
Anotace
Obsahem předložené práce je zpracování polohopisného a výškopisného

zaměření rezidenčního domu pro seniory a přilehlých zpevněných ploch

v Ostravě-Zábřehu.

Bakalářská práce se zaměřuje na vyhotovení účelové mapy, konkrétně

dokumentace skutečného provedení stavby za účelem kolaudace objektu a

uvedení do provozu.
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Summary

The task of the presented work is to elaborate a planimetric and

diagrammatic survey of a senior residential home and the neighbouring hard

landscaping in Ostrava-Zábřeh.

The thesis is focused on a purpose map preparation, particularly a

documentation concerning the actual building construction with a view of the final

building approval and setting it in operation.
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Seznam použitých zkratek

Bpv Výškový systém baltský – po vyrovnání

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

CZEPOS Česká síť permanentních stanic pro určování polohy

DKM Digitální katastrální mapa

ETRS-89 European Terrestrial Reference System

GPS Globální polohový systém

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

WGS – 84 Světový geodetický referenční systém
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Úvod

Cílem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření a

vypracování mapy skutečného provedení stavby objektu s rezidenčními byty pro

seniory v katastrálním území Zábřeh VŽ, včetně přilehlých nově vybudovaných

zpevněných ploch. Objednatelem byla firma HOCHTIEF.

K zaměření a připojení do S-JTSK jsem využil moderní elektronické

měřické přístroje, které zaručují vysokou přesnost naměřených hodnot a zároveň

usnadňují a urychlují práce v terénu. Další výhodu přináší snadný přenos dat do

PC a následný výpočet pomocí nejrůznějších geodetických programů, což výrazně

urychluje kancelářské a výpočetní práce.
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1 Lokalita

Obr. č. 1: Mapa lokality

Rezidenční dům se nachází v ostravském městském obvodu Zábřeh na

Syllabově ulici v areálu bývalé nemocnice, která dnes slouží jako domov důchodců

a sídlo Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity. Celý areál bychom

mohli ohraničit ulicemi Syllabova, Mečnikovova a Palkovského. Ze severu je pak

ukončen menším lesíkem, rozkládajícím se podél ulice U Cementárny.
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Obr. č. 2: Pohled na rezidenční dům od severozápadu

2 Účelové mapy

Účelové mapy jsou mapy velkých měřítek, které obsahují kromě prvků

základní mapy i prvky v závislosti na účelu, pro který jsou vyhotoveny. Jejich

součástí je jak složka polohopisná, tak složka výškopisná. Účelové mapy vznikají

přímým měřením, případně přepracováním map stávajících a základem pro jejich

vyhotovení je nejčastěji DKM.

2.1 Rozdělení účelových map

a) Technická mapa města

b) Základní mapa závodu

c) Základní mapa letiště

d) Základní mapa dálnice

e) Jednotná železniční mapa stanic a tratí
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f) Mapy podzemních prostor

g) Mapové podklady pro projektování staveb

h) Mapa sídliště

i) Mapy lesního hospodářství

j) Dokumentace nemovitých kulturních památek

k) Dokumentace skutečného provedení staveb

l) Mapa pozemkových úprav

2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby se vyhotovuje za účelem

kolaudace a uvedení stavby do provozu.

Geodetická část dokumentace se provádí v S-JTSK a Bpv a to ve třídě

přesnosti 2, 3, výjimečně i ve třídě 4. Měřítka těchto dokumentací se volí 1:500,

1:1000 nebo 1:2000, podle povahy stavby a množství podrobností tak, aby byla

zajištěna čitelnost a přehlednost mapy.

