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Anotace 
  

P�edm�tem této bakalá�ské práce bylo polohopisné a výškopisné zam��ení 

komunikace a p�ilehlých objekt� v katastrálním území Václavovice, okres Frýdek-

Místek. Pro zam��ení byla použita technologie GPS a m��ení totální stanicí.  

 
 
Annotation  
 

The subject of this bachelor's essay was the positional and heigths 

measurement of roads and neighbouring objects in Cadastral Territory 

Václavovice, region Frýdek-Místek. For a surfy was used a GPS technology and 

measuring with total station.  
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1 ÚVOD 
 

P�edm�tem této bakalá�ské práce je popis použité metody, zam��ení 

stávajícího stavu a vyhotovení podklad� pro polohopis a výškopis komunikace 

v obci Václavovice, okres Frýdek – Místek. Komunikace prochází p�es n�kolik 

parcel, které jsou majetkem r�zných vlastník�. M��eno je v zem�pisných 

sou�adnicích, sou�adnicových systémech S-JTSK a BpV (Balt po vyrovnání) a 

sou�ástí zam��ení je jak samotná komunikace, tak p�ilehlé chodníky, ploty a rohy 

dom�.  

Práce je rozd�lena na n�kolik �ástí. V první �ásti je vymezeno zam��ované 

území, nazna�ena jeho lokalizace v �R a je podrobn�ji popsán jeho charakter. 

V druhé a t�etí �ásti jsou popsány m��ící p�ístroje, se kterými bylo provedeno 

podrobné m��ení. V dalších �ástech jsou rozebrány p�ípravné a terénní práce. A 

kone�n� v posledním oddílu je podrobn� rozebráno zpracování a vyhodnocení 

nam��ených dat. 

Tato práce obsahuje také všechny pot�ebné podklady pro zam��ení a výpo�et, 

které jsou sou�ástí p�íloh.   
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2 ZAM��OVANÉ ÚZEMÍ 
 

2.1 O obci 
 

Název obce:   Václavovice 

Rozloha obce:  566 ha 

Nadmo�ská výška: 304 m. n. m. 

Po�et dom�:  522 (k 1. 1. 2009)  

Po�et obyvatel: 1732 (k 1. 1. 2009)  

Znak obce:              Znak znázor�uje dva p�ek�ížené obilné klasy a 

  zá�ící slunce na modrém podkladu. Oba motivy 

vycházejí z historické pe�et� a jsou znázorn�ny 

také na obecním razítku. Modrá a žlutá barva, ve kterých je znak i 

prapor proveden, jsou barvami knížectví t�šínského, na jehož 

historickém území se Václavovice nacházejí.  

 

Obec Václavovice se nachází v kraji Moravskoslezském, v severním 

výb�žku okresu Frýdek-Místek, nedaleko t�í velkých m�st, Ostravy, Haví�ova a 

Frýdku-Místku. Již p�es 700 let se rozkládá na svazích dvou kopc�, posledních 

výb�žk� beskydské pahorkatiny, zasahující až po Ostravskou kotlinu.  

Samotné údolí, v n�mž obec leží, je orámované lesy, které pokrývají 2/3 její 

rozlohy. St�ed obce s nejhustší zástavbou rodinných dom� p�edstavuje 

pravd�podobn� nejstarší �ást vesnice a rozkládá se v údolí Frýdeckého potoka. 

Zde je také soust�ed�na veškerá ob�anská vybavenost – obecní ú�ad, základní a 

mate�ská škola, školní a sokolské h�išt�, obchody a pohostinství. Ostatní �ásti 

obce se nacházejí na p�ilehlých kopcích, jako nap�. obecní h�bitov nebo nov� 

postavený kostel sv. Václava, který se stal dominantou obce. K historickým 

stavbám m�žeme za�adit �etné d�ev�né domky, mlýnky, kapli�ky a zvoni�ku, které 

vznikly po�átkem 19. století.  

Václavovice jsou poprvé písemn� zmi�ovány v soupisu obcí T�šínského 

knížectví povinovaných odvodem desátek vratislavskému biskupství, sepsaném v 

r. 1302. Ze starobylého názvu obce Václavovice - "Wenceslavowitz" lze však 

usuzovat, že osada p�edcházející obci existovala již koncem 13. století. Jméno 
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vesnice je odvozeno od jejího prvního držitele, Václava, �i V�nceslava. Za�átkem 

15. století drží Václavovice pánové z Wolfenberka na Paskov�, pak jsou sou�ástí 

polskoostravského (slezskoostravského) panství pán� z Tvorkova. P�echodn� se 

stává jejich držitelem bývalý husitský hejtman Jan �apek ze Sán, a pozd�ji Ruc�í 

z Rudz. Koncem šestnáctého a b�hem sedmnáctého století tvo�í Václavovice 

spole�n� s Horní Datyní samostatný statek Sobk� z Kornic. Od po�átku století 

osmnáctého jsou za�len�ny do šenovského panství Skrbenských z H�íšt� na 

Šenov�, v n�mž z�stávají až do poloviny století devatenáctého. V r. 1867 kupuje 

velkostatek hrab�nka Fatoni von Hein, která jej po krátkém držení prodává hrab�ti 

Jind�ichu Larisch-Mönnichovi. 

         Obyvatelstvo této �ásti T�šínska bylo historickým vývojem zna�n� smíšené. 

