažených 

k systému ETRS89. Tyto souřadnice se převádí pomoci transformačního klíče 

vhodným softwarem do souřadnicového systému S-JTSK. Nadmořská výška H 

je vztažena k referenčnímu elipsoidu, v praxi je používána výška h nad 

geoidem.  
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Systém NAVSTAR GPS členíme dle [7] na t ři segmenty:  

- vesmírný segment sestávající z 24 aktivních a 3 záložních družic obíhajících 

na 6 drahách se sklonem 55° k rovníku.  

- řídící segment  tvoří hlavní monitorovací stanice, nacházející se v Colorado 

Springs (USA), 5 monitorovacích stanic a 4 základní stanice. Ty kontrolují 

činnost systému, vysílají družicím informace o jejich orbitální poloze, kalibrují a 

synchronizují družicové hodiny.  

- uživatelský segment  jsou všichni, kteří jsou vybaveni přijímači a příslušným 

softwarem pro různé aplikace GPS. Pro geodetické účely se vyrábějí speciální 

přijímače založené na relativních metodách měření a zajišťující přesnost 

v milimetrech až centimetrech. 

Zdroje chyb m ěření GPS: 

Tak jako v jiných navigačních systémech i GPS dosahuje určitou 

přesnost ve stanovení polohy a rychlosti vlivem působení určitých chyb 

systému.  

Ionosférická a troposférická refrakce jsou způsobeny změnou rychlosti 

vysílaných vln při průchodu atmosférou. Při průchodu ionosférou se rychlost vln 

snižuje. Při průchodu troposférou působí na radiové vlny změny teploty, tlaku a 

vlhkosti vzduchu. [3] 

Chyby hodin družice a p řijíma če se promítají v přesnosti určení polohy. 

Přestože jsou atomové hodiny na družicích velmi přesné, občas se zpomalují a 

vzniká tak malá chyba. Družice jsou však monitorovány a pomocí řídícího 

segmentu se zjištěná odchylka opraví. 

Chyba z vícenásobného p říjmu signálu (multipath) vzniká, je-li anténa 

přijímače umístěna poblíž velké odrazné plochy jako vodní plocha nebo 

budova. Družicový signál se odrazí od blízkého objektu a až poté je přijímačem 

zachycen, čímž vznikne chybná informace (obr. č. 8). Tato chyba se vyloučí 

použitím speciálních antén. [7] 
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     Obr. 8  Vícenásobný p říjem signálu  

Chyba efemerid vzniká předáním špatné informace o pozici satelitu. Chyba má 

tendenci vzrůstat s časem od poslední opravy. Přesnost určení efemerid záleží 

na řídícím segmentu GPS. 

Snížení p řesnosti (DOP) je míra vlivu geometrie družic a odvozuje se 

z prostorové polohy družic na obloze. Může mít hlavní vliv na chybu určení 

zjišťované polohy. Chyba je zmenšována vhodným rozmístěním družic na 

obloze [7]. 

Různé typy DOP mohou být počítány pro různé rozměry 

� VDOP – snížení přesnosti ve vertikálním směru, 

� HDOP – snížení přesnosti v horizontálním směru, 

� PDOP – snížení přesnosti v prostorové poloze, 

� TDOP – posun hodin, 

� RDOP – relativní chyba v poloze,  

� GDOP – snížení přesnosti v poloze a čase. 

Nejpoužívanější z těchto ukazatelů je GDOP, který je kombinací všech 

faktorů. Pro minimalizaci vlivu GDOP se plánuje měření v době s největším 

počtem viditelných družic a vyloučíme-li z měření družice, které jsou v menší 
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výšce než 15° nad obzorem. Pro použitelné výsledky by měla být hodnota 

GDOP nižší než 8. 

Anti – Spoofing (A-S)  je zakódování P-kódu do signálu zvaného Y-kód, který 

lze vygenerovat pouze vojenským GPS přijímačem. Jeho podstatou je 

zabránění civilním a vojenským nepřátelským službám využívat P-kód, 

přístupný je pouze C/A kód, což umožňuje určit polohu s přesností od 15 do 

100 m. 

Metody m ěření GPS dle [12] lze rozd ělit podle uvedených veli čin:  

• Podle měřených veličin: 

– kódové – využívají se kódová měření, 

– fázové – využívají se fázová měření, 

– kombinované – využívají se fázová i kódová měření. 

 

• Podle doby získání výsledné polohy: 

– metody v reálném čase (real-time processing) – výsledky jsou známé 

okamžitě v terénu, 

– metody s následným zpracováním (postprocessing) – měřená data se 

registrují a potom se dodatečně zpracovávají (většinou v kanceláři). 

 

• Podle pohybu přijímače: 

– statické (static) – přijímač je v době měření v klidu, 

– kinematické (kinematic) – přijímač se během měření pohybuje. 

 

• Podle počtu použitých přijímačů: 

– autonomní (absolutní) metoda – využívá jeden GPS přijímač, 

– diferenční a relativní metody – využívá se minimálně dvou GPS aparatur. 
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Kódová m ěření – zpracování kódového měření stanoví vzdálenosti jako součin 

doby a rychlosti šíření signálu mezi družicí a přijímačem. Doba šíření signálu je 

odvozena z porovnání fáze kódu vysílaného družicí s fází kódu generovaného 

přijímačem. Fázový posun mezi přijatým a vyslaným kódem je přímo úměrný 

době šíření signálu. Kódové měření se používá pro navigaci. Pro geodetické 

účely je kódové měření použitelné pro mapy malých a středních měřítek. 

