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1 Úvod 

 
Téma mé bakalářské práce Geodetické zaměření a zhotovení 

tachymetrického plánu jsem si vybral vzhledem k mému zájmu o danou 

problematiku. Jak již samotné téma napovídá, cílem této práce je vybudování 

tachymetrického plánu, který se stane podkladem pro projekt stavebních pozemků 

v lokalitě Nová hora. 

Lokalita Nová hora se nachází v obci Strání a spadá do Chráněné krajinné oblasti 

Bílé Karpaty. Projekt má zahrnovat výstavbu až čtyřiceti stavebních pozemků a pro 

mnohé lidi se má stát novou možností nového bydlení.  

 Bakalářskou práci jsem zpracoval ve spolupráci s firmou Geomma, s.r.o. a 

jednalo se v podstatě o část zakázky, jejímž cílem bylo kromě výškopisného plánu 

také vytyčení dotčených obecních parcel vedených ve zjednodušené evidenci. 

Výše uvedená firma mi také poskytla veškeré měřické i výpočetní vybavení.  

 Problematiku jsem řešil podrobným zaměřením dané lokality metodou 

elektronické tachymetrie, kterou jsem považoval za vhodným a zároveň časově 

nejúspornějším řešením. Před samotným tachymetrickým měřením jsem 

vybudoval měřickou síť metodou GPS. 

 Bakalářskou práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou 

část. Teoretická část popisuje problematiku tachymetrického měření, krátce také 

její historii, používané metody a zobrazení výškopisu. V praktická je věnována 

hlavně vybudování měřické sítě, podrobnému měření, zpracování a vyhodnocení 

naměřených dat. 
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Teoretická část 

2 Mapování výškopisu 

Tachymetrie sama o sobě patří do problematiky týkající se výškového 

měření. Pro vyhotovení výškopisné složky mapy je vhodné, aby byl měřič 

seznámen se základními terénními tvary v přírodě. To nám umožní volit podrobné 

body tak, aby co nejlépe charakterizovaly tvar a průběh terénní plochy.  Vždy 

zvažujeme měřítko vytvářené mapy a s ním úzce související hustotu podrobných 

výškových bodů. Nadbytečný počet podrobných výškových bodů může někdy vézt 

při výsledném zpracování mapy k nepřehlednosti nebo ke špatné interpretaci 

terénu.   

 

2.1 Terénní tvary 

Reliéf je zemský povrch, vytvořený přírodními silami v závislosti na 

klimatických a geologických podmínkách nebo na intenzivní lidské činnosti. 

Představuje nepravidelnou plochu složenou z topografických ploch. Tyto plochy 

mohou být rovné, vypuklé, vyhloubené a podle různých vzájemných seskupení 

vytvářejí terénní tvary, které jsou předmětem měření.   

 

• Tvary na svršku vyvýšeniny (vrcholový hřbet, vodorovný hřbet, příčné sedlo, 

podélné sedlo, kupa, kužel, hřeben, štít, roh, proluka, soutěska, vrcholová 

plošina) 

• Tvary na úbočí vyvýšeniny (svahový hřbet, svahová kupa, terénní stupeň, 

žebra, výčnělek, terasa, vodorovný sráz, šikmý sráz, úžlabí, rýha, zářez, 

rokle, stráň, stěna, převis) 

• Tvary údolní (úpatí, údolí s vypuklým dnem, údolí s rovným dnem, údolí 

s vhloubeným dnem, dolní zářez, nánosový kužel, suťový kužel, výmol, 

propadlina, jáma, závrt, propast, dolina, soutěska, kaňon) 

• Skalní útvary (osamělá skála, balvan, skupina balvanů) 
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2.2 Způsoby znázorn ění reliéfu  

Na vytváření reliéfu má největší podíl působení vnitřních a vnějších sil. 

