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Anotace 
 
Cílem této diplomové práce bylo vytvoření Účelové mapy areálu FBI v Ostravě 
Výškovicích. Zaměření bylo provedeno metodou elektronické tachymetrie a statickou 
metodou GNSS.Výpočet dat byl proveden pomocí programů Kokeš 4.38/32, Kokeš 8.53, 
Leica Geo office, Excel. 
 
 
Annotation 
 
The approach of the thesis was to make a Thematical map of FBI in Ostrava – Výškovice. 
Measuring was to make by electronic tachymetry and static metod GNSS. The calculation 
of data was executed by programs Kokeš 4.38/32, Kokeš 8.53, Leica Geo office, Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
GNSS           Globální navigační satelitní systém 
ZMVM                               Základní mapa velkého měřítka 
S –JTSK                             Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
WGS 84                              Světový geodetický systém 
ETRS 89                             Evropský terestrický souřadný systém 
ZPBP                                  Základní polohové bodové pole 
PBPP                                  Podrobné bodové polohové pole 
NAVSTAR GNSS         Americký družicový navigační systém 
GLONASS                         Globální družicový polohový systém 
DOP                                    Snížení přesnosti 
CZEPOS                             Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 
LGO                                    Leica geo office 
FBI                                      Fakulta bezpečnostního inženýrství 
mxy                                       Základní střední souřadnicová chyba 
uxy                                        Kritérium přesnosti střední souřadnicové chyby 
md                                        Základní střední chyba délky 
ud                                          Kritérium přesnosti základní střední chyby délky 
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1 ÚVOD 
Úkolem této diplomové práce bylo vyhotovení účelové mapy areálu Fakulty 

bezpečnostního inženýrství (FBI), nacházející se v Ostravě – Výškovicích. Potřebné 

měřické vybavení jsem měla dispozici z VŠB – TUO, část  programového vybavení 

vlastním a část byla použita ze školy. Práci jsem rozdělila na dvě části – část teoretickou, 

ve které se zabývám obecným popisem map, definicí účelových map, popisem technologie 

GNSS a část praktickou, která je zaměřena na konkrétní řešení daného úkolu po stránce 

měřické i výsledného zpracování mapy. 

 

Obr. 1 Fakulta bezpečnostního inženýrství [16] 

 

Obr. 2 Výřez mapy s označením FBI [18] 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2  MAPOVÁNÍ  
Mapováním nazýváme soubor všech činností vedoucích k vytvoření tzv. původní 

mapy velkého nebo středního měřítka. V následujících podkapitolách jsou vysvětleny 

pojmy účelové mapování, mapa a její rozdělení. 

2.1 Účelové mapování 

Účelovým mapováním nazýváme jakýkoliv sběr dat geodetickými metodami, 

realizovaný jako podklad konkrétního technického záměru. Součástí zadání jsou 

požadavky na přesnost sběru dat, metodiku měření, strukturu výsledků. Zvolení přesnosti, 

obsahu a měřítka účelové mapy vychází z požadavků daných zadavatelem geodetických 

prací. Výsledkem vyhotovení účelové mapy může být mapa v číselné, grafické nebo 

digitální podobě. [19] 

2.2 Mapa 

V dalších podkapitolách je uveden obecný popis map a jejich rozdělení. 

2.2.1  Definice mapy 

Mapa je zmenšené, zevšeobecněné znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních 

nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení 

na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů 

vázaných na jmenované povrchy. [19] 

2.2.2  Rozdělení map 

Mapy rozdělujeme podle způsobu vyhotovení, měřítka, kartografických vlastností, 

obsahu mapy. Podrobnější charakteristika dělení je uvedena v následující podkapitole. 
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2.2.2.1  Podle způsobu vyhotovení 

- původní: vznikají na základě přímého šetření, podrobného měření nebo 

fotogrammetrického vyhotovení, příkladem jsou mapy stabilního katastru, 

katastrální mapa vyhotovená podle Návodu A (z r. 1932), SMH – 5, ZMVM, THM, 

DKM vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním, různé typy 

účelových map [4] 

- odvozené: zahrnují mapy, které byly odvozeny (grafickou nebo číselnou 

transformací, zmenšením s následnou generalizací obsahu) nebo přepracovány 

z map původních, jsou to zpravidla mapy středních a malých měřítek, příkladem je 

Státní mapa 1: 5000 odvozená, mezi odvozené mapy patří i základní mapa ČSSR 1: 