 

Fázová měření – je přesnější než kódové. Využívá se pro tvorbu bodového 

pole a pro podrobné mapování všech měřítek. Vzdálenosti mezi družicí a GPS 

aparaturou jsou určovány z měření nosné vlny GPS signálu. Při fázovém 

měření nesmí dojít k přerušení signálu. Jakékoliv přerušení signálu znamená 

znemožnění určení správného celočíselného násobku vlnové délky (ambiguity) 

a nutnost opakování měření. 

 

Autonomní (absolutní) metoda – tato metoda využívá určení polohy přístroje 

vůči družicím, jejichž poloha je známá v systému WGS-84. Potom lze určit i 

polohu uživatele v tomto systému a následně souřadnice transformovat do 

národních souřadnicových a výškových systémů (v případě ČR do systémů  

S-JTSK a Bpv.). Tato metoda nemá vysokou přesnost je vhodná pro navigaci 

vozidel, cyklistů, turistů apod.  

 

Relativní metody –  patří mezi nejpřesnější způsoby určení polohy bodu. 

K měření je zapotřebí minimálně dvou GPS aparatur. Relativní metody využívají 

fázová měření. 
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Statická (Static) a Rychlá statická (FastStatic) metoda. Obě patří do relativních 

postprocesních metod. V případě metody Statické se jedná o dlouhodobé 

měření. Doba observace na jednom stanovisku se pohybuje v hodinách (6 hod. 

a více). Pro Rychlou Statickou metodu je zapotřebí časově mnohem kratší 

observace. Při viditelnosti šesti a více družic je minimální doba měření na 

jednom bodě kolem osmi minut. U těchto metod se provádí vyhodnocení 

většinou až v kanceláři. Statická a rychlá statická metoda se používá pro 

tvorbu, zhuštění a ověření bodových polí. 

Kinematická metoda a Kinematická metoda v reálném čase. Kinematická 

metoda se používá při podrobném mapování a měření bodů v rychlém sledu. 

Patří sem metoda Stop and Go. Kinematická metoda v reálném čase má vžité 

označení RTK (Real Time Kinematic). Výpočet korekcí je prováděn v reálném 

čase. Ty jsou rovněž v reálném čase vysílány z referenční stanice na pohyblivý 

přijímač pomocí modemu. Na větší vzdálenosti je také možné data přenášet 

mobilními telefony. Pro zajištění centimetrové přesnosti by neměla být 

vzdálenost mezi referenčním a pohyblivým přijímačem větší než 10 km. V 

současnosti je komerčně nabízena možnost přijímat korekce z tzv. virtuálních 

referenčních stanic (VRS), takže odpadá nutnost použití vlastní referenční 

stanice. Tím vzrůstá dosah až na 50 km. Metody RTK, resp. VRS, lze úspěšně 

využít pro budování podrobného bodového pole a zhušťovacích bodů, ale i pro 

katastrální a jiné mapování. 

 

Diferen ční metody – diferenční metody se v praxi označují DGPS. Metody 

DGPS používají kódové měření, pro které je potřeba minimálně dvou GPS 

přijímačů. Jeden z nich tzv. referenční stanice je umístěna na bodě o známých 

souřadnicích. Stejně jako v případě relativních metod je pak možné na 

určovaných bodech zavádět potřebné korekce.  
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GLONASS (RUSKO)  dle [9] se jedná o radiový družicový navigační systém 

provozovaný dříve Sovětským svazem, nyní Ruskem. Systém je obdobou 

amerického GPS a evropského navigačního systému Galileo, provozuje jej 

ruská vláda prostřednictvím Úřadu ruských vojenských vesmírných sil. 

GLONASS konstelace sestává z 24 družic, z nichž 21 bude v provozu a 3 

budou záložní (každá v jedné ze tří oběžných rovin). Družice obíhají na 

kruhových oběžných drahách se sklonem k rovině rovníku 64.8° ve výšce 

19,100 km nad Zemí. 

GALILEO (EVROPA) je dle [9] globální družicový navigační systém, který 

bude plně vyvinut a provozován Evropou. Jeho uvedení do provozu je 

plánováno na rok 2010. Využívat bude stejného principu jako americký systém 

GPS a ruský GLONASS, předpokládá se vzájemná komunikace mezi těmito 

systémy. Systém Galileo bude obsahovat 30 družic obíhajících ve třech 

rovinách po kruhových drahách ve výšce cca 23500 km. Vysoký počet družic, z 

nichž tři budou záložní, zajistí spolehlivou funkci systému. 

Systém GALILEO bude poskytovat celkem 5 druhů služeb: 

• Základní služba (Open Service - OS),  

• Služba "kritická" z hlediska bezpečnosti (Safety of Life service - SoL),  

• Komerční služba (Commercial Service - CS),  

• Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service - PRS),  

• Vyhledávací a záchranná služba (Search And Rescue service - SAR). 

 

COMPASS (ČÍNA) je známý také jako Satelitní navigační a polohový 

systém Beidou  (Beidou Satellite Navigation and Positioning System). Poté, co 

se rozhodlo o změně konceptu z regionálního navigačního systému na globální, 

byl systém přejmenován.  