Převážně pak působení gravitační a odstředivé síly, působení vody, vliv změn 

teploty, působení zamrzání a rozmrzání a ve velké míře působením člověka. Pro 

znázornění reliéfu terénu se  historicky vyvinula řada metod z nichž nejrozšířenější 

jsou: 

• Pohledové metody : kopečková metoda, fyziologický způsob, reliéfní mapy 

• Šrafy: kreslířské, krajinné, sklonové, stínové, technické, fyziologické 

• Kóty: absolutní, relativní 

• Vrstevnice: hlavní, vedlejší, doplňkové 

• Ostatní metody: stínování, stínované vrstevnice, hypsometrie, lavírování 

 

2.3 Znázorn ění terénních ploch v map ě 

Pro znázornění třetího rozměru v mapě se pro mapy velkých měřítek 

v současnosti používá pouze: 

• kóta 

• vrstevnice 

• technická šrafa 

 

2.3.1 Kótování 

Pro poskytnutí rychlé a přesné informace o výšce terénu se mapa doplňuje 

absolutními a relativními výškami. Absolutní výška bodu je svislá vzdálenost mezi 

skutečným horizontem bodu a příslušnou nulovou hladinovou plochou. Je to 

v podstatě nadmořská výška v systému Bpv. Relativní výška je svislá vzdálenost 

skutečných horizontů dvou bodů. Nazýváme ji výškový rozdíl a jedná se vlastně o 

převýšení mezi dvěma body. Kóty umísťujeme na významné body terénu. 

Kótováním však nezískáváme představu o reliéfu terénu.  
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2.3.2 Vrstevnice 

Vrstevnicí nazýváme čáry, které zobrazují množinu bodů o stejné a zároveň 

účelně zvolené výšce.  Konstruují se na podkladě vypočtených nadmořských 

výšek podrobných bodů. Za základní vrstevnice považujeme většinou vrstevnice 

metrové. Vertikální vzdálenost vrstevnic nazýváme interval. Pro měřítko 1:500 a 

větší je stanoven základní interval vrstevnic i = 1m. Pro měřítka 1:10 000 a menší 

je interval i = M / 5000, kde M je měřítkové číslo.  Hlavní vrstevnice volíme 

převážně jako pětinásobek základního intervalu. Pomocné vrstevnice volíme 

v rovinatějším terénu a v místech, kde horizontální vzdálenost dvou základních 

vrstevnic přesahuje pět centimetrů na mapě. Konstrukci vrstevnic začínáme 

interpolací ve směru spádnic a na čarách terénní kostry. Body získané interpolací 

se získají plynulou čárou. Pokud bychom nedodrželi zásadu interpolace ve směru 

spádnice a provedli bychom interpolaci mezi všemi sousedními výškovými body, 

zkreslili bychom tak výsledek. Lineární interpolaci podle potřeby upravujeme na 

tzv. morfologickou interpolací. Morfologickou interpolací vrstevnic na spádnicích 

provedeme postupnou úpravu jejich polohy. Oblouky vrstevnic musí protínat 

spádnice pod pravým úhlem. Vyklenutí oblouku vrstevnice orientujeme podle 

směru sklonu svahové plochy a podle toho, zda spádnice patří k vyvýšenému nebo 

vhloubenému terénnímu tvaru.  

Pro snadnější určení výšek vrstevnic na mapě používáme kótování 

vrstevnice. Ty umísťujeme po celé ploše mapy do přerušovaných vrstevnic tak, 

aby číslice byly orientovány vždy ve směru stoupání. Kótujeme většinou hlavní 

vrstevnice a vykreslujeme celý jejich průběh silnější čarou.  

 

2.3.3 Technické šrafy 

Tuto mapovou značku použijeme v případě prudkého stoupání nebo 

klesání, pokud máme překročen minimální rozestup vrstevnic. Technické šrafy 

znázorňujeme střídavými delšími a kratšími čarami ve směru spádu. Pro zjištění 

velikosti převýšení a velikosti úhlů sklonu je nutné doplnit šrafy kótami hran. 
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2.4 Metody m ěření výškopisu 

V zásadě můžeme definovat čtyři metody pro měření výškopisu 

• Geodetické 

• Fotogrammetrické 

• GPS 

• Fyzikální 

 

Z těchto základních metod přiblížím alespoň v krátkosti geodetické metody 

mapování výškopisu, ze kterých jsem volil metodu pro své měření. 