Koncem 19. století a v dob� vzniku �eskoslovenské republiky se však v�tšina 

obyvatel Václavovic hlásí k �eské národnosti.  
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2.2 Zájmové území 
 

Zájmové území leží jihovýchodn� od m�sta Ostravy, v katastru obce 

Václavovice. Jedná se o místní komunikaci Na Dolin�, která spojuje ulici 

Vratimovskou a Frýdeckou.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. �. 1: Lokalizace zájmového území v �R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. �. 2: Vymezení zam��ovaného území 



 
MAGDA BA�INOVÁ: POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM��ENÍ KOMUNIKACE VE VÁCLAVOVICICH 

�

           - 11 - 

 

3 METODA M��ENÍ GPS P�ÍSTROJI 
 

3.1 Typ p�ístroje a jeho parametry  
 

GPS p�ístroj zna�ky TOPCON 

Skládá se z n�kolika základních �ástí: 

• Datový kontrolér FC-200  

• Software TopSURV ur�ený pro integrovaný kontrolér  

• Vícefrekven�ní p�ijíma� GR-3 

• Program PC-CDU 

Datový kontrolér - jedná se o záznamník s dotykovým barevným displejem, 

který pomocí Bluetooth komunikuje s GPS p�ijíma�em, slouží pro ukládání 

nam��ených dat. Ta lze dále p�enášet pomocí sériového nebo paralelního portu 

do po�íta�e.  

Software TopSURV je geodetický program vyvinutý firmou Topcon ur�ený 

pro polní kontroléry. Je možné jej nainstalovat do datových kontrolér� typu FC, 

které pracují s opera�ním systémem Windows CE. Používá se pro sb�r dat, 

vyty�ovací a kontrolní práce.  

P�ijíma� GR-3 je víceú�elový a vícefrekven�ní p�ijíma� GPS+ ur�ený pro 

p�esné systémy, tzn. s vybavením, subsystémy, sou�ástmi a softwarem pro 

zam��ování. Je schopen p�ijímat a zpracovávat více typ� signálu (GPS L2C, GPS 

L5, GLONASS C/A L2 a GALILEO), což zlepšuje p�esnost a spolehlivost 

zam��ovaných bod� a poloh, zejména p�i náro�ných terénních podmínkách. 

Funkce p�ijíma�e v oblasti GPS+ a využití více frekvencí se vzájemn� kombinují a 

vytvá�ejí tak dostate�n� p�esný systém ur�ování polohy pro jakékoli zam��ování. 

Program PC-CDU je aplikace pod Windows pro �ízení rádiových 

naviga�ních p�ijíma�� vyvinutých a vyráb�ných firmou Topcon Positioning 

Systems. Jeho hlavními funkcemi jsou propojení po�íta�e s kontrolérem, 

monitorování po�tu a stavu viditelných satelit�, poskytování údaj� o aktuální 

poloze a �ase p�ijíma�e, �ízení záznamu m��ických dat v interní pam�ti p�ijíma�e, 

aj. 
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Obr. �. 3 a 4: Datový kontrolér FC-20 a vícefrekven�ní p�ijíma� GR-3 

 
 
 

3.2 Použitá metoda  
 

S po�átkem používání geoinforma�ních technologií p�išla na �adu i revoluce 

ve využívání nových postup� p�i ur�ování polohy bod� na povrchu Zem�. Jednou 

z t�chto zm�n je používání technologie GPS. Tyto využívají nejr�zn�jší fyzikální 

principy a p�edevším jsou založeny na p�íjmu rádiových vln. První systémy 

umož�ující ur�ování polohy a navigaci pomocí p�íjmu radiových signál� vysílaných 

um�lými družicemi Zem�. Toto je obecn� nazýváno Globální družicové naviga�ní 

systémy. Jsou schopné s omezeným po�tem radiomaják� (um�lých družic) zajistit 

pokrytí celého povrchu Zem� naviga�ními signály a je tak možné ur�it polohu 

kdekoli na Zemi, a to v jednotném sou�adnicovém systému. 

K nejrozší�en�jším družicovým naviga�ním systém�m pat�í již zmi�ovaný 

GPS – Globální Polohový Systém.  

 
3.3 Struktura GPS 

 

Celý systém se skládá ze t�í segment� – kosmický, �ídící a uživatelský. 

Kosmický segment tvo�í soustava družic, které jsou rozmíst�ny na 

ob�žných drahách a vysílají naviga�ní signály. Sestává se z 24 družic, jejichž 

doba ob�hu je p�ibližn� 12 hodin. Standardní rozmíst�ní tvo�í 6 ob�žných drah, jež 

mají stálou polohu v��i Zemi, a 4 družice na každé z t�chto drah. Toto uspo�ádání 

zaru�uje, že v kteroukoli dobu, na kterémkoli míst� povrchu zemského jsou trvale 

dostupné signály alespo� �ty� družic.  
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�ídící segment zodpovídá za �ízení celého globálního polohového systému 

a jeho hlavním úkolem je obnovovat a aktualizovat údaje z naviga�ních zpráv 

jednotlivých družic. Tento segment tvo�í p�t monitorovacích soustav a t�i 

komunika�ní stanice pro dorozumívání s družicemi, které se nacházejí na 

vojenských základnách na americkém území. Komunika�ní stanice umož�ují 

vysílat na družice nejr�zn�jší údaje, aktualizovat naviga�ní zprávy, nastavovat 

hodiny, apod. Na rozdíl od toho monitorovací stanice ur�ují vzdálenosti k družicím 

a jsou schopné sledovat všechny aktuáln� viditelné družice. Tyto stanice jsou bez 

obsluhy a dálkov� jsou ovládány z hlavní �ídící stanice. 