10 000, která byla odvozena z původní topografické mapy 1 : 10 000 [4] 

- částečně odvozené: vyznačují kombinaci původních i odvozených map, jedná se 

např. o doplnění výškopisu do map velkého měřítka, jejichž kresba polohopisu již 

existuje a připojením vrstevnicového obrazu ke kresbě vznikne nová mapa, která je 

částečně odvozená [4] 

2.2.2.2  Podle měřítka 

Technicko – inženýrské hledisko dělí mapy na: 

- mapy velkých měřítek do 1 : 5000 

- mapy středních měřítek    1 : 10 000 – 1 : 200 000 

- mapy malých měřítek       1 : 200 000 a menší [4] 

 

Obecně kartografické hledisko dělí mapy na : 

- topometrické do 1 : 5000, zobrazení prvků je vyhotoveno s minimálním 

zjednodušením a s maximální mírou podrobností 

- podrobně topografické od 1 : 10 000 do 1 : 50 000, obsahují velké množství 

detailních prvků s mírným stupňem kartografické generalizace 

- přehledně topografické od  1 : 100 000 do 1 : 200 000, dochází zde k vyššímu 

stupni generalizace se současnou aplikací kartografické abstrakce 
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- chorografické s malým měřítkem, zobrazující velké územní celky (např. kontinenty 

nebo jejich části) [4] 

2.2.2.3  Podle kartografických vlastností 

- konformní: úhel naměřený kdekoliv na mapě odpovídá naměřenému úhlu na 

odpovídající body v terénu 

- ekvidistantní: délka odměřená v těchto mapách a vynásobená měřítkovým číslem 

odpovídá délce, kterou bychom získali přímým měřením v terénu 

- ekvivalentní: mohou se na nich prakticky určit výměry části zemského povrchu 

v libovolném místě mapy 

- vyrovnávací: mají částečně eliminováno zkreslení jednoho z prvků na úkor jiného 

prvku, z kartometrického hlediska jsou málo použitelné [4] 

 

2.2.2.4  Podle obsahu mapy 

- polohopisné: zahrnují pouze polohopisnou složku mapy, příkladem jsou mapy 

stabilního katastru nebo ZMVM bez doplnění výškopisu nebo dnešní katastrální 

mapa 

- polohopisné a výškopisné: obsahují prvky polohopisu, výškopisu a popisu 

- mapy pouze s výškopisem: tvoří se jako příložné mapy k polohopisným mapám [4] 

2.2.3  Mapy velkých měřítek 

Mapy velkých měřítek se rozdělují do dvou kategorií. Jsou jimi katastrální a 

účelové mapy. V následujících kapitolách je blíže specifikován popis a vlastní rozdělení 

účelových map. 

2.2.3.1  Účelová mapa 

Účelové mapy jsou mapy velkých měřítek, obsahující mimo prvků základní mapy 

ještě zakreslení dalších prvků, objektů a jevů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem 

země v závislosti na účelu, podle kterého vznikly. Účelové mapy mohou vznikat přímým 

měřením a zobrazením, popřípadě přepracováním nebo částečným odvozením 
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z existujících map. Nejvíce rozšířeným polohopisným podkladem pro jejich tvorbu je 

katastrální mapa. [4] 

2.2.3.2   Rozdělení účelových map 

- základní účelové mapy 

- mapy podzemních prostor 

- ostatní účelové mapy [4] 

2.2.3.2.1  Základní účelové mapy 

- technická mapa města 

- základní mapa závodu 

- základní mapa dálnice 

- základní mapa letiště 

- jednotná železniční mapa stanic a tratí [4] 

2.2.3.2.2  Mapy podzemních prostor 

Jsou mapy jeskyň, podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra. [4] 

2.2.3.2.3 Ostatní účelové mapy 

Jedná se o mapy sloužící hlavně pro účely projektování, pro provozní potřeby 

organizací, pro pozemkové úpravy, vodohospodářské a lesnické mapy, geodetická část 

dokumentace skutečného provedení staveb, mapy sídlišť, mapy sloužící pro dokumentaci 

památkových objektů. [4] 

2.2.3.3  Výsledek vyhotovení účelových map 

Výsledkem tvorby účelových map mohou být mapy číselné, grafické nebo digitální. 