Předmětem polohopisu jsou všechny stavební objekty, které jsou

obsahem projektové dokumentace. Polohopisný podklad vychází z katastrální

mapy a je doplněn o tematickou složku. Obsahem polohopisu jsou v případě

stavebních objektů tělovýchovné stavby, čekárny na zastávkách dopravních

prostředků, čerpadla pohonných hmot, garáže, mostní váhy, pomníky, telefonní

budky, výtahy v chodníku, venkovní schodiště. Uvádějí se i nadmořské výšky

prvních podlaží budov. Další tématickou složkou je městská zeleň, kde se

zaměřují veškeré komunikace se zpevněným povrchem, památkově chráněné

stromy, jednotlivé stromy s rozlišením druhu a s minimálním průměrem kmene 10

cm. Tématická složka, která je zaměřena na podzemní vedení inženýrských sítí

zobrazuje průmět osy vedení na povrch a viditelná zařízení těchto vedení, jako

jsou šoupátka, hydranty, kanalizační vpusti, šachty atd. V případě nadzemního
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vedení se měří vedení silová, sdělovací a potrubní, sloupy, stožáry, patky

příhradových a portálových konstrukcí, svítidla s rozlišením druhu.

Výškopisná složka obsahuje nadmořské výšky bodů bodových polí,

poklopů kanalizačních šachet, u kterých se ve jmenovateli uvedou výškové kóty

dalších výškových úrovní v šachtě (vtok a výtok). Dále se uvádí výška vybraných

bodů polohopisu na zpevněných i nezpevněných plochách.

3 Měřické práce

Před zahájením vlastních měřických prací bylo nutné rekognoskovat

území, které bylo předmětem zaměření. Poté jsem zvolil rozmístění bodů

bodového pole tak, aby bylo možné z co nejmenšího počtu stanovisek zaměřit

všechny potřebné body.

Body bodového pole byly stabilizovány nastřelovacími hřeby v asfaltových

komunikacích v okolí stavby a byly označeny čísly 4001 – 4008.

3.1 Rekognoskace území

Budova s rezidenčními byty se nachází na západním okraji areálu bývalé

nemocnice. Ve východní části areálu ve zrekonstruovaných pavilonech sídlí

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity, se vstupem z ulice

Mečnikovovy tvoří dnes již samostatný objekt domov důchodců.

Rezidenční dům je umístěn v klidné lokalitě i přes to, že v jeho těsné

blízkosti vede silnice č. I/58, v této části označená jako Plzeňská ulice, která tvoří

hlavní průjezd městem směrem od Příbora, do Bohumína a dále do Polska.

Budova je obklopena parkem s množstvím zeleně, která je ovšem neupravená,

chybí rovněž prvky městského mobiliáře, které by prostředí zpříjemnily.

Nevýhodou je také absence občanské vybavenosti v blízkosti domu.
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3.2 Připojení do S-JTSK a Bpv

Předpokladem bylo, že připojení do S-JTSK a Bpv provedu pomocí

bodového pole, které tvořilo základní vytyčovací síť pro vytyčení budovy a

přilehlých zpevněných ploch. Během terénních úprav v průběhu stavby ale došlo

ke zničení bodového pole a proto bylo nutné měření připojit znovu. S ohledem na

rychlost a nenáročnost jsem pro připojení zvolil technologii GPS, která zároveň

splňovala požadovanou přesnost. Jelikož systém GPS v Evropě využívá

souřadnicový systém ETRS-89, byla nutná transformace souřadnic do S-JTSK,

která byla provedena pomocí softwaru Leica Geo Office, ve kterém bylo zapotřebí

vytvořit transformační klíč s využitím minimálně 3 bodů ZPBP v okolí měření, které

byly určeny v ETRS-89. Pro své účely jsem využil 6 bodů. Jejich rozmístění a

grafické znázornění odchylek, které byly důsledkem transformace je zřejmé z obr.

č. 3. Protokol o transformaci souřadnic do S-JTSK včetně dosažených odchylek je

v příloze č. 6. Příloha č. 7 obsahuje protokol o jednotlivých observacích při měření

na bodech.
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Obr. č. 3: Rozmístění bodů pro transformaci souřadnic

Určení polohy bodů 4001 – 4004 bylo provedeno metodou RTK (Real

Time Kinematic) pomocí CZEPOS (Česká síť permanentních stanic pro určování

polohy) s připojením na referenční stanici ve Frýdku - Místku. Každý bod byl určen

dvakrát. Druhé měření proběhlo po zhruba třech hodinách od prvního měření,

čímž byla zajištěna jiná konstelace družic a tím i zpřesnění souřadnic určovaných

bodů po následném zprůměrování obou hodnot. Vzhledem k tomu, že se v lokalitě

nachází velké množství zeleně, která do jisté míry omezovala příjem signálu

z družic, nebylo rozmístění těchto bodů pro provedení dokumentace skutečného

provedení stavby dostatečné. Proto bylo bodové pole zhuštěno body 4005 – 4008,

které byly určeny metodou rajónu.