A kone�n� mezi laickou i odbornou ve�ejností nejznám�jší – uživatelský 

segment. Skládá se z uživatel�, vyhodnocovacích postup� a hlavn� nejr�zn�jších 

typ� GPS p�ijíma��, kterými se na základ� p�ijatých signál� z družic ur�uje poloha, 

rychlost a �as. Podle pot�eb uživatele se liší také p�esnost, s jakou p�ístroje polohu 

ur�ují. Typickou aplikací je navigace turist�, lokace vozidel, geodetická m��ení, 

lodní a letecká navigace, apod.  

Ur�ení polohy pomocí GPS je založeno na zm��ení vzdálenosti mezi 

družicemi a GPS p�ijíma�em na Zemi. Základní ideou je protínání, které 

provedeme z nam��ených hodnot. Když známe vzdálenosti ze t�í bod� k p�ijíma�i, 

m�žeme ur�it jeho polohu vzhledem k t�mto bod�m.  

V geodézii se používá, k získání p�esné polohy bodu, relativní fázové 

m��ení, jehož p�esnost je 0,5 až 20 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 5: Ur�ení bodu relativním fázovým m��ením 
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3.4 Chyby m��ení 
 

Na chyby p�i m��ení GPS p�ístroji má velký vliv ionosféra, atmosféra, DOP, 

výška družic nad obzorem, aj. P�i pr�chodu družicového signálu ionosférou m�že 

dojít k jeho zpomalení nebo posunutí. Taktéž atmosférická refrakce nep�ízniv� 

ovliv�uje rychlost signálu v d�sledku v�tší hustoty vzduchu. Kvalita signálu také 

samoz�ejm� závisí na výšce družice nad obzorem. Signál z nízko letící družice je 

ovlivn�n více než signál z družice letící blízko zenitu, což je dáno vzdáleností, 

kterou v atmosfé�e urazí.  

Další z d�ležitých aspekt�, které snižují p�esnost, je míra vlivu geometrie 

družic, tzv. DOP. Jedná se o prostorové rozmíst�ní družic na obloze, které m�že 

mít hlavní vliv na chybu ur�ení. K zatížení touto chybou dochází p�edevším 

v zastav�ném území, p�íp. v místech, kde by se signál mohl odrážet od vodní 

hladiny (tzv. multipath), apod. Obecn� je m��ení nejp�esn�jší, když GDOP je nižší 

než 8, a když z m��ení vylou�íme všechny družice v menší výšce než 15° nad 

obzorem. 

 

3.5 Výhody GPS 
 

M��ení pomocí GPS p�ístroje má oproti klasickým metodám spoustu výhod, 

mezi n�ž �adíme p�edevším možnost používání v jakoukoli denní dobu a p�i 

jakémkoli po�así, což je ocenitelná pomoc zvlášt� na podzim a v zim�. Dále je 

nepochybn� výhodou, že není nutná viditelnost mezi jednotlivými body, proto je 

možno používat i v nep�ehledném území. Je však nutné dát pozor na to, aby 

anténa GPS mohla p�ijímat signál minimáln� ze 4 družic, pohybujících se alespo� 

15° nad obzorem. Toto hrozí zvlášt� v zastav�ném území a v blízkosti lesa, kde 

by signál mohl být blokován vysokými budovami, stromy, apod. Taktéž není její 

použití možné uvnit� staveb a v podzemních prostorách. Jsou-li však všechna tato 

omezení vylou�ena, dosahují nam��ené výsledky vysokou geodetickou p�esnost a 

v�tšina m��ení m�že být provedena rychle a v menším po�tu m��i��.  

Existuje n�kolik metod m��ení technologií GPS, mezi n�ž se �adí statická, 

rychlá statická, kinematická a RTK. Nejpomalejší z nich je statická metoda. 

Používá se p�edevším pro velmi p�esná m��ení dlouhých vzdáleností. Pro z�ízení 
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podrobného nebo zhuš�ovacího bodového pole používáme metodu rychlou 

statickou, nebo� je rychlejší než statická a je také velmi p�esná. Kinematická je 

jedna z �ast�ji používaných, p�i níž se v rychlém sledu m��í více bod�, nap�. pro 

podrobné mapování, apod. Kinematická metoda v reálném �ase (RTK) využívá 

rádiového spojení k vysílání družicových dat ze stanice referen�ní na podrobnou. 
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4 METODA M��ENÍ TOTÁLNÍ STANICÍ 

 
4.1 Typ p�ístroje a jeho parametry  

 

Totální stanice TOPCON CTS-2/2B 

 Tento p�ístroj m��í délky pomocí infra�erveného paprsku. Jeho sou�ástí je 

Psion Organizer II. EO 2 (externí záznamník), který ukládá nam��ená data. 

K p�enosu dat mezi zápisníkem a po�íta�em slouží datový kabel. Parametry 

p�ístroje jsou uvedeny v tab. �. 1. - 3.  