 

Mezi geodetické metody patří: 

 

• Plošná nivelace 

• Měření profilů (profilování) 

• Tachymetrie s využitím optických dálkoměrů 

• Tachymetrie s využitím elektronických dálkoměrů 

 

2.4.1 Plošná nivelace 

Tato metoda se používá především při měření výškopisu, pokud máme 

k dispozici kvalitní a aktuální polohopisný podklad a měřený terén musí být 

převážně rovinný a přehledný. Body, kterým určujeme výšku, musí být 

jednoznačně polohově určeny nebo polohu dodatečným měřením určit.  Těmito 

body bývají zpravidla rohy budov, plotů a zdí, propustky, aj. 

 

2.4.2 Měření profil ů 

Metodu profilování používáme zejména pro zaměřování výškopisu u 

liniových staveb (silniční komunikace, železnice, vzletové dráhy, vodní toky). 

Příčné profily měříme zpravidla ve směru kolmém na podélnou osu měřeného 

objektu. Vzdálenost staničení jednotlivých příčných profilů závisí hlavně na 

morfologických podmínkách terénu, měřítku výsledné mapy i na požadavcích 
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objednatele. Z měřených a vyhodnocených příčných profilů zpracováváme obvykle 

i profil podélný. 

 

2.4.3 Tachymetrie s využitím optických dálkom ěrů 

2.4.3.1 Nitková tachymetrie  

Tato metoda je využívána především při měření výškopisu i polohopisu 

v extravilánu, v těžce průhledném terénu. Výhodou je možnost odečítání 

potřebných hodnot na kterékoliv části laťového metru. Nevýhodou je malá rychlost 

jak při měření, tak při zpracovávání (zejména v případě šikmých záměr). Přesnost 

měření délky o velikosti 100m je zhruba 0,3m. 

 
           obr. 1  – Princip nitkové tachymetrie 

 

2.4.3.2 Tachymetrie s využitím diagramových dálkom ěrů 

Jak bylo řečeno v kapitole 4.3.1 je velkou nevýhodou nitkové tachymetrie 

zdlouhavý výpočet vodorovné délky a převýšení. Tuto nevýhodu však dokázala 

poměrně úspěšně eliminovat konstrukce diagramového dálkoměru. V zorném poli 

dalekohledu je promítnut diagram s křivkami, pomocí nichž je možno odečíst přímo 

vodorovnou vzdálenost a převýšení. Přesnost měření délky o velikosti 100m je asi 

0,1 – 0,2m. 
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2.4.3.3 Tachymetrie s využitím dvojobrazových dálko měrů 

V tomto případě se jedná o dálkoměry s vestavěnou dálkoměrnou 

základnou. Princip spočívá v tom, že před dolní polovinu objektivu je předsazen 

pentagonální hranol, pohybující se po pravítku základny, který odklání paprsek o 

3R. Před horní polovinu objektivu je předsazen pentagonální hranol, který odklání 

paprsek o δ−R3 . Zacílením na bod vzniknou dva obrazy proti sobě posunuté, jež 

lze koincidovat posunem hranolu po základně. Přímo na této zabudované 

základně lze poté odečíst hodnotu l, šikmá délka se poté vypočte ze vztahu 

lkgls ⋅=⋅=′ δcot , přičemž k = 200 . Přesnost měření délky o velikosti 100 m je 

0,06 - 0,08 m. 

                  
 obr. 2   - Princip dvojobrazového dálkoměru         obr. 3  -  Přístroj Zeiss BRT 006 

      

2.4.4 Tachymetrie s využitím elektronických dálkom ěrů 

V tomto případě se k měření používají elektronické tachymetry s odrazným 

hranolem na výsuvné výtyčce. Elektronické tachymetry mají řadu předností. 

Vyznačují se vysokou přesností délkového měření (1 až 3 cm)  a velkým dosahem 

v řádu kilometrů. Obrovskou výhodou elektronických dálkoměrů je snadné 

zpracování naměřených dat. Umožňují měřit buď polární souřadnice, nebo 

relativní pravoúhlé souřadnice a převýšení včetně automatické registrace 

naměřených dat. Po vložení příslušných parametrů do softwaru elektronického 

tachymetru se vodorovná délka určuje již s fyzikální redukcí a součtovou 

konstantou.  
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2.5 Historie tachymetrie 

Tachymetrie se začala rozvíjet především od poloviny 19. století v Itálii. 