Při volbě kvality přesnosti mapy společně s volbou měřítka vycházíme z účelu, pro který je 

mapa vytvořena. Obsah mapy se řídí cílem, pro který je vytvořena. Pro zajištění souvislého 

zobrazení mapovaného území můžeme u účelových map posunout rám mapového listu ve 

směru jedné nebo obou os souřadnicového systému. Účelové mapy se mohou zpracovat  
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v libovolných rozměrech mapového rámu a v obecném kladu listů. Musí však obsahovat 

přehled kladu listů vyhotovených map. [4] 

3  POUŽITÝ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  
V rámci této práce bylo využito dvou systémů, tj. – souřadnicového systému S – JTSK 

a světového geodetického systému WGS 84. 

3.1  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě 
katastrální  

Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je 

charakterizován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, 

Křovákovým zobrazením, převzatými prvky sítě vojenské triangulace, tj. rozměrem, 

orientací i polohou na elipsoidu a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. Křovákovo 

zobrazení je jednotné pro celý stát. Je to dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné 

poloze, které navrhl a zpracoval  Ing. Josef Křovák roku 1922. [11] 

Toto zobrazení označujeme jako dvojité. To znamená, že trigonometrické body se 

nejdříve konformně zobrazí z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli. Pro území bývalé 

ČSR byla vybrána základní rovnoběžka 49° 30´. [11] 

Referenční koule se konformně zobrazila na kužel v obecné poloze. Z důvodu 

protáhlé polohy zobrazovaného území ve směru severozápad – jihovýchod byla zvolena 

obecná poloha kužele. Důsledkem bylo, že se rovnoběžkový pás, ve kterém se nacházela 

ČSR, zúžil z 370 km na 280 km a maximální délkové zkreslení se na okrajích pásu 

zmenšilo z  + 42 cm/km na + 24 cm/km. Rovnoběžka 78° 30´ byla zvolena jako základní 

kartografická rovnoběžka, tj. dotyková rovnoběžka kulové plochy v obecné poloze. [11] 

Koule byla nejdříve zmenšena o 0,0001 * R. Tímto jsme obdrželi místo jedné 

nezkreslené kartografické rovnoběžky dvě nezkreslené rovnoběžky a délkové zkreslení 

dosahovalo hodnot v rozmezí  – 10 až + 14 cm/1 km. [11] 

Vrchol kužele je zároveň počátek zobrazovací soustavy a leží na poledníku o 

zeměpisné délce λ = 42° 30´ východně od Ferra v bodě vzdáleném 1298 km na sever od 

průsečíku s rovnoběžkou o zeměpisné délce λ = 48° 15´. Osa Y směřuje na západ a je 
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kolmá k ose X. Celé uzemí ČR je položeno v jednom kvadrantu, takže souřadnice všech 

bodů jsou kladné. [11] 

 

Obr. 3 Schéma Křovákova zobrazení [7] 

3.2  Světový geodetický souřadnicový systém WGS 84 

 Je to vojenský souřadnicový systém, který používají státy NATO. Referenční plochou 

daného systému je elipsoid WGS 84. Systém využívá kartografické zobrazení, které se 

nazývá UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo). Počátek se nachází v hmotném 

středu Země, proto se jedná o geocentrický systém. Osa rotace Země je totožná s osou Z. 

Osy X a Y se nacházejí v rovině rovníku. Počátek a orientace os X, Y, Z je charakterizován 

12 pozemskými stanicemi se známými souřadnicemi, jež neustále monitorují dráhy družic 

systému GPS –NAVSTAR. [11] 
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Obr. 4 Schéma geocentrického souřadného systému WGS 84 [13]  

4 MĚŘENÍ POLOHOPISU  
V následujících podkapitolách je popsána definice polohopisu, měřická síť, podrobné 

polohové bodové pole a geodetické metody podrobného měření. 

4.1  Definice polohopisu 

Polohopis je obraz zemského povrchu, který znázorňuje vzájemnou polohu 

předmětů měření a vyšetřování, bez závislosti na terénním reliéfu. Polohopisem nazýváme 

množinu bodů, čar a mapových značek zobrazených na mapě. [13] 

Zemský povrch můžeme definovat jako přirozený, ale i uměle vytvořený terén. 