Jan Mančík: Zaměření skutečného provedení stavby v k. ú. Zábřeh VŽ

2009 - 8 -

3.2.1 Technologie GPS

Systém NAVSTAR GPS je navigační systém, využívající souřadnicový

systém WGS-84, který umožňuje určit polohu bodu a přesný čas kdekoliv na Zemi.

Jeho chod zabezpečují umělé družice na oběžných dráhách kolem Země. Je

tvořen 3 segmenty:

Kosmický segment

Je tvořen soustavou 27 družic, jejichž oběžná doba je cca 12 hodin.

Družice obíhají v šesti oběžných drahách vždy po čtyřech, ve výšce kolem 20000

km. Oběžné dráhy mají vůči Zemi stále stejnou polohu a stejná konstelace družic

se opakuje každých 24 hodin.

Řídící segment

Je to pasivní systém zodpovědný za řízení celého systému GPS. Hlavním

úkolem je aktualizovat údaje, které vysílají jednotlivé družice. Skládá se ze

soustavy pěti pozemních monitorovacích stanic, hlavní řídící stanicí a třemi

stanicemi pro komunikaci s družicemi.

Uživatelský segment

Skládá se z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích přístrojů. GPS

přijímač provede na základě přijatých dat výpočet polohy, rychlosti a času. Pro

výpočet všech čtyř souřadnic (x, y, z, t) je potřeba signál alespoň ze 4 družic. [2]

3.2.2 CZEPOS

CZEPOS je síť stanic, kterou provozuje a spravuje ČÚZK, jako součást

geodetických základů České republiky. Poskytuje uživatelům GPS korekční data

pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS lze využít pro
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přesnou navigaci v dopravě, sledování pohybu vozidel, přesnou lokalizaci objektů

v terénu jejich následné začlenění v GIS. V geodézii a katastru nemovitostí lze

Systém CZEPOS využít k zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic

pozemků, určování souřadnic geodetických bodů či k mapování. [7]

3.2.3 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální je

definován Besselovým elipsoidem a dvojitým konformním kuželovým zobrazením

v obecné poloze (Křovákovo zobrazení).

Délkové zkreslení nabývá hodnot od -10 cm do +14 cm / 1 km. S-JTSK je

závazný referenční geodetický systém v České a Slovenské republice, oba státy

jsou umístěny v prvním kvadrantu. Pro kterýkoliv bod na území České republiky

platí: Y<X. [1]

3.2.4 Výškový systém Baltský po vyrovnání

Byl zaveden roku 1957 a od roku 2000 je jediným závazným výškovým

systémem používaným na území České republiky. Základním bodem je střední

hladina Baltského moře v Kronštadtu. Výšky v tomto systému jsou o 38 až 42 cm

menší, než výšky v systému jaderském. [3]

3.2.5 Metoda rajónu

Tuto metodu používáme v případech, kdy máme k dispozici kromě

úhloměrného přístroje i vhodný dálkoměr, avšak za předpokladu, že polohová

přesnost vyhovuje danému účelu.
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Princip určení souřadnic nových bodů:

Známe-li souřadnice Ys a  Xs stanoviska S, ze kterého se můžeme

orientovat na další známé body A, B, souřadnice Yi,  Xi nových bodů Pi se určí

podle vztahu [3]:

iASiS

iSiSSi

iSiSSi

sYY
sXX

wss

s

s

+=

×+=

×+=

,,

,,

,,

sin
cos

kde sS,i je měřená délka, σS,A je známý připojovací směrník a ωi je

příslušný úhel od orientačního směru.