 P�i m��ení používáme odrazný hranol na oto�ném držáku na výty�ce 

s konstantou -30 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 6: Totální stanice Topcon CTS-2/2B 

 
Technické parametry p�ístroje: 

 

Tabulka �. 1: Parametry dalekohledu 

Délka 149 mm 
Pr�m�r objektivu 35 mm 
Zv�tšení 26 x 
Zorný úhel 1°30‘ 
Rozlišovací schopnost 3,5‘‘ 
Minimální vzdálenost pro 
zaost�ení 0,9 m 
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Tabulka �. 2: Úhlové m��ení 

Jednotky stupn�, gony 
Doba m��ení 0,5 s 
P�esnost 10‘‘ (2 mgon) 
Minimální �tení 10‘‘/20‘‘ (2 mgon/5 mgon) 
Pr�m�r kruhu 71 mm 

 

Tabulka �. 3: Délkové m��ení 

Jednotky metry, stopy 
M��ický rozsah 600 – 1000 m 
P�esnost m��ení +- (3 mm + 5 ppm) 
P�esnost zobrazení délek  
      P�esné m��ení 1 mm 
      Rychlé m��ení 1 mm 
      Tracking 10 mm 
Doba m��ení  
      Pr�b�žné m��ení 2,6 s 
      Tracking 0,6 s 

 
 

4.2 Použité metody 
 

Tachymetrie 

Jedná se o geodetickou metodu umož�ující rychlé podrobné polohopisné 

zam��ení významných bod� zam��ovaných objekt�, jakými jsou nap�. rohy budov, 

lomové body hranic parcel, pozemk�, komunikací, aj. Je možné díky ní u 

m��ených bod� sou�asn� ur�it polohu a výšku. Polohov� se bod ur�í polárními 

sou�adnicemi, což je délka a vodorovný úhel, výškov� bod ur�íme trigonometricky 

pomocí délky a výškového úhlu. 

Tachymetrie elektronickými tachymetry se liší od klasické pouze použitými 

p�ístroji a pom�ckami. Používají se totální stanice (neboli elektronické tachymetry) 

s odrazným hranolem.  

Totální stanice mají �adu výhod, nebo� umož�ují m��ení délek a úhl� 

s vysokou p�esností a to i na velkou vzdálenost - až 3 km. U totálních stanic 

odpadá chyba m��i�e, nebo� jsou vybaveny interní pam�tí nebo p�enosným 

zápisníkem. Nam��ená data se tak ukládají automaticky a je možno je pomocí 

datového kabelu p�enést do po�íta�e pro pozd�jší zpracování. [1]  
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 Polární metoda 

 

ωσσ
σ
σ

+=
⋅+=∆+=
⋅+=∆+=

SOSP

SPSPSSPSP

SPSPSSPSP

sxxxx

syyyy

cos

sin

 

 

P – ur�ovaný bod 

S – stanovisko 

O – orientace 

	 – úhel mezi orientací a ur�ovaným bodem 


SO – sm�rník strany SO 

 

Obr. �. 7: Princip polární metody 

  

Principem polární metody je zam��ení vodorovného úhlu a délky mezi 

podrobným bodem a stanoviskem stroje. Poloha bodu je tak ur�ena p�esn� a 

jednozna�n� úhlem a délkou, díky �emuž je tato metoda nejpoužívan�jší. 

Podrobné body zam��ujeme ze stanoviska po provedení orientace na známé, již 

d�íve ur�ené, body, které musí spl�ovat daný kód kvality.  

Toto m��ení se provádí v�tšinou elektronickými totálními stanicemi 

s registrací nam��ených údaj� a signálem s odrazným hranolem.  

 

Trigonometrické m��ení výšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 8: Princip trigonometrického ur�ení výšek 



 
MAGDA BA�INOVÁ: POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM��ENÍ KOMUNIKACE VE VÁCLAVOVICICH 

�

           - 19 - 

CSPsSCSPsSP vzsvVvzdvVV −⋅++=−⋅++= )sin()cos(  

P – ur�ovaný bod 

S – stanovisko 

VS – výška stanoviska 

VP – výška ur�ovaného bodu 

vs – výška stroje 

vc – výška cíle 

dSP  – šikmá vzdálenost 

sSP  – vodorovná vzdálenost 

z – zenitová vzdálenost 

 

Trigonometrické ur�ování výšek a p�evýšení je založeno na �ešení 

trojúhelníka s uvážením fyzikálních vlastností Zem� a zemské atmosféry. Používá 

se, pokud není možné p�ímé m��ení výšky objektu nap�. pásmem. K ur�ení výšek, 

pop�. p�evýšení se m��í šikmé nebo vodorovné délky a svislé úhly. Pokud nelze 

délku m��it p�ímo, ur�uje se po�etn� z m��ených úhl� a pop�. také délek 

pomocných základen. 

P�i m��ení je nutné vzít v úvahu, zda je možné m��it délku p�ímo �i nep�ímo 

(pomocí zvolené základny), zda délka je krátká (do 200 m – není t�eba uvažovat 

vliv chyby ze zvednutí zdánlivého horizontu a vliv refrakce) �i dlouhá (nad 200 m – 

je t�eba uvažovat vliv chyby ze zanedbání skute�ného horizontu a vliv refrakce). 