Z pohledu mapování k němu patří i prostory  pod povrchem Země i pod vodou. [13] 

Předmět měření polohopisu je charakterizován půdorysy budov, hranic pozemků, 

kultur, dopravní sítí, vodstvem, různým druhem vedení (plynové, elektrické, telefonní atd.) 

a dalšími předměty, které jsou určeny příslušnými předpisy. [13] 

Provádí se průzkum vybraných objektů a jevů na zemském povrchu, pod ním nebo 

nad ním a zjišťují se o nich potřebné údaje. [13] 

Výsledek podrobného měření tvoří číselné a grafické údaje, vytvářející podklad pro 

výpočet souřadnic podrobných bodů, vyhotovení originálu základní mapy a výpočet výměr 

parcel. Jako podklady se využívají měřické náčrty a zápisníky, popřípadě výstupy 

z registračních zařízení přístrojového vybavení na podrobné měření. [13] 
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4.2  Geometrický základ měření (měřická síť) 

Při podrobném měření polohopisu jsou geometrickým základem polohové měřické 

body, které dělíme na: 

- body základního polohového bodového pole (ZPBP) a pevné body 

polohového pole (PBPP) 

- pomocné měřické body dočasně nebo trvale stabilizované 

- ostatní body podrobného polohového bodového pole dočasně 

stabilizované 

- dané body dříve vybudovaných polí vyhovující technickým předpisům 

[13] 

4.2.1  Podrobné polohové bodové pole 
Body podrobného polohového bodového pole jsou v přírodě trvale stabilizovány, 

používají se pro připojení měřické sítě, pro vykonávání měřických, vytyčovacích a 

kontrolních geodetických prací. V terénu je doporučená hustota bodů v místní trati po 200 

m a v polní trati alespoň 1 km. Příslušný katastrální úřad vede jejich databázi, zahrnující 

místopis a polohové údaje o bodech. Mají rozdílnou přesnost oproti bodům základního 

polohového bodového pole a jsou rozděleny do pěti tříd přesnosti. Způsob rozdělení do 

jednotlivých tříd přesnosti je uveden v tabulce č.1. [11] 

 

Třída přesnosti Střední souřadnicová chyba 

1. 0,02 m 

2. 0,04 m 

3. 0,06 m 

4. 0,12 m 

5. 0,20 m 

Tab. 1 Rozdělení bodů podrobného polohového bodového pole do tříd přesnosti [11] 

Body PPBP rozdělujeme také podle metod určení na body zhušťovací, polygonové, 

měřické a fotogrammetrické. [11] 
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4.3  Geodetické metody podrobného měření 

 S ohledem na členitost terénu, frekvenci dopravy, hustotu zástavby, měřítko mapy a 

jiné okolnosti využíváme tyto geodetické metody měření polohopisu: 

- polární metoda 

- metoda pravoúhlých souřadnic 

- metoda konstrukčních oměrných 

- metoda hromadného protínání vpřed 

Uvedené metody se v praxi často kombinují. V následující podkapitole jsou 

uvedeny metody, které byly využity v rámci této práce. [13] 

4.3.1  Polární metoda 

Poloha bodu P1 je určena  pomocí polárních souřadnic – vodorovný úhel mezi 

orientačním směrem na bod B a určovaným bodem P1 a délky od stanoviska A o známých 

souřadnicích k určovanému bodu P1. [11] 

 

Obr. 5 Princip polární metody 

U této metody se setkáme s pojmy polární doměrek a polární kolmice. Polární 

doměrek se měří  tehdy, je-li vnitřní roh budovy nepřístupný a my potřebujeme změřit 

délku. Polární kolmice se měří, pokud není vidět ze stanoviska na určovaný podrobný bod. 

Měření vodorovných úhlů v řadách a skupinách se využívá při měření úhlů v obou 

polohách dalekohledu. V 1. poloze dalekohledu se provede zacílení na počáteční směr B. 
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Postupným otáčením ve směru hodinových ručiček se zaměří body P1, P2, a končí se 

opětovným zacílením na bod B. [11] 

4.3.2  Metoda konstrukčních oměrných 

 Tato metoda se využívá při měření pravoúhlých výstupků budov. U této metody 

jsou dány dva body, které se uvedou jako první a poslední bod záznamu. Oměrná míra má 

záporné znaménko, jestliže leží koncový bod oměrné od spojnice předchozích dvou bodů 

ve směru postupu předpisu vlevo. První oměrná míra se zapisuje k druhému bodu a má 

vždy kladné znaménko. [13] 

 

Obr. 6 Příklad konstrukčních oměrných měr 

5 METODA GNSS  
V dalších kapitolách je popsána charakteristika GNSS, její struktura, princip určení 

polohy, určení prostorové polohy, charakteristika systému NAVSTAR GNSS, metody 

měření GNSS, přesnost relativních metod měření, zdroje chyb měření, výhody a omezení 

GNSS. 