V současné době je v provozu systém Beidou 1. Zatím, co systémy GPS, 

GLONASS a Galileo, využívají družice pohybující se vzhledem k zemskému 

povrchu (družice na střední oběžné dráze), Beidou 1 používá geostacionární 
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družice. Systém tedy nepotřebuje tolik družic jako např. GPS, ale signálem je 

pokryta pouze oblast, nad kterou je družice nastálo umístěna. 

Do budoucna je plánováno zahájení provozu systému Beidou 2. Nový systém 

bude tvořen 35 družicemi, včetně pěti geostacionárních, které budou svým 

signálem pokrývat celou zeměkouli. Zajišťovány budou dva druhy služeb: 

bezplatná služba pro běžné uživatele a koncesovaná služba pro vojenské účely 

[9]. 

3.4  Síť permanentních stanic CZEPOS 

Česká republika se vybudováním a zprovozněním České sítě 

permanentních stanic pro určování polohy CZEPOS zařadila mezi státy s 

moderními geodetickými základy. CZEPOS dle [10] využijí všichni uživatelé, 

kteří potřebují v reálném čase určovat pozici pevného či pohybujícího se 

stanoviště. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást 

geodetických základů České republiky. 

Síť tvoří 22 stanic (obr. 9) zřízených na vhodně zvolených budovách 

pracovišť katastrálních úřadů. Tyto stanice jsou doplněny 4 externími stanicemi 

vybudovanými na vědeckých pracovištích: Geodetická observatoř Pecný 

(GOPE), VUT v Brně (TUBO), VŠB v Ostravě (VSBO) a Západočeská 

univerzita v Plzni (PLZE).  

CZEPOS poskytuje uživatelům služby jak pro aplikace v reálném čase, 

tak i služby pro postprocessingové aplikace. Měřená data jsou poskytována 

uživatelům formou korekčních dat.  

Pro aplikace v reálném čase jsou korekce dodávány ve standardním datovém 

formát RTCM (Radio Technical Commision for Maritme Services).  

Pro postprocesingové aplikace síť poskytuje data ve formátu RINEX ze všech 

stanic sítě a dále umožňuje vytvořit ze síťového řešení data pro virtuální 

referenční stanici (VRS), jejíž polohu může uživatel definovat. Data jsou 

přístupná pro stažení na internetu po dobu tří měsíců od jejich vzniku. Úplný 

provoz CZEPOS se všemi službami byl zahájen 1. 1. 2007. 
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     Obr. 9  Síť permanentních stanic CZEPOS 

 

3.5  Metody podrobného m ěření  

Úkolem podrobného zaměření daného území je jednoznačně určit 

geometrické, polohové a výškové vztahy všech významných bodů objektů na 

zemském povrchu jak navzájem tak i k vybudovanému bodovému poli. 

 

3.5.1  Podrobné polohopisné m ěření 

Rozumíme jím dle [6] zaměření všech polohopisně významných bodů na 

zemském povrchu, aby byly jednoznačně určeny rovinné geometrické vztahy 

mezi těmito body. Metody podrobného mapování můžeme rozdělit na číselné a 

grafické. 
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Mezi číselné metody můžeme zařadit metodu: 

- ortogonální (pravoúhlých souřadnic), 

- polární (polární úhel a délka), 

- protínání vpřed, 

- číselnou tachymetrii. 

Ke grafickým metodám patří zejména: 

- fotogrammetrická metoda, 

- metoda měřického stolu (dnes se nepoužívá). 

Polární metoda  

Řadí se mezi nejčastější metody podrobného polohopisného mapování. 

Polární metoda byla použita pro podrobné zaměření polohopisu při měření mé 

diplomové práce. Používá se v doplnění s ostatními metodami např. metodou 

ortogonální, konstrukčních oměrných a protínání ze směrů a délek.  

Kromě uvedených geodetických metod měření polohopisu je možné 

použít také technologií GPS. 

3.5.2  Podrobné výškopisné m ěření 

Měření výškopisu dle [6] představuje výškové zaměření bodů 

přirozeného i uměle vytvořeného terénu, které jsou v terénu výrazné. Výškopis 

může být v mapách vyjádřen několika způsoby ať už vrstevnicemi, výškovými 

kótami nebo technickými šrafami. Pro výškopisné podrobné mapování 

používáme několik metod, které volíme podle členitosti terénu, jeho 

přehlednosti, měřítka výsledné mapy a dostupné přístrojové technice při 

měření. Podrobné body výškopisu se zaměřují geodetickými, fotografickými 

metodami nebo technologií GPS.  
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 Geodetické metody: 

- trigonometrické měření výšek, 

- hydrostatická nivelace, 

- barometrické měření výšek, 

- družicové metody. 

 Trigonometrické měření výšek  

Trigonometrické určování výšek (obr. 10) se zakládá na principu řešení 

trojúhelníku. Nadmořskou výšku bodu B vypočítáme z nadmořské výšky 

stanoviska A, výšky stroje vS, výšky cíle vC a měřených veličin, tj. vodorovná 

vzdálenost s a zenitový úhel z. 

 

Obr. 10  Trigonometrické m ěření výšek 

 

 Dáno: nadmořská výška bodu A.  