Tehdy bylo potřeba sestrojovat výškopisné plány pro stavbu železnic a pro 

trasování drah. Do té doby byla používanou metodou metoda měřického stolu, 

přímé měření pásmem, latí nebo buzolou. Ze začátku byla používanou metodou 

nivelace nebo profilovaní pomocí latí. Toto bylo však nákladné, zdlouhavé a proto 

se hledalo nové řešení, jak z jednoho stanoviska, jedním měřením určit i 

vodorovnou i svislou polohu jednotlivých podrobných bodů měřeného území. Bylo 

nutné spojit dálkoměr a přístroj pro měření vodorovných a svislých celků do 

jednoho celku. Tímto způsobem vznikla metoda, kterou nazýváme tachymetrie. 

Její největší předností této je rychlý postup měřických prací. První přístroje byly 

nazývany po vynálezci Porrovi a dnes již mají jen historický význam. Francouzský 

vynálezce J. Moinot dal základ nitkovému tachymetru. Vycházel z teodolitu a ke 

střední rysce záměrného kříže přidal dolní a horní rysku. Pro výpočet výškových 

rozdílů se používala logaritmická a tachymetrická pravítka. Optické dálkoměry se 

pro tachymetrii přestaly používat v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého 

století. Postupně se začaly nahrazovat tachymetry elektronickými, které jsou již 

dnes nenahraditelnou součástí podrobného měření.  

 

2.6 Měřický ná črt 

Podkladem pro měřický náčrt výškopisu bývá zpravidla kopie měřického 

náčrtu polohopisu, nebo polohopisný podklad zvětšený do příslušného měřítka. 

Pokud nemáme kopii měřického nártu k dispozici a zvětšenina polohopisného 

podkladu neobsahuje žádnou situační kresbu, musíme vystačit s čistým náčrtem, 

do kterého vyneseme síť stanovisek. Náčrt by tedy měl obsahovat síť stanovisek, 

podrobné výškové body, profily, čáry terénní kostry, tvarové čáry a horizontály. 

Většinu obsahu je vhodné předkreslit při rekognoskaci před měřením na 

stanovisku. Podrobné výškové body se v náčrtu značí ležatým křížkem. Pokud 

jsou zaměřeny tachymetricky, průběh čar terénní kostry a průběh horizontál se 

kreslí hnědou barvou. Poloha bodů spolu s jejich čísly se zakresluje do náčrtu 

průběžně a kontroluje se shoda číslování zápisníku respektive registrace se 
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zápisem do náčrtu. Podrobné body se v náčrtu číslují od čísla 1 v jedné číselné 

řadě. To platí v případě tachymetrického měření. Pokud bychom použili více 

metod, například metodu plošné nivelace, zavedli bychom dvě číselné řady. Po 

vyhotovení náčrtu ještě provedeme adjustaci náčrtu.  

 

    

 
   obr. 4 – Ukázka tachymetrického náčrtu 
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Praktická část 

3 Přípravné práce 

3.1 Popis lokality 

 
   obr. 5  – Letecký snímek zájmového území (upraveno z www.mapy.cz) 

 

 

obr. 6  – Lokalita z pohledu k ulici Nová hora 
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  Lokalita „Nová hora“ se nachází v obci Strání, konkrétně v části Květná. 

Katastr obce spadá pod Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty a její nejvyšší 

vrchol Velká Javořina (970 m.n.m) se tyčí přímo nad obcí. Obec Strání a zvláště 

pak část Květná je proslavena tradiční ruční výrobou skla.  

  Lokalita se nachází na klidném místě, proto by byla pro bydlení takřka 

ideální. Navazuje na silnici, spojující Českou a Slovenskou republiku, kde je nyní 

vyloučena tranzitní doprava a není tedy příliš frekventovaná. Lokalita by plynulostí 

navazovala na ulici Nová hora a její vyústění by bylo v ulici Trávníky.  