5.1  Definice GNSS 

Je to metoda, kdy družicový pasivní radiový systém slouží k určení polohy, času a 

rychlosti v reálném čase na kterémkoli místě na Zemi. Využívá pasivní dálkoměrnou 

metodu pro určování polohy uživatele. Vzdálenosti jednotlivých družic od uživatele jsou 

určovány pomocí doby potřebné k absolvování této dráhy radiovým signálem vysílaným 

družicemi. Pro stanovení rychlosti pohybu uživatele se využívá Dopplerova jevu. Obecně 

se pojmem GNSS označuje každá technologie nebo systém pro družicovou navigaci. [10] 
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5.2  Struktura GNSS 

Systém GNSS se skládá ze tří segmentů: 

-     kosmický 

- řídící 

- uživatelský [9] 

5.2.1  Kosmický segment 

    

Obr. 7 Schéma kosmického segmentu  [20] Obr. 8 Oběžné dráhy družic [19] 

 

Kosmický segment zahrnuje soustavu umělých družic Země, jež mají přesně 

definované oběžné dráhy. Segmenty se liší typem oběžných drah, sklonem a počtem 

oběžných drah, výškou, družicemi, jejich počtem a rozmístěním na oběžných drahách. 

Kosmický segment musí být umístěn tak, aby co nejlépe plnil požadavky uživatelského 

segmentu, a přitom nepřesahoval limitní možnosti řídícího segmentu. Oběžné dráhy družic 

systému GNSS jsou kruhové s výškou 20 200 km a sklonem drah 55°. Doba oběhu jedné 

družice je přibližně 12 hodin (jedna polovina siderického dne). Oběžných drah bylo 

zvoleno šest, každé přísluší čtyři družice. Počet družic ve vesmíru, včetně rezervních, je 

24. [9] 

U plně obsazeného kosmického segmentu se počítá s tím, že bude ve vesmíru 24 

družic. Z toho 21 družic je funkčních a tři jsou záložní. Kromě těchto družic je počítáno i 

se čtyřmi družicemi, které jsou v pohotovostním stavu na Zemi a je možno je vypustit 

během 48 hodin. Oběžné dráhy družic mají kruhový tvar a svírají s rovníkem úhel 

přibližně 55 stupňů. Po této dráze oběhnou družice Zemi za 11 hodin a 58 minut (polovina 
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siderického dne). Celkem je šest oběžných drah a každá je obsazena čtyřmi družicemi. 

Teoreticky toto uspořádání zaručuje viditelnost minimálně čtyř družic na kterémkoli místě 

na Zemi a to celých 24 hodin denně. U těchto družic je potřeba přibližně jednou ročně 

provést opravu jejich oběžných drah a dvakrát ročně doplnit plynové trubice, které 

pohánějí atomové hodiny. Družice pracují nepřetržitě, dokud nedojde k zásadním 

poruchám a jejich následné náhradě. Úpravy oběžné dráhy se vyžadují z důvodů jejich 

změn, které jsou způsobeny nepravidelnostmi ve sluneční aktivitě, změnou gravitačního 

pole Země atd.  [9] 

5.2.2   Řídící segment 

 

Obr. 9 Rozmístění pozemního segmentu na Zemi [19] 

 

Skládájí se z monitorovaných stanic na zemském povrchu, provádějících 

monitorování kosmického segmentu, jeho vyhodnocování a úpravy tak, aby plnil správně 

svou funkci. Jde hlavně o sledování signálů družic, vyhodnocování chování družic, 

určování parametrů jejich oběžných drah, sledování a korekce hodin na družicích, 

aktualizace parametrů vysílaných družicemi, manévry družic, údržbu družic, koordinaci a 

řízení celého systému. [9] 