Měřeno: výška stroje a výška cíle pomocí svinovacího měřidla.  

Výška bodu B se vypočte podle vzorce: 

HB = HA + vs + h – vC  (1) 

 h = s· tg (100g – z)    (2) 
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 kde, 

HA – nadmořská výška bodu A,  vs -  výška stroje, 

 HB – nadmořská výška bodu B,  vc  - výška cíle, 

 s – vodorovná vzdálenost,   z – zenitový úhel, 

 s´ - šikmá vzdálenost,   ∆HAB – převýšení mezi body A, B. 

 

Pokud je vzdálenost mezi body < 300 metrů, převýšení považujeme za 

správné. Při vzdálenostech větších než 300 metrů dle [6] je nutné převýšení 

opravit o chybu ze zakřivení Země a refrakce. 

 Chyba ze zakřivení Země: 

            

r

s
Z 2

2

=δ  (3) 

 Chyba z refrakce: 

                                                 
r

sk
r 2

2⋅=δ   (4)  

         

         kde, 

        s – vzdálenost, 

        r – poloměr Země, 

        k – refrakční koeficient v intervalu od 0,08 – 0,18. 
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44..  VVLLAASSTTNNÍÍ  ZZAAMMĚĚŘŘEENNÍÍ  PPAARRKKUU  NNAA  KKŘŘÍÍŽŽOOVVÉÉMM  VVRRCCHHUU  

Úkolem mé diplomové práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření 

severní části parku na Křížovém Vrchu a vyhotovení mapových podkladů pro 

projekt úpravy parku. Park na Křížovém Vrchu se nachází ve městě Moravský 

Beroun v Olomouckém kraji.  

V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé měřické úkony, 

které musí být zeměměřičem vykonány, aby byl výsledek práce uspokojivý. 

Kapitoly jsou seřazeny v pořadí, v jakém po sobě měřické úkony následovaly. 

 

4.1  Přípravné práce p řed měřením 

Práce spočívala v přípravě všech podkladů potřebných pro měření a 

vyhledání geodetických údajů připojovacích bodů (příloha č. 1). Starostou 

města Moravský Beroun nám byl zapůjčen po dobu měření náčrt původního a 

navrhovaného stavu parku v měřítku 1:350 (příloha č. 3 na CD). 

 

4.2  Rekognoskace terénu a volba vhodných stanovise k pro 

měření 

Rekognoskace terénu byla provedena před zahájením měření zájmové 

oblasti a měla za cíl určit vhodné rozmístění bodů měřické sítě, kde se 

předpokládá vzájemná viditelnost bodů a rovnoměrné rozmístění tak, aby se 

postihla celá zájmová oblast. Při rekognoskaci byl také ověřen stav bodů 

polohopisného a výškopisného základu (příloha č. 1), které byly použity pro 

připojení a výpočet. 
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4.3  Stabilizace m ěřických bod ů 

Stabilizací v terénu je bod dočasně nebo trvale označen geodetickými 

značkami. Body měřické sítě byly pro naše účely dočasně stabilizovány 

ocelovými tyčemi (roxory) o délce 50 cm a průměru 1 cm, ocelovými hřeby a 

signalizovány dřevěnými kolíky označenými příslušným číslem bodu (obr. 11). 

Celkem bylo stabilizováno 28 bodů měřické sítě, tvořících vrcholy polygonových 

pořadů a 1 volné stanovisko. Ke všem bodům měřické sítě byly vyhotoveny 

jejich místopisné náčrty (viz příloha č. 2). 

 

     Obr. 11  Stabilizace a signalizace bodu m ěřické sít ě 

 

4.4  Zaměření bod ů měřické sít ě polygonovými po řady 

Úkolem polygonových pořadů bylo určit polohu 28 měřických bodů, které 

dále sloužily jako stanoviska pro podrobné měření polohopisu a výškopisu. 

Měřické práce započaly zaměřením polygonových pořadů a to následovně: 

zaměřením hlavního polygonového pořadu a zaměřením vedlejších 

polygonových pořadů (obr. 12). Vedlejší polygonové pořady byly pro snadnější 

orientaci označeny římskými číslicemi I – IX. Výškové zaměření polygonového 

pořadu probíhalo současně s polohovým. 

 

 



 
Bc. Zuzana Plucnarová: Polohopisné a výškopisné zam ěření severní části parku 

na Křížovém Vrchu v Moravském Beroun ě 

2009                                                                                                                               33 

 

 

               Obr.12  Měřická sí ť 
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4.4.1  Hlavní a vedlejší polygonové po řady 

Hlavní polygonový pořad  

Hlavní polygonový pořad byl zaměřen jako uzavřený polygonový pořad, 

orientovaný. Pořad začíná na bodě geodetického základu č. 000935162131, 

jedná se o zajišťovací bod a končí na tomtéž bodě. Z  bodu č. 000935162131 

o známých souřadnicích byly měřeny připojovací úhly na další známé body a 

to na zhušťovací bod č. 000935162130 „M. Beroun vedlejší kostel“ a 

zajišťovací bod č. 000935162132. Tímto jsme naše měření připojili do 

platného souřadnicového systému.  