  Jelikož se jedná o lokalitu pro výstavbu stavebních parcel, není co do 

členitosti  příliš rozmanitá, rozkládá se na rozloze přibližně 4 hektarů, z pravé 

strany ji lemuje polní cesta, která je zároveň patou kopce zvaného „Nová Hora“ a 

z levé strany ji ohraničuje potok Klanečnice.  

 

3.2 Rekognoskace terénu 

  Rekognoskaci terénu jsem provedl následující den po zadání zakázky. 

Terén jsme prošli spolu s vedením obce Strání jako investorem celé akce a 

samozřejmě také s architektem, který kladl požadavky na výstupní elaborát.  

  Jelikož se katastrální území Strání nemá digitální mapové podklady a 

kvalitní bodové pole, bylo nezbytné a nutné provést připojení buď na body ČSTS, 

anebo zvolit metodu GPS. Z  portálu Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního (CUZK) jsem měl do terénu připravenou přehledku trigonometrických 

bodů, na které by bylo možné měření připojit. Pomocí místopisů jsem body našel, 

ale dospěl jsem k názoru, že pro měření nebude příliš pohodlné tyto body využít. 

Kromě jednoho bodu, na který jsem při měření jen orientoval, byly zbývající body 

docela nedostupné a na jeden z bodů bych musel jít dokonce část trasy pěšky. 

Výšky u těchto bodů navíc nebyly určeny nivelačním pořadem a to by znamenalo 

určitou nejistotu pro následné měření. Přesnost ve výšce by nemusela být 

vyhovující a bylo by zřejmě nutné měření následně překontrolovat nejlépe na body 

ČSNS. To by znamenalo další a poměrně značné zdržení. Rozhodl jsem se pro 

měření sítě metodou GPS, což mi zaručovalo kvalitní souřadnice a rychlý postup 

prací. Pochůzkou po lokalitě jsem zjistil, kde by bylo vhodné body stabilizovat, aby 

byly zaručeny dobré observační podmínky. Při rekognoskaci jsem se snažil získat 
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všechny potřebné informace, aby následné práce probíhaly bez zbytečných 

skluzů, způsobených neznalostí skutečné situace daného území.  

 

3.3 Mapový podklad 

  Dříve než jsem mohl začít pracovat na tachymetrickém plánu bylo nezbytné 

vytyčit parcely, na kterých bude výstavba probíhat. Tento fakt byl přáním jak 

investora tak i architekta. Bylo potřeba znát přesné rozměry obecních parcel, 

v terénu je vytyčit, aby bylo přesně známo, kolik nově vzniklých stavebních parcel 

bude přicházet v úvahu, jak nejlépe realizovat příjezdovou komunikaci a další 

skutečnosti. To nebyla jednoduchá úloha, protože parcely měly původ ve 

zjednodušené evidenci. Takto rozsáhlá lokalita vyžadovala důkladné zaměření 

k vytyčení, precizní práci s mapou a nakonec vytyčení v terénu. Nutností bylo 

svolání vlastníků všech sousedících parcel a to přesně podle postupu, jak ho 

stanovuje  prováděcí vyhláška katastrálního zákona.  

 

4 Měřické práce 

4.1 Zaměření měřické sít ě metodou GPS 

Jelikož jsem rekognoskací zjistil absenci bodových polí, rozhodl jsem se 

jako základ pro podrobné měření zbudovat síť pevně stabilizovaných bodů. Páteř 

sítě tvořily body 4001 – 4004, určené pomocí metody GPS. Tyto body sloužily jako 

připojení sítě do S–JTSK a Bpv.  
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  Obr. 7   Družice GPS nad zemským povrchem ( zdroj: http://cs.wikipedia.org ) 

 

4.1.1 Výběr stanovisek 

Správný výběr stanoviska pro sběr GPS dat je velice důležitý pro úspěch 

měření. Potenciálně každý předmět který brání přímé viditelnosti mezi GPS 

přijímačem a satelity zhoršuje funkci systému. Budovy dokáží signál zcela zastínit, 

jiné předměty mohou signál zastínit částečně, popřípadě ho odrážet, nebo lomit, 

jako např. stromy. Proto jsem se v rámci území pokusil najít a stabilizovat 

stanoviska, jenž by byla co nejméně zatížena stíněním signálu. Protože se jednalo 

o zakázku, kde budou měřické činnosti probíhat i nadále, vybral jsem jako 

stabilizaci plastový harpon o délce 60 cm. 