 

5 P�ÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

5.1 P�ípravné práce p�ed zapo�etím m��ení 
 

Výsledkem této práce bude mapa obsahující polohopisné a výškopisné 

ur�ení zam��ované komunikace a její zanesení do stávajícího platného 

stavu katastrální mapy. Výsledný grafický výstup bude p�ehledný, �emuž bude 

odpovídat i mapové m��ítko.  
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Abych mohla provést m��ení a p�ipojit se do systému, bylo t�eba zvolit 

správnou GPS monitorovací sí� s nejlepším pokrytím v dané lokalit�, tzv. „Base 

lines“.  

To jsou referen�ní stanice budované zprvu k navigaci lodní dopravy podél 

pob�eží a na významných vnitrozemních lodních cestách. Pozd�ji za�alo docházet 

k budování a rozvíjení sítí referen�ních stanic a nezbytných vysíla�� i ve 

vnitrozemí. 

V �eské republice bylo v roce 2004 zahájeno budování národní sít� 

referen�ních stanic, které jsou provozované resortem �UZK a umíst�né na 

budovách katastrálních ú�ad� nebo externími subjekty z �ad akademických 

institucí, jež podávají korek�ní údaje v reálném �ase podle údaj� získaných 

z družic.  

Celkem by se m�lo jednat o p�ibližn� 26 referen�ních stanic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 9: P�edpokládané rozmíst�ní referen�ních stanic sít� CZEPOS po jejím úplném vybudování 

 

V m��ené oblasti se p�ekrývají dosahy stanic VŠB–TU Ostrava a Frýdek–

Místek, proto byly využity ob� (vždy ta s lepším signálem). Komunikace se, z v�tší 

�ásti, nachází na území bez vyšších strom� a zástavby, proto jsem si zvolila 

k hlavnímu m��ení GPS p�ístroj a zbývající �ást bez pokrytí (mezi stromovým 

porostem, pod elektrickým vedením, apod.) byla dom��ena totální stanicí. 
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5.2 Mapový podklad 
 

Ulice Na Dolin� se nachází v obci Václavovice okres Frýdek–Místek, 

katastrální území Václavovice. V tomto území je platnou mapou DKM, což je 

digitalizovaná katastrální mapa, která vznikla p�i obnov� katastrálního operátu 

p�evedením p�vodní mapy vytvo�ené ve Svatošt�pánském systému do digitální 

podoby. Tuto mapu je možné získat na Katastrálním ú�adu v Ostrav�. Po 

importování do programu GEUS 14.0 jsem pak veškeré výpo�ty i grafické 

zpracování provád�la p�ímo v tomto programu. 

Pro vytvo�ení transforma�ního klí�e ze zem�pisných sou�adnic do 

sou�adnic S-JTSK bylo nutné zjistit v nejbližším okolí trigonometrické body, které 

mají ur�enou polohu jak v zem�pisných tak v S-JTSK sou�adnicích. Pro toto 

zjišt�ní jsem využila program DATAZ plus.  

 

6 TERÉNNÍ PRÁCE 
 

6.1 Rekognoskace terénu 
 

P�ed zapo�etím m��ických prací jsem se seznámila s místem zam��ení 

p�ímo v terénu. P�i rekognoskaci bylo podstatné zjistit hlavn� výšky p�ilehlých 

objekt�, hustota vzrostlých strom� – to pro možnost zam��ení pomocí GPS. Dále 

pak hlavní a d�ležité lomové body parcel, p�íp. plot�. Vzhledem k tomu, že 

zam��ovaná komunikace prochází p�es velkou spoustu pozemk� r�zných majitel� 

a nikdy nebyla zam��ována jako jeden celek, bylo t�eba zjistit stávající tvar a stav 

jak polohov� tak výškov�.  

Další sou�ástí rekognoskace terénu byla vhodná volba stanovisek pro 

dopl�kové zam��ení totální stanicí. Nejjednodušší bylo ur�it sou�adnice stanovisek 

pomocí GPS, �ímž odpadla nutnost zam��ení polygonového po�adu. 
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6.2 Charakteristika zam��ované komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. �. 10: Fotografie �ásti silnice, jež je z parcelního hlediska nejkomplikovan�jší 

 

Zam��ovaná komunikace se nachází jižn� od centra vesnice. Jedná se o 

ulici Na Dolin� a spojuje ulici Vratimovskou a Frýdeckou.  

Prvních 250 metr� vede zástavbou nízkých rodinných domk�. Pak se 

silnice lomí a mostkem k�ižuje koryto Frýdeckého potoka. Koryto je po celé délce 

relativn� hust� lemováno vzrostlými stromy a vegetací. Za mostkem za�íná 

stoupat mírn� vzh�ru. Celá komunikace je asfaltová a je ú�elov� využívána 

p�evážn� majiteli a obyvateli jí p�ilehlých domk�. Hlavní �ást této cesty vedla kdysi 

od Vratimovské ulice rovn� sm�rem na jih a kon�ila u domu �. p. 152. Její 

odbo�ení p�es potok nahoru sm�rem k Frýdecké ulici bylo vybudováno dodate�n� 

pro pot�eby nov� se rozvíjející výstavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 11 - 13: Fotodokumentace pr�b�hu zam��ované silnice Na Dolin� 
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Obr. �. 14: Vý�ez katastrální mapy s vyzna�ením zam��ovaného území 

 

V její bezprost�ední blízkosti se nachází fotbalové h�išt�, již zmín�ný 

Frýdecký potok a p�ibližn� 200 m severn� je centrum obce s Obecním ú�adem, 

Základní a Mate�skou školou a autobusovou zastávkou.  