Uzavřený polygonový pořad má 9 vrcholů, jedná se o body  

č. 000935162131, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007a 4008. Pořad 

vede podél vnějšího okraje mapovaného území. Platí zásada, že délky stran 

jsou přibližně stejně dlouhé, nejkratší strana není menší než 50 m a nejdelší 

nepřesahuje 300 m. Celková délka pořadu je 965,998 m. Polygonový pořad 

byl zaměřen ve dvou polohách dalekohledu a ve dvou skupinách. K měření byl 

použit elektronický tachymetr Leica TCR 307 (obr. 13) a trojpodstavcová 

soustava od téže firmy (obr. 14). 

 

                                         

         Obr.13  Elektronický tachymetr Leica TCR 307     Ob r.14  Trojpodstavcová soustava Leica  
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Vedlejší polygonový pořad 

Na hlavní polygonový pořad navazuje 9 vedlejších polygonových pořadů 

(tabulka I). Ty byly zaměřeny jako oboustranně připojené a orientované 

polygonové pořady ve dvou polohách dalekohledu a v jedné skupině. 

 

Polygonový po řad Počáteční 
bod 

Koncový 
bod 

Počet 
vrchol ů 

Vetknutý, oboustranně orientovaný „I" 4002 4011 4 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „II" 4005 4008 5 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „III" 4007 4012 5 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „IV" 4011 4003 4 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „V" 4019 2131 4 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „VI" 4002 2131 4 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „VII" 4006 4005 4 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „VIII" 4010 4007 4 
Vetknutý, oboustranně orientovaný „IX" 4012 4016 5 

 

Tab. I Rozd ělení vedlejších polygonových po řadů 

 

 

4.4.2  Výškový polygonový po řad          

Současně s polohovým probíhalo i výškové zam ěření polygonového 

pořadu . Měřeno bylo pomocí elektronického tachymetru Leica TCR 307. Pro 

určení výšky bodů měřické sítě byla použita metoda trigonometrického určování 

výšek. Proto bylo nutné měřit jak výšku stroje, tak i výšku cíle. Výška stroje byla 

měřena pomocí svinovacího měřidla. Zenitové úhly byly měřeny ve dvou 

polohách dalekohledu. Z těchto naměřených veličin byly v programu Groma 

verze 7.0 vypočteny výšky jednotlivých bodů měřické sítě (viz příloha č. 6 a 8 ). 
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4.4.3  Výpočet nam ěřených dat a sou řadnic bod ů  

Výpočty naměřených údajů a souřadnic bodů měřické sítě byly 

prováděny v programu Groma vrze 7.0 (příloha č. 6 a 8). Do počítače byla 

naměřená data stahována pomocí programu Leica Survey Office a jeho části 

Data Exchange Manager. Data byla stahována a ukládána ve formátu GSI 

(příloha č. 5 a 7 na CD).  

Naměřené délky byly před výpočtem polygonového pořadu opraveny o tyto 

korekce: 

• oprava délky o fyzikální redukce znamená opravu délky působením 

teploty a tlaku. Hodnoty teploty a tlaku byly před měřením vloženy do totální 

stanice, která si měřené délky o tyto redukce automaticky opravila. 

• oprava délky z nadmořské výšky a kartografické projekce, kde  

- oprava z nadmořské výšky vzniká důsledkem sbíhavosti tížnic. V určité 

nadmořské výšce se měřená délka při promítnutí do nulového horizontu zkrátí.  

- oprava z kartografické projekce vzniká při převodu délek ze zemského 

povrchu do rovinné zobrazovací soustavy (do roviny S-JTSK). Při převodu 

délek dochází totiž k jejich zkreslení. 

Obě tyto opravy byly vypočteny v programu Groma verze 7.0 pomocí záložky 

„Nástroje“ → „Křovák“, kde se zadají souřadnice vztažného bodu. Tím se pro 

nás stal bod č. 000935162131. Při výpočtu polygonového pořadu byly veškeré 

hodnoty o tyto chyby opraveny (obr. 15). 
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Obr.15  Výpo čet oprav v programu Groma v. 7.0 

 

Jako první byl vypočten hlavní polygonový pořad (tabulka II), následně 

vypočteny vedlejší polygonové pořady. Zápisníky měření jsou uvedeny 

v přílohách č. 5 a 7 na CD, výpočty souřadnic bodů polygonových pořadů jsou 

v příloze č. 6 a 8. 

 

Typ po řadu Uzavřený, orientovaný 

Délka pořadu 965.998 m 

Úhlová odchylka 0.0069g 

Odchylka Y / X 0.005 m / 0.004 m 

Polohová odchylka 0.006 m 

Největší / nejmenší délka 142.319 m / 82.936 m 

Nejmenší vrcholový úhel 98.6882g 

Úhlový uzávěr 0.0069g 
         

Tab. II  Parametry polygonového po řadu  
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4.5  Volné stanovisko 

Díky špatné viditelnosti části zaměřovaného území bylo nutno měřickou 

síť doplnit o volné stanovisko. Jedná se o bod č. 4030, z něhož byly měřeny 

úhly a délky na body o známých souřadnicích. Protokol o výpočtu volného 

stanoviska je uveden v příloze č. 9. 

4.6  Kontrolní zam ěření bod ů technologií GPS 

Z důvodu ověření správnosti měření, byly vybrané body měřické sítě 

kontrolně zaměřeny technologií GPS, konkrétně rychlou statickou metodou. 