 

 

 
        obr. 8 Stabilizace bodů měřické sítě plastovým znakem 
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4.1.2 Sběr dat 

Při měření byla použita rychlá statická metoda. Rozdíl oproti klasické 

statické metodě je především v době observace na jednotlivých bodech, která je 

podstatně kratší. Zkrácení observační doby je dosaženo technologií rychlého 

určování ambiguit (počty celých period mezi družicí a přijímačem). Doba 

observace se pohybovala kolem 40 minut . 

Před zahájením samotného sběru dat bylo potřeba zadat potřebné 

parametry jako výšku antény, hodnotu elevační masky atd. Z důvodu využití sítě 

referenčních stanic CZEPOS postačovala k měření pouze jediná GPS aparatura 

(rover) umístěná na určovaném bodě. Přesnost souřadnic v systému JTSK 

získaných výše uvedeným typem měření se pohybuje okolo 2-3 cm v poloze a 5 

cm ve výšce. 

 

4.2 Zaměření polohopisu a výškopisu 

  Pro samostatné zpracování této práce existovalo více metod, jak danou 

lokalitu mapovat.  Rozhodl jsem se  pro technologický postup, kdy jsem současně 

měřil polohopis i výškopis pomocí elektronického tachymetru a sice elektronickou 

tachymetrii, která se jevila jako nejvhodnější a časově nejméně náročnější řešení.  

   Elektronická tachymetrie je metoda, kdy měřením z jednoho stanoviska 

určujeme jak polohu, tak i  výšku bodů na zemském povrchu. Takto vyhotovené 

tachymetrické plány (polohopisné a výškopisné) slouží přinejmenším pro 

projektování a realizaci různých stavebních děl, objektů a činností.   

  Elektronický tachymetr je přístroj, který nám umožňuje zaznamenávat 

naměřené údaje, tzn. polární souřadnice přímo na paměťové médium, což 

nejenom urychluje rychlost měření, ale především vylučuje veškeré chyby 

vznikající při zápisu údajů do tachymetrického zápisníku. Zaznamenané údaje lze 

velmi snadno přenést do počítače a za pomocí různých programů, ať už grafických 

nebo výpočetních převést veškerá data do finální grafické podoby.  

  Díky snaze o co největší automatizaci měřických prací v terénu a rozvoji 

mikroelektroniky se elektronické tachymetry (totální stanice) dnes již pohybují na 
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velmi vysoké úrovni a lze s nimi dosáhnou velké přesnosti. Pro svoji práci jsem 

použil totální stanici Trimble 5503 DR.  

 

4.3 Použité p řístroje a pom ůcky 

Pro vybudování bodů měřické sítě metodou GPS byla použita aparatura 

Topcon LEGACY s parametry přesnosti určení polohy 0,005m + 1ppm a výšky 

0,010m + 2ppm. Toto platí pro metodu statickou. Následné podrobné měření bylo 

realizováno pomocí totální stanice Trimble 5503 DR. Tato totální stanice je 

vybavena dynamickými servomotory, které ovládají horizontální a vertikální pohyb  

a dálkoměrem s možností měřit pasivním odrazem přímo od měřených objektů. To 

je výhodou pří měření přes překážku nebo bez nutnosti vstupu na cizí pozemek. Je 

určena pro univerzální použití v inženýrské geodézii, mapování a katastru 

nemovitostí. Jde o spolehlivý přístroj s vysokou mírou využitelnosti. Střední chyba 

měřené délky je    md = 2mm + 2ppm. Střední chyba měřeného směru tímto 

přístrojem je mr = 10cc.  

Dalšími pomůckami, které jsem použil byl optický hranol s držákem, pásmo a 

samozřejmě stativ a podložka. 