Starostka obce a zastupitelstvo rozhodlo na svém jednání, že situaci 

s vlastnictvím jednotlivých parcel zasahujících do zadané komunikace je t�eba 

vy�ešit. Tém�� všechny parcely jsou ve vlastnictví soukromých majitel� a zcela 

nepochopiteln� jsou protínány �ešenou komunikací. Snahou obecního ú�adu je 

tedy zam��ení skute�ného stavu a odkoupení t�ch �ástí pozemk�, jichž se toto 

bezprost�edn� týká. Následn� budou usilovat o sjednocení t�chto kousk� a 



 
MAGDA BA�INOVÁ: POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM��ENÍ KOMUNIKACE VE VÁCLAVOVICICH 

�

           - 24 - 

vytvo�ení regulérní parcely odpovídající skute�nému stavu a pat�ící do majetku 

obce. 

 

6.3 P�íprava stroje p�ed zapo�etím m��ení 
 

Totální stanice 

 

Aby se zajistila spolehlivá funkce p�ístroje, je t�eba p�ed zapo�etím m��ení 

provést centraci a horizontaci. Po umíst�ní stroje na hlavu stativu ho p�ipevníme 

pomocí upínacího šroubu. K horizontaci p�ístroje slouží krabicová libela, která se 

používá pro hrubé urovnání, a alhidádová libela, sloužící pro zp�esn�ní. 

K urovnávání obou slouží stav�cí šrouby. Následuje optická centrace, což je 

zkoincidování st�edu stanoviska nad nímž stojíme se st�edovou zna�kou optického 

dost�e�ova�e. Poté je nutno urovnat bublinu krabicové libely nastavením 

výsuvných noh stativu. V p�ípad�, že je bod ve st�edu zna�ky dalekohledu, je 

možno za�ít s m��ením, když ne, opakujeme celý p�edchozí postup.  

Pokud p�i m��ení dojde k porušení centrace p�ístroje vlivem okolních 

podmínek (propadání se stativu do sluncem rozm�klého asfaltu, p�sobením v�tru, 

apod.) nebo vinou m��i�e, objeví se na displeji stroje upozorn�ní o snížené 

p�esnosti m��ení.  

P�ed zapnutím nastavíme na ur�itý jasn� viditelný a ur�itelný bod úhel 0g, 

zajistíme horizontální a vertikální ustanovky a p�ístroj zapneme. Po zapnutí 

teodolitu je t�eba uvolnit ustanovky a oto�it jeho hybnou �ást kolem horizontální i 

vertikální osy. Na displeji se nám v horní �ásti objeví, jaký typ délky a úhlu chceme 

m��it, teplota, tlak, typ m��ení, kapacita baterie, apod., ve spodní �ásti potom 

hodnota m��eného úhlu a vzdálenost mezi strojem a odrazným hranolem (vše 

jasn� z�etelné z Obr. �. 15).  

P�ed za�átkem samotného m��ení je pot�eba zkontrolovat všechny výše 

uvedené hodnoty a parametry tak, aby souhlasily se zvolenou metodou m��ení.  

Tento typ p�ístroje nemá interní pam�� a nam��ené hodnoty je t�eba 

zapisovat do m��ického zápisníku nebo použít externí záznamník. 
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Obr. �. 15: Ukázka zobrazování jednotlivých parametr� a hodnot na displeji p�ístroje 

 

GPS p�ístroj 

 

P�ed zapo�etím m��ení GPS p�ístrojem je pot�eba nastavit konfiguraci 

p�ijíma�� pro zam��ování, a to propojením s po�íta�em pomocí datového kabelu 

p�íp. technologií Bluetooth. Poté, co je konfigurace nastavena, je nutno nastavit 

mobilní p�ijíma�.  

Na výty�ku nasadíme rychlospojku a k ní p�ipevníme mobilní p�ijíma�. Na 

horní �ást p�ijíma�e p�išroubujeme anténu a tímto je soustava p�ipravená 

k m��ení. Na bo�ní stran� p�ijíma�e jsou ovládací prvky ur�ené k práci s 

p�ístrojem.  

Po zapnutí datového kontroléru i p�ijíma�e dojde k propojení obou pomocí 

Bluetooth. Po dobu, kterou bude na p�ístroji blikat �ervená kontrolka, vyhledává 

dosažitelné družice. Optimální ur�ení polohy zajistí �ty�i a více družic. Po nalezení 

se ur�ená pozice zafixuje a m�že být zapo�ato m��ení. Pro družice GPS za�ne 

blikat zelen�, pro družice GLONASS oranžov�. 
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V menu datového kontroléru jsme zvolili vhodnou referen�ní stanici, kterou 

byla v našem p�ípad� VŠB–TU Ostrava a Frýdek–Místek. Je možné se také 

podívat na rozmíst�ní družic nad obzorem kv�li optimální hodnot� PDOP. Sb�r 

dat zahájíme a ukon�íme stisknutím tla�ítka „Function“.  

 

6.4 Stabilizace stanovisek 
 

Stabilizace byla provedena na zpevn�ných plochách m��ickými h�eby a 

ozna�ena ekologickým barevným nást�ikem.  