Protože byla větší část zaměřovaného území kryta lesním porostem, z důvodu 

viditelnosti družic byly vybrány tyto body: zajišťovací bod  

č. 000935162132 a body polygonového pořadu č. 4004, 4005 a 4011. Cílem 

bylo porovnat souřadnice bodů vypočtené z měření polygonového pořadu a 

z měření technologií GPS.  

Pro výpočet dat z GPS měření byla využita služba tzv. „virtuální 

referenční stanice“ (VRS). Polohu VRS si uživatel volí sám v blízkosti 

zájmového území, získaná data jsou výsledkem síťového řešení z okolních 

pevných referenčních stanic. Souřadnice VRS byly zadány v systému ETRS89. 

K výpočtu transformačního klíče mezi systémy  ETRS89 a  S–JTSK, byly 

použity tyto trigonometrické body: 

bod č. 000926200220 „Nad pískovnou“, 

bod č. 000935110070 „Od Čabové“ , 

bod č. 000935160060 „Pastviny“. 
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Měření aparaturou GPS probíhalo v červenci 2008. Vzdálenost mezi 

jednotlivými trigonometrickými body, body polygonového pořadu a VRS nebyla 

větší než 5 km, doba měření se pohybovala v rozmezí 10-15 min. Observační 

schéma měření GPS je na obr. 17. K měření bylo použito GPS přijímače 

Topcon HiPER PRO (obr. 16).  

 

 

 

Obr.16  GPS aparatura Topcon HiPER PRO  



 
Bc. Zuzana Plucnarová: Polohopisné a výškopisné zam ěření severní části parku 

na Křížovém Vrchu v Moravském Beroun ě 

2009                                                                                                                               40 

 

       Obr.17  Observa ční schéma m ěření GPS  

 

Hodnoty naměřené technologií GPS byly vypočteny a vyrovnány 

v programu Topcon Tools verze 6.11, výpočetní protokol je uveden v příloze 

č. 10. Souřadnice bodů byly transformovány ze systému ETRS89 do S-JTSK 

pomocí klasické 3D transformace, posuny mezi systémy jsou uvedeny také 

v příloze č. 10.  

Geodetické údaje trigonometrických bodů použitých pro vytvoření 

transformačního klíče jsou uvedeny v příloze č. 1. Porovnání souřadnic bodů 

měřické sítě vypočtených z měření polygonu a měření technologií GPS je 

v tabulce III. Dosažené souřadnicové rozdíly jsou uvedeny v tabulce IV. 
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Č. bodu  
Souřadnice ur čené polygonovým 

měřením Souřadnice ur čené metodou GPS 

Y [m]  X [m]  Z [m]  Y [m]  X [m]  Z [m]  
213.2 531309,70 1100311,33 580,87 531309,70 1100311,34 580,91 

4004 531676,45 1100145,71 595,65 531676,43 1100145,72 595,62 

4005 531659,52 1100241,30 595,22 531659,52 1100241,30 595,20 

4011 531568,94 1100278,58 601,64 531568,93 1100278,56 601,61 
 

Tab. III  Porovnání sou řadnic bod ů měřické sít ě 

 

Č. bodu  
Souřadnicové rozdíly 

∆Y [m]  ∆X [m]  ∆Z [m]  

213.2  0,00 
 

-0,01 
 

-0,04 

4004 0,02  -0,01 0,03 

4005 0,00  0,00 0,02 

4011 0,01  0,02 0,03 
 

   Tab. IV  Sou řadnicové rozdíly 

 

Pomůcky a přístroje, které byly použity při vlastním měření budou 

detailně popsány v kapitole 4.8. Geodetický software použitý pro zpracování 

naměřených dat bude popsán v kapitole 5.  

4.7  Zaměření podrobných bod ů 

Cílem podrobného měření je určit vzájemné polohové a výškové 

vztahy všech významných bodů objektů na zemském povrchu. Podrobné 

body byly zaměřeny polární metodou, tj. jejich poloha byla určena polárním 

úhlem a délkou. Výšky bodů byly určeny metodou trigonometrického měření 

výšek popsaného v kapitole 3.5.2.  

Podrobné body byly voleny tak, aby vystihly zájmovou oblast, měřeno 

bylo z bodů měřické sítě (tj. bodů polygonových pořadů a volného 

stanoviska). K měření byl použit elektronický tachymetr Leica TCR 307. Při 

podrobném měření byly vedeny polní náčrty (příloha č. 4). Pro kontrolu byla 

zvolena metoda konstrukčních oměrných u budov. Z takto získaných měr 
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byly v programu Kokeš verze 7.63 vypočteny pomocí ortogonální metody 

souřadnice rohů budov, které nebylo možno změřit přímo (příloha č. 12). 

Souřadnice podrobných bodů byly vypočteny v programu Groma verze 

7.0. Měřené délky nebyly větší než 200m, proto nebylo potřeba zavádět 

opravy ze zakřivení zemského povrchu a refrakce. Zápisníky naměřených 

hodnot z jednotlivých stanovisek jsou uvedeny v příloze č. 11 na CD, 

výpočetní protokoly jsou v příloze č. 12 a seznam souřadnic bodů viz příloha 

č. 13. 

 

4.8  Použité pom ůcky a p řístroje 

Pro klasické geodetické zaměření zájmové oblasti byl použit 

elektronický tachymetr Leica TCR 307 (obr. 13) a odrazné zařízení téže firmy 

(obr. 14). Přístroj byl před měřením kalibrován, kalibrační protokol obsahuje 

příloha č. 14. 