 

                                   

obr. 9  – Totální stanice (elektronický                                  obr. 10  – GPS přijímač TOPCON Legacy 

tachymetr) TRIMBLE 5503 DR 
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5 Výpočetní a grafické práce 

Ke zpracování naměřených údajů stejně jako u měřického vybavení bylo 

použito programového vybavení, kterými disponuje firma Geomma, s.r.o.  

 

5.1 Výpočet bod ů měřické sít ě  

 Pro výpočet bodů měřické sítě získaných užitím metody GPS jsem použil 

softwaru, jež byl součástí balíků firmy TOPCON.  

Program PC-CDU umožňuje stahování, konverzi a ukládání dat uložených na 

nosném médiu GPS přijímače na pevný disk počítače. Pouze takto stažená a 

konvertovaná naměřená data bylo možno později importovat a dále zpracovávat. 

 

 
Obr. 11  – Program PC-CDU 

 

Další krok následoval v programu PINACLE. Hrubá data zaznamenaná v 

GPS přijímačích musí být zpracována, aby se zjistil vzájemný vztah mezi 

stanovisky obsazenými v průběhu měření. Výsledkem zpracování hrubých GPS 

dat je vektor, který tento vztah určuje. Pomocí tohoto programu je možné rovněž 

provést plánování doby sběru dat GPS v dané lokalitě a tím velmi zefektivnit 
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měření. Geodetický software PINACLE byl rovněž použit ke konverzi surových dat 

typu virtuální RINEX (Reciever INdenpendents Exchange – výměnný formát 

nezávislý na přijímači) , získaných prostřednictvím internetového portálu ČÚZK. 

 

 
obr. 12  – program PINNACLE 

 

Ke transformaci získaných souřadnic v ETRS 89 na souřadnice S-JTSK 

bylo použito programu TRAN GPS. Souřadnice identických bodů pro 

transformační výpočet byly zjištěny na internetovém portálu ČÚZK. Za pomocí 

tohoto programu jsem si také vytvořil transformační klíč pro dané území. Načtením 

a vyhodnocením souřadnic trigonometrických bodů v JTSK a následně souřadnic 

ETRS vytvoří tento program klíč, který je po uložení velmi snadno použitelný i pro 

následné měření uvnitř tohoto určeného území. Grafický přehled umístění 

identických bodů včetně číslování tvoří přílohu č. 5. 
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obr.13  – program TRAN-GPS 

 

5.2 Výpočet polohopisu a výškopisu 

Program GROMA verze 8.0, ve kterém jsem pracoval je určen ke 

geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny základní geodetické úlohy. Navíc 

obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Umí 

zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými 

výpočty.  

  Naměřená data byla pomocí datového kabelu a programu GDM Link 

překopírována z paměťového záznamníku stroje do počítače. V programu Groma 

bylo potřeba před samotným otevřením zápisníků nastavit korekce pro Křovákovo 

zobrazení a opravy z nadmořských výšek. Zápisníky jsem poté otevřel, upravil a 

založil nový soubor seznamu souřadnic, do kterého jsem měření počítal. Všechny 

podrobné body byly následně polohově i výškově vypočteny. Poloha byla tedy 

určena v systému S-JTSK, výška bodů v systému Bpv a výsledné souřadnice byly 

o kódu charakteristiky kvality 3. Výpočetní kroky byly protokolovány a uloženy. 

Výsledný výstup souřadnic bodů měřické sítě byl uložen ve formátu *crd  a  *txt. 
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obr. 14  – výpočetní program GROMA verze 8.0 

 

5.3   Grafické práce   

  Grafické práce jsem řešil za pomocí programu MICROSTATION 95. Tento 

program patři do skupiny „CAD“ programy (computer aided design) a patří ke 

světové špičce. Má širokou škálu využitelnosti a to převážně tam, kde je nutností 

vytvářet grafickou a technickou dokumentaci.  

  V grafických pracích jsem pokračoval tak, že jsem přes příkazový řádek 

programu Microstation znovu otevřel program Groma se 

souřadnicemi vypočtených podrobných bodů,  importoval do grafického programu 

Microstation a zhotovil polohopisnou i výškopisnou složku práce. Polohopisná 

složka je tvořena především liniovými prvky, spojováním podrobných bodů. Je 

doplněna o potřebné mapové značky.  