Obr. č. 4: Schéma určení bodu metodou rajónu
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3.3 Zaměření podrobných bodů

3.3.1 Polární metoda

Pro zaměření podrobných bodů jsem zvolil metodu polárních souřadnic

z pevného stanoviska, která patří mezi nejpoužívanější a nejproduktivnější metody

při určování souřadnic podrobných bodů polohopisu. Princip spočívá ve změření

vodorovné délky mezi stanoviskem a určovaným bodem a změření vodorovného

úhlu. Tím určíme polohu bodu vzhledem k danému bodovému poli a získáme

souřadnice v S-JTSK, popř. v místním souřadnicovém systému.

Dříve byly používány dálkoměry, se kterými neprobíhalo měření příliš

rychle, pro krátké vzdálenosti např. základnový dálkoměr BRT 006 ve spojení s

výtyčkou nebo dvojobrazový dálkoměr Redta s dělenou latí. Dnes jsou při měření

nejčastěji používány elektronické tachymetry s automatickou registrací úhlů a

délek, které jsou měřeny elektroopticky. Jako signalizace se používá výtyčka

s odrazným hranolem. Některé přístroje jsou vybaveny zařízením, které umožňuje

měření délek bez použití odrazné plochy. Použitím těchto přístrojů dochází

k výraznému urychlení terénních prací.

3.3.2 Měření na stanovisku

Po provedení centrace a horizontace přístroje je nutné nejprve založit

soubor, do kterého se registrují naměřená data. Kromě názvu souboru se zadávají

i hodnoty teploty a tlaku vzduchu, pro výpočet atmosférických korekcí. Nezbytným

krokem je i zadání čísla stanoviska, výšky stroje nad bodem a výšky cíle, v našem

případě odrazného hranolu.

Orientace byly z každého stanoviska vždy dvě, měřeny ve dvou polohách

dalekohledu pro odstranění systematických a přístrojových chyb totální stanice. Po

celou dobu měření jsem si vedl polní náčrt, který byl nezbytný pro následné

vytvoření mapové dokumentace.



Jan Mančík: Zaměření skutečného provedení stavby v k. ú. Zábřeh VŽ

2009 - 12 -

Samotné měření začalo na stanovisku 4002, s orientacemi na body č.

4001 a 4004. Z tohoto stanoviska byl určen metodou rajónu bod č. 4005, jako

další bod bodového pole a jako podrobné body byly změřeny body č. 1 – 7 na

čelní straně budovy. Dalším bodem bodového pole, jehož souřadnice byly určeny

metodou rajónu, byl bod č. 4006 a to ze stanoviska 4003, odkud byly měřeny

orientace na body č. 4005 a 4004. Kromě tohoto bodu byly měřeny podrobné body

21 – 23 a 36. Bod č. 36 je jedním z rohů budovy, který byl kontrolně zaměřen i

z dalšího stanoviska 4006. Dále byly z tohoto stanoviska s orientacemi na body č.

4003 a 4004 určeny body č. 37 a 38. Pro nepřízeň počasí bylo nutné měření

přerušit a pokračovat až další den na stejném stanovisku. Byly změřeny body č.

101 – 122 a opět metodou rajónu určeny další dva body bodového pole 4007 a

4008. Posledním stanoviskem, ze kterého bylo prováděno měření byl bod č. 4008

s orientacemi na body č. 4006 a 4002. Z něj byly zaměřeny body č. 123 – 150,

152 – 165, 168 – 211. Tyto body představují převážnou část zpevněných ploch,

které byly předmětem měření. Body č. 51 a 52 na jižní straně budovy byly určeny

pomocí oměrných měr, proto byly určeny pouze polohově. Výšky ostatních bodů

byly určeny trigonometricky.

4 Zpracování měřených dat

Jedná se o část prací, které většinou neprobíhají v terénu. Zápisník

měřených dat jsem z totální stanice přehrál do PC. Tento zápisník jsem dále

importoval do programu Kokeš, ve kterém jsem vypočítal souřadnice všech

podrobných bodů a zároveň bodů 4005 – 4008. Zápisník jsem pro větší

přehlednost upravil v tabulkovém editoru MS Excel.