Leica TCR 307  je používána pro běžné geodetické práce, jako je tachymetrické 

měření, volné stanovisko, nebo vytyčování. Přístroj je opatřen nekonečnou 

horizontální a vertikální ustanovkou a laserovou olovnicí umožňující urovnání 

přístroje na stanovisku. Viditelný laserový paprsek dovoluje i měření bez 

odrazného hranolu do vzdálenosti 80m [5]. Přesnost dálkoměru je při běžném 

měření 2mm+2ppm (viz tabulka IV). 
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Program 
měření 

Typ dálkom ěru (p řesnost m ěření; doba) 

infra červený laserový 

Standad 2 mm + 2 ppm; 1s 5 mm + 2 ppm; 2,5s 

Rychlé 5 mm + 2 ppm; 0,5s  

Tracking 5 mm + 2 ppm; 0,3s 5 mm + 2 ppm; 1s 

Odrazné štítky 5 mm + 2 ppm; 0,5s  

Bez hranolu  3 mm + 2 ppm; 3s 

 

 Tab. V  Technické parametry dálkom ěru el. tachymetru Leica TCR 307  

 

Při kontrolním ověření bodů měřické sítě bylo použito GPS přijímače  

Topcon HiPER PRO (obr. 16). 

GPS přijímač Topcon HiPER PRO  obsahuje také technologii GPS+. Jedná 

se tedy o dvoufrekvenční GPS přijímač schopný přijímat L1 a L2 GPS a 

GLONASS signály a je využitelný pro mapování i nejpřesnější geodetická 

měření.  Technické parametry GPS přijímače jsou uvedeny v tabulce VI. 

 



 
Bc. Zuzana Plucnarová: Polohopisné a výškopisné zam ěření severní části parku 

na Křížovém Vrchu v Moravském Beroun ě 

2009                                                                                                                               44 

Sledování 

Signály GPS/GLONASS L1/L2 C/ a P kód & nosná W AAS/EGNOS 

Kanály 40  

Studený start  <60 vteřin 

Teplý start <10 vteřin 

Znovu obnovení sledování <1 vteřina 

Přesnost  

Statika 3 mm  + 0,5 ppm horizontální, 5 mm + 0,5 ppm  vertikální 

RTK/Kinematika 10 mm + 1 ppm horizontální, 15 mm + 1 ppm  vertikální  

Fyzické parametry  

Rozměry 158,5 x  113 x 173 mm 

Váha 1,65 kg 

Prost ředí  

Provozní teplota - 30 pro + 55 °C 

Skladovací teplota - 40 pro + 35 °C 

Vlhkost 95% 

Napájení  

Vnitřní baterie Li iont, 4000 mAh, 7.4 V x  2 baterie 

Provozní doba 14+ (10 TX) hodin 

Paměť 

Interní paměť Compact Flash karta 

Kapacita 1024 MB Volite lné 

Doba registrace 53 hodin 

  

Tab. VI  Technické parametry GPS p řijíma če Topcon HiPER PRO 
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55..  SSOOFFTTWWAARREE  PPOOUUŽŽIITTÝÝ  PPRROO  VVÝÝPPOOČČEETT  DDAATT  

5.1  Leica Survey Office v 1.31 

Jedná se o software firmy Windows, který slouží pro komunikaci totální 

stanice s PC, ukládání souřadnic a vytváření knihovny kódů. 

 

5.2  Groma v 7.0 

Program GROMA české firmy Geoline, spol. s.r.o. je určen k řešení 

geodetických výpočtů [11]. Umožňuje počítat všechny základní geodetické 

úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových 

dat. Zpracovává data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i 

jednotlivými výpočty. Program je schopen pracovat na libovolném počítači, 

opatřeným jakoukoli verzí 32bitových MS Windows.  

 

5.3  Topcon Tools v 6.11 

Topcon Tools software slouží pro zpracování a vyrovnání polních měření 

získaných z různých geodetických přístrojů firmy Topcon. Mezi základní úlohy 

prováděné tímto softwarem patří zpracování měření totální stanicí, nebo RTK 

měření, postprocessing GPS vektorů, import souborů z počítače nebo 

měřického zařízení, vyrovnání sítí, export dat do souboru v počítači a jiné. 

Programem Topcon Tools v 6.11 byl proveden výpočet, vyrovnání naměřených 

dat GPS přijímače a transformace souřadnic do systému S-JTSK. 
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66..  SSOOFFTTWWAARREE  PPOOUUŽŽIITTÝÝ  PPRROO  GGRRAAFFIICCKKOOUU  IINNTTEERRPPRREETTAACCII 

6.1  Kokeš v 7.63 

Interaktivní grafický systém Kokeš obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, umožňuje kontrolu dat, 

topologické úpravy dat a další [14]. Je vhodný pro všechny běžné geodetické 

práce, pro tvorbu a údržbu mapových děl, digitalizaci grafických podkladů, 

grafické a tiskové výstupy na plottery a tiskárny. Umožňuje propojení s dalšími 

geodetickými, grafickými a databázovými systémy. 