 

6.5 M��ení podrobných bod� totální stanicí 
 

Podrobné body byly zam��ovány ze stanovisek 4001, 4002, 4003, 4004 a 

4005. Všechna stanoviska byla polohov� ur�ena GPS technologií. Na každém 

stanovisku byly zam��eny dv� orientace a to na p�edchozí a následující 

stanovisko, ve dvou p�ípadech na rohy dom�, které mají odpovídající kód kvality. 

Vzhledem k nutnosti výškopisného ur�ení bylo vždy nutno zm��it výšku stroje.  

Polární m��ení probíhalo v �ad� a skupin� a pro možnost kontroly 

správnosti m��ení (zda nedošlo b�hem m��ení k chyb� vlivem prost�edí nebo 

nepozorností m��i�e) bylo na po�áte�ní sm�r nastaveno 0g a na tomto sm�ru 

m��ení i kon�ilo.  

 

6.6 M��ení podrobných bod� pomocí GPS 
 

Podrobné body byly zam��ovány mobilním p�ijíma�em GR 3 umíst�ným na 

výty�ce, který byl pomocí Bluetooth propojen s datovým kontrolérem. Ten byl 

p�ipevn�n do speciálního úchytu umíst�ného také na výty�ce, proto mohl m��ení 

provád�t pouze jeden �lov�k. Náležitosti práce s GPS p�ístrojem jsou uvedeny 

výše.  

 

6.7 P�edm�t m��ení 
  

P�edm�tem m��ení byly výškové a polohopisné pom�ry daného území a 

p�ilehlých objekt�.  
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Pro vytvo�ení modelu terénu bylo nutné zam��it všechny výškové zm�ny 

p�iléhajících pozemk�, zejména osy p�íkop� lemujících cestu, svažitost trávník� a 

polí. Sou�ástí zam��ení jsou samoz�ejm� i sloupy, kanaliza�ní šachtice, stromy, 

zna�ky, atd.  

 

6.8 M��ický ná�rt 
 

Jedním z podklad� pro podrobné m��ení je dobrý m��ický ná�rt. Vzhledem 

k složitým tvar�m jednotlivých parcel a délce m��eného úseku nebylo možno 

p�edem p�ipravit jako podklad katastrální mapu, nebo� by se tímto stal ná�rt 

naprosto nep�ehledný. M��ení bylo rozd�leno na n�kolik �ástí, proto bylo t�eba 

�íslovat ná�rty z jednotlivých m��ických dní, aby bylo možné p�i vyhodnocování 

jednozna�n� ur�it, jak na sebe zam��ované úseky navazují.  

Do ná�rtu jsem p�i samotném m��ení zakreslovala jak tvar komunikace, tak 

i všechny zam��ované body p�ilehlých objekt�, sloup�, dom�, plot�, apod. Tyto 

s p�íslušnými mapovými zna�kami. Všechny podrobné body byly pro p�ehlednost 

�íslovány od jedni�ky (stejn� v ná�rtu i v p�ístroji).  

 

6.9 P�ipojení podrobných bod� m��ených totální stanicí do 
výškového systému 
 

Výšky podrobných bod� byly ur�eny trigonometricky z p�edem ur�ených 

stanovisek. 

 

7 ZPRACOVÁNÍ NAM��ENÝCH DAT 
 

7.1 Export dat 
 

Data nam��ená totální stanicí byla p�ekopírována z externího záznamníku 

(psionu) do po�íta�e pomocí datového kabelu. P�ehraná data jsou uložena 

v textovém souboru, ve formátu *.txt v podob� zápisníku m��ených hodnot 

v po�adí, v jakém byly zaznamenány.  
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4004 1.56 

4001 124.27 1.6 129.01 100.447 

-1 1 

4001 124.27 1.6 129.01 100.447 

181 37.79 1.6 132.08 100.381 SLOUPEK 

182 37.73 1.6 133.27 100.79 POLE 

183 34.04 1.6 133.09 100.437 POLE 

184 31.92 1.6 132.758 101.001 POLE 

185 20.83 1.6 133.68 101.723 POLE 

186 2.66 1.6 159.004 120.011 POLE 

187 1.45 1.6 240.767 98.6 ROH 

188 3.6 1.6 303.652 99.59 ROH 

189 4.86 1.6 311.553 101.249 ROH 

190 7.88 1.6 318.042 100.533 ROH 

191 8.7 1.6 318.707 100.725 ROH 

192 11.77 1.6 321.277 100.869 ROH 

/   13 

 

Obr. �. 16: Ukázka výstupu z externí zápisníku - psionu 

 

Data nam��ená GPS p�ístrojem byla z kontroléru p�ehrána pomocí 

datového kabelu do po�íta�e a pomocí programu TopSURV uložena jako *.txt. 

Tato data byla m��ena v zem�pisných sou�adnicích, proto bylo nutno vytvo�it 

transforma�ní klí� pro ur�ení jejich sou�adnic v systému S-JTSK.  

 
7.2 Tvorba transforma�ního klí�e 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 17: Výstup z programu DATAZ plus – sou�adnice trigonometrických bod� 

 

K vyhledání vhodných bod� pro transforma�ní klí� byl vytvo�en v programu 

DATAZ plus. Po otev�ení tohoto souboru je nutno lokalizovat území, v n�mž 

chceme body transformovat. Toto je možné v grafické mapce. Poté musíme uvést 

polom�r, ve kterém chceme zjistit pot�ebné trigonometrické body. Program po 

spušt�ní vyhledá v zadané lokalit� všechny trigonometrické body, které mají 
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ur�eny sou�adnice jak zem�pisn�, tak v sou�adném systému S-JTSK. Zobrazí je 

v mapovém listu i v seznamu sou�adnic.  