Grafickým výstupem je mapa polohopisu skutečného provedení stavby

(příloha č. 1) a výškopisná mapa skutečného provedení stavby (příloha č. 2), obě

ve formátu A3 a v měřítku 1:500. Ty jsem vytvořil pomocí náčrtů, které jsem si

vedl, a to do různých vrstev, dle povahy objektu, což bylo zároveň požadavkem

objednatele. Výkresy v elektronické podobě jsou součástí přiloženého CD.
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4.1 Geodetický software Kokeš

Systém Kokeš je počítačový geodetický program, který obsahuje výkonný

editor geografických dat, moduly pro zpracování naměřených dat v terénu,

geodetické konstrukční výpočty, nástroje na kontroly dat, atd.

Z totální stanice lze do tohoto programu importovat měřená data

(zápisník). Program obsahuje veškeré geodetické měřické a konstrukční úlohy.

Vyrovnání sítí je prováděno metodou nejmenších čtverců. [8]

Obr. č. 5: Náhled obrazovky programu Kokeš

5 Použité měřické přístroje

5.1 GPS Leica System 900

GPS stanice se skládá ze 3 základních částí:

- Leica RX900 controller

- Leica ATX900 GG GNSS anténa

- GPS 900 RTK Rover
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Obr. č. 6: GPS Leica System 900

5.1.1 Technické údaje

Příjem: Dvoufrekvenční, GPS L1=1575,46 MHz, GPS L2=1227,60 MHz
Displej: LCD dotykový, černobílý

Přesnost:

Statická metoda Kinematická metoda
Horizontální Vertikální Horizontální Vertikální

5 mm + 0,5 ppm 10 mm + 0,5 ppm 10 mm + 0,5 ppm 20 mm + 0,5 ppm

Vnitřní paměť: 256 MB (cca 360000 bodů) [5]

5.2 Elektronická totální stanice Pentax R-325 N

Totální stanice je vybavena jemnými vertikálními a horizontálními

ustanovkami, přehledným displejem a laserovou olovnicí, která usnadňuje centraci

přístroje. Dále je možné využít funkci automatického zaostřování. Přístroj je

vybaven dvouosým kompenzátorem.
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Obr. č. 7: Totální stanice Pentax R-325 N

5.2.1 Technické údaje

Zvětšení dalekohledu: 30x

Zorné pole: 1º30'' (2,6%)

Minimální zaostření : 1,0 m

Paměť: 7500 bodů

Měření délek:

Měření na hranol:

Dosah na 1 hranol: 1,5 m - 4000 m

Dosah na 3 hranoly: 200 m - 5000 m

Přesnost: ± (5 + 3ppm x D) mm
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Automatické atmosférické korekce: ± (3 + 10ppm x D) mm

Měření na štítek:

Dosah: 1,5 m – 800 m

Přesnost: ± (5 + 3ppm x D) mm

Automatické atmosférické korekce: ± (3 + 10ppm x D) mm

Měření bez odrazu:

Dosah: 1,5 m – 180 m

Přesnost: ± (5 + 3ppm x D) mm

Automatické atmosférické korekce: ± (5 + 10ppm x D) mm

Čas měření: V závislosti na zvoleném režimu měření 0,4 – 2,5 s.

Měření úhlů:

Čtení úhlů pomocí absolutního rotačního enkodéru.

Úhlová přesnost: 5'' [4]
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Závěr

Výsledkem této práce je mapová dokumentace skutečného provedení

stavby v měřítku 1:500, která byla vytvořena za účelem kolaudace a uvedení do

provozu, a její připojení do S-JTSK, ke kterému byla použita technologie GPS.

Měření probíhalo na podzim roku 2007 a bylo změřeno celkem 120 podrobných

bodů pomocí totální stanice. Naměřené hodnoty odpovídají třídě přesnosti 3.

Tato práce mi pomohla se blíže seznámit s moderní technikou, která je

v geodézii v dnešní době používána, a to jak s přístroji do terénu, tak

s geodetickými programy, které usnadňují zpracování naměřených dat v kanceláři.
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