Tento program byl použit pro vyhotovení mapové dokumentace v měřítku  

1 : 500 (obr. 19), která byla zpracována podle normy ČSN 01 3410 – Základní a 

účelové mapy a normy ČSN 01 3411 – Kreslení a značky map velkých měřítek. 

Mapová dokumentace je uvedena v příloze č. 15. 

 

Obr.18  Ukázka části ú čelové mapy v programu Kokeš  
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Obr.19  Ukázka části ú čelové mapy s vyzna čením bod ů polohového a výškového 

bodového pole 
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77..  DDIIGGIITTÁÁLLNNÍÍ  MMOODDEELL  TTEERRÉÉNNUU  AA  PPOOVVRRCCHHUU  

DMT - Digitální model terénu představuje digitální reprezentaci povrchu 

terénu, která se skládá z dat a interpolačního algoritmu, umožňujícího 

odvozovat nadmořské výšky v libovolných bodech uvnitř modelované oblasti 

[4].  

DSM - Digitální model povrchu je model terénu doplněn o vegetaci a budovy. 

Díky tomu, že obsahuje velmi realistické informace o průběhu povrchu, 

využívají ho zejména telekomunikační firmy pro určení průchodnosti signálu 

územím.  

Pomocí digitálního modelu terénu a povrchu si můžeme vytvořit přehled 

o zájmovém území, vizualizovat a analyzovat jej. Vizualizace mohou být 

statické stejně jako pohledy na terén nebo dynamické ve formě průletů nad 

terénem [13]. 

Datové reprezentace DMT lze rozd ělit na:  

Polyedrický model 

Je tvořen elementárními ploškami trojúhelníků, které k sobě přiléhají a tvoří tak 

mnohostěn, přimykající se k terénu. Vrcholy trojúhelníků jsou body terénní 

plochy, které mají určeny souřadnice příslušnou geodetickou metodou. Tento 

typ reprezentace je v současné době nejrozšířenější [1]. 

Plátový model 

Vzniká rozdělením povrchu na nepravidelné, obecně křivé plochy 

trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového tvaru. Zřídka jsou používány obecné  

n-úhelníky [1]. Tento model dosahuje vysoké přesnosti v popisu terénu bez 

nutnosti velkého objemu vstupních dat. 
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Rastrový model 

Je dán množinou dílčích plošek nad prvky pravidelného rastru. Plošky tvoří 

zborcené čtyřúhelníky, které je možno rozdělit na trojúhelníky, nebo jiné 

složitější plochy. Vrcholy sítě nejsou přímo měřené, ale odvozené výpočtem. 

7.1  Atlas DMT  

DMT, který tvoří základ programového systému Atlas, umožňuje 

zpracovávat výškopisná data. Jedná se o textové soubory z geodetických 

zápisníků a data ve vstupním formátu DXF (prostorové body, čáry, křivky nebo 

plošky - např. digitalizované vrstevnice).  Atlas DMT může zpracovávat 

najednou až 40 000 000 bodů. 

Programem Atlas DMT byl vytvořen digitální model terénu zájmového 

území. Naměřená data byla importována ve formě textového souboru v pořadí 

číslo bodu, souřadnice Y, X, Z. Body s nulovou výškou, byly odstraněny, 

protože mohou při generaci DMT výsledek nepříznivě ovlivňovat. 

DMT byl vytvořen jako polyedrický model, protože nejlépe přimyká k 

terénu zájmového území. Vrcholy trojúhelníků tvoří zaměřené body. 

Nadmořské výšky jsou barevně znázorněny v hypsometrických vrstvách. 

Barvy byly voleny po vybraných intervalech, podle vlastního uvážení (obr. 20).  

  Program umožňuje vyhlazení, nastavení DMT z různých úhlů pohledu, 

natočení a osvícení (obr. 21 a 22). 
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Obr.20  Hypsometrie barev DMT dopln ěného o vrstevnice 
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Obr.21  DMT pohled z východu 

 

 

Obr.22  DMT pohled ze severu 
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88..  ZZÁÁVVĚĚRR   

Cílem mé diplomové práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření 

severní části parku na Křížovém Vrchu ve městě Moravský Beroun, jako 

podklad pro projekt úprav tohoto parku.  

Zadavatelem této práce, městem Moravský Beroun byly určeny 

požadavky na polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti. Zaměřeno 

bylo celkem 1715 podrobných bodů. Stabilizováno a zaměřeno bylo také 28 

bodů polygonového pořadu a jedno volné stanovisko, které tvořily základ pro 

podrobné polohopisné a výškopisné měření (tzv. měřickou síť). Zájmová lokalita 

byla připojena do platného souřadnicového a výškového systému, tedy do   

S-JTSK a Bpv. Měření probíhalo v červenci 2008. 

Měřické práce byly voleny tak, aby hrubé a nahodilé chyby byly 

omezeny. Systematické chyby při měření byly redukovány volbou vhodné 

měřické metody, při výpočtu zavedením oprav. Přesnost měřických a 

výpočetních prací byla dodržena. 

Výsledná mapová dokumentace vyhotovená v měřítku 1:500, podle výše 

uvedených norem byla v daném termínu předána městskému úřadu Moravský 

Beroun a bude dále sloužit jako podklad pro projekt úprav parku Na Křížovém 

Vrchu.  Pro znázornění výškových poměrů terénu byl vytvořen také digitální 

model terénu zájmového území. 
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