Tyto sou�adnice trigonometrických bod� exportujeme do textového 

souboru. Pomocí programu TRANGPS vytvo�íme z vyhledaných bod� 

transforma�ní klí�. Po spušt�ní se vytvo�í protokol o vytvo�ení transforma�ního 

klí�e, který pak lze použít i pro jiná m��ení provád�ná v obci Václavovice a 

nejbližším okolí.  

Pro výpo�et a transformaci nam��ených hodnot jednotlivých podrobných 

bod� pak použijeme vytvo�ený transforma�ní klí�. Do TRANGPS uložíme 

sou�adnice trigonometrických bod� (ETRS i S-JTSK) a sou�adnice nam��ených 

podrobných bod�. Po spušt�ní výpo�etního procesu nám program vyhodnotí 

chyby a uloží protokol o provedené transformaci (viz p�ílohy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 18: Transformované sou�adnice stanovisek a podrobných bod� 

 
7.3 Vypo�tená stanoviska 

 
Všechna pot�ebná stanoviska byla zam��ena pomocí GPS, transformována 

do sou�adnicového systému S-JTSK a použita pro dom��ování bod�, které nebylo 

možno zm��it GPS p�ístrojem. 
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         Tabulka �. 4: Vypo�tené sou�adnice stanovisek 

�íslo bodu Y X Z Stabilizace 
4001 464924.078 m 1111186.265 m 261.274 m h�eb 
4002 464931.133 m 1111205.190 m 261.492 m h�eb 
4003 464993.270 m 1111408.169 m 261.823 m h�eb 
4004 464963.685 m 1111304.060 m 262.347 m h�eb 
4005 464829.024 m 1111463.577 m 274.301 m h�eb 

 
 

7.4 Zpracování nam��ených hodnot 
 

Všechny geodetické výpo�ty byly provedeny v po�íta�ovém programu 

Geus 14.0. Vytvo�ené protokoly a výstupy z tohoto programu jsou sou�ástí p�íloh.  

Nejprve byly do programu vloženy podrobné body a stanoviska nam��ená 

GPS p�ístrojem. Vkládala jsem již sou�adnice, které byly pomocí transforma�ního 

klí�e transformovány do sou�adnic S-JTSK.  

Vypo�tením stanovisek bylo vyhov�no požadované p�esnosti jak výškov� 

tak polohov�.  

Po ur�ení polohy všech stanovisek byly po�ítány podrobné body nam��ené 

totální stanicí na jednotlivých stanoviscích. Bylo m��eno v jedné �ad� a jedné 

skupin�. K výpo�tu byla využita polární metoda.  

Všechny body se automaticky ukládaly do seznamu sou�adnic a 

zobrazovaly v grafickém modulu programu Geus 14.0, a vytvo�ily tak sí� bod�. 

Spojením t�chto bod� vznikl grafický podklad m��eného území, který je 

dopl�kovým materiálem pro stávající katastrální mapu. Hranice nov� 

zam��ovaných objekt� byly uloženy ve vrstv� 1, �ísla bod� do vrstvy 7, ostatní 

stávající a d�íve zam��ované objekty do vrstev 2 – 6 (podle typu).  

Grafická �ást zpracování polohopisného a výškopisného zam��ení stávající 

komunikace je sou�ástí p�íloh bakalá�ské práce. M��ítko výkresu je 1:500 a tisk je 

proveden na formátu A2. U jednotlivých vrstev mapy jsou zvoleny p�íslušné 

tlouš�ky �ar a nov� zam��ená komunikace je zvýrazn�na siln�jší �arou. Všechny 

prvky polohopisu liniové jsou zobrazeny plnou �arou a bodové prvky p�íslušnými 

zna�kami.  
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8 ZÁV�R 
 

Cílem této bakalá�ské práce bylo prokázání základní znalostí získaných 

b�hem studia na Hornicko–geologické fakult�, oboru Inženýrská geodézie a 

vyhotovení podklad�, na jejichž základ� je možno vytvo�it projekt nové 

komunikace. 

V zadané oblasti bylo provedeno zam��ení polohopisu a výškopisu 

tachymetrickou metodou totální stanicí a kinetickou metodou GPS p�ístrojem.  

P�i m��ení, vyhodnocování i zpracování jsem postupovala samostatn� a 

dodržovala maximální p�esnost p�i m��ení, aby nedošlo k nam��ení špatných 

výsledk� a vytvo�ení chybného grafického výstupu.  

Všechny zadané požadavky byly spln�ny v klasickém po�adí, tj. 

rekognoskace terénu, zam��ení a stabilizace stanovisek, zam��ení podrobných 

bod� GPS p�ístrojem a jejich transformace do systému S-JTSK. Dále následovalo 

dom��ení podrobných bod� nacházejících se v místech s nedostate�ným 

signálem pro GPS metodu. Toto m��ení bylo provedeno totální stanicí Topcon 

CTS-2/2B a odrazným hranolem. Výsledkem je grafické zobrazení, které je 

p�ílohou této bakalá�ské práce.  
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