U zobrazování výškopisu v tomto výkresu jsem volil mezi dvěma 

alternativami. První varianta zobrazovala výškopis pomocí vrstevnic a výškových 

kót některých význačných bodů. Druhou a finální alternativou bylo užití 
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redukovaných výškových kót. Výběr této alternativy byl z toho důvod, že 

vykreslení vrstevnic v tomto poměrně rovinatém terénu by nebylo efektivním 

řešením a navíc by v kombinaci s polohopisem mohlo činit situaci nepřehlednou. 

Tachymetrický plán tvoří přílohu č.1 a jako referenční výkres jsem přiložil mapový 

podklad doplněný o mapové značky, který tvoří přílohu č. 8. 

 

 
obr. 15  – Program MICROSTATION 95 

 

5.4  Přesnost vykonaných prací   

  Přesnost přístroje byla pro mé měření plně dostačující. Potřeba určení 

polohových souřadnic a výšek podrobného měření byla centimetrová, protože 

měření probíhalo jen po stálém a zpevněném povrchu. Jinak by při nezpevněném 

povrchu bylo určení výšky na decimetry. Střední chyba úhlu mω = √2 mr = 14cc. 

střední chyba měřené délky md nepřesáhla hodnotu 2,2 mm při 100 metrové 

záměře. To znamená, že příčná odchylka na tuto vzdálenost při střední chybě úhlu 

14cc je asi 2 mm. Podrobné měření proběhlo v první poloze dalekohledu, kde je 

možnost projevení se přístrojových chyb na měřený směr. U přístroje Trimble 5503 

DR lze před měřením vykonat kontrolu zacílením na vzdálený směr. Po stisknutí 

tlačítka se přístroj automaticky přetočí do druhé polohy na tentýž cíl. Měřič má tak 
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možnost překontrolovat zda přístroj cílí v obou polohách stejně. Touto kontrolou 

jsem usoudil, že je by mělo být vše v pořádku. Vzhledem k maximální délce 

záměry méně jak 400 metrů by byla hodnota chyb ovlivňujících výsledné 

souřadnice minimální. Dle této úvahy se domnívám, že vliv přístroje na určení 

polohy bodu je zanedbatelný vzhledem k požadované přesnosti prací. Při měření 

byly zaměřeny identické body, jejichž souřadnice byly následně porovnány. Střední 

souřadnicová chyba se u identických bodů pohybovala v rozmezí 0 – 4 centimetry 

a porovnání výšek identických bodů v rozmezí 0 – 3 centimetry.   

 
obr. 16  – princip kontrolně změřených bodů z více stanovisek 
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6 Závěr 

 Předmětem mé bakalářské práce bylo vyhotovení tachymetrického plánu v 

lokalitě Nová hora, v katastrálním území Strání. Při zpracování této práce jsem 

mohl nejen prokázat znalosti získané během studia, ale také jejich praktické využití 

pro úspěšné dokončení dané problematiky.   

 Po důkladné rekognoskaci a stabilizaci bodů měřické sítě následovalo 

připojení do S-JTSK a Bpv pomocí metody GPS s napojením na CZEPOS. Ke 

sběru dat byla použita GPS aparatura Topcon Legacy. Proměření sítě jsem 

provedl spolu s měřením podrobných bodů metodou elektronické tachymetrie za 

pomoci totální stanice Trimble 5503 DR. Zpracování naměřených dat proběhlo 

v programech Pc – cdu, Pinnacle, TranGPS a programu Groma. Grafické 

zpracování pak bylo záležitostí programu MicroStation95.  

 Výsledkem této práce je tachymetrický plán v měřítku 1:1000, v tištěné i 

grafické formě spolu s referenčními výkresy, textovými a grafickými přílohami. 

Tachymetrický plán nadále poslouží jako podklad pro projekt stavebních pozemků 

v této lokalitě.  

 Vzhledem k tomu, že jsem u této práce pracoval zcela samostatně, byla pro 

mě velkým přínosem.      
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