Řídící segment spravuje celý systém GNSS. Tvoří jej pět pozemních 

monitorovacích stanic (tři z nich jsou zároveň i vysílacími), které provádějí permanentní 

pozorování družic kosmického segmentu. Provádějí kontrolu jejich oběžné dráhy a vysílají 

družicím zprávy o jejich změnách. Na základě těchto údajů si družice opraví tzv. navigační 
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zprávu vysílanou uživatelům. Stanice jsou rozmístěny na velkých vojenských základnách 

armády USA po celém světě (Havaj - monitorovací, Kwajalein - vysílací/monitorovací, 

Diego Grácía -  vysílací/monitorovací, Ascension - vysílací/monitorovací, Colorado 

Springs - zde je hlavní řídící stanice). [9] 

Velmi důležitým údajem, sledovaným řídícím segmentem, je palubní čas 

jednotlivých družic. Stanice jej monitorují a případně provedou korekci palubních hodin. 

Předávání aktualizovaných údajů družicím prostřednictvím tohoto systému probíhá 

několikrát denně. Vlastní monitorovací stanice, s výjimkou hlavní stanice, jsou 

bezobslužné. Tvoří je velice přesný GNSS přijímač s vlastními atomovými hodinami, který 

provádí neustálá měření na družice v jeho dosahu. Data jsou poté odesílána na hlavní 

stanici a tam se zpracovávají a vyhodnocují nové efemeridy družic a korekce hodin. 

Vysílací stanice je odešle zpět na příslušnou družici. Přesnost určení efemerid je přibližně 

1,5 metru. Existují i jiné postupy schopné určit oběžné dráhy s přesností až 3 cm. Družice 

jsou sledovány monitorovacími stanicemi po 92 % času. [9] 

5.2.3  Uživatelský segment 

 

Obr. 10 Geodetické GNSS přístroje [19] 

 

Uživatelský segment zahrnuje veškeré technické vybavení umožňující zpracování 

signálů z družic GNSS, technologické postupy měření a vyhodnocování prováděné 

uživateli. 

Tvoří jej jednotlivé GNSS přijímače, uživatelé, vyhodnocovací nástroje a postupy měření, 

usnadňující a rozšiřující možnosti využití polohového systému. Konkrétní podoba je vždy 

určena technickými omezeními, možnostmi jednotlivých uživatelů a možnostmi 
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kosmického segmentu. Na základě přijatých signálů z družic mohou přijímače provádět 

předběžné výpočty polohy, rychlosti a času. Z tohoto důvodu je vhodné jejich použití: pro 

navigaci, určování polohy, zeměměřictví, určování přesného času, k výzkumným úkolům i 

pro jiné účely. [9] 

Navigace se využívá především v řízení dopravních prostředků a v turistice. Pro 

přesná měření, která jsou využívaná geodety, je potřeba většinou dvou nebo více 

přijímačů. Dalším možným využitím jsou vědecké pokusy při sledování vlastností 

atmosféry či pohybu geologických útvarů a litosférických desek. Přijímače GNSS mohou 

sloužit jako zdroje velmi přesného času a kmitočtu pro různé potřeby jako je 

telekomunikace, energetika atd. 

Při geodetických měřeních s GNSS a plánování měření se nejvíce používá relativní způsob 

určování polohy (2 přijímače), jehož výsledkem je relativní poloha těchto přijímačů. [9] 

5.3  Princip určení polohy 

Probíhá na základě měření navigačních parametrů (vzdálenost družice – přijímač, 

radiální rychlost družice vzhledem k přijímači). Družice vysílá pro uživatele signály 

v podobě složitého signálu. [10] 

Poté následuje výpočet polohy družic pomocí informace o jejich pohybu 

v družicovém souřadnicovém systému. Každá družice vysílá zprávy o své poloze a o 

přibližných polohách ostatních družic systému. [10] 

Provede se určení polohy (rychlosti) přijímače s využitím měřených parametrů 

řešením soustavy rovnic obsahujících jako neznámé souřadnice přijímače a jejich časové 

změny. K určení aktuální polohy přijímač počítá pseudovzdálenosti, tj. vzdálenosti mezi 

přijímačem a viditelnými družicemi (nad obzorem). Pojem pseudovzdálenost se zavádí 

zejména proto, že je nutné provádět další doplňující výpočty, které určení výsledné polohy 

dále zpřesňují. Na základě znalosti rychlosti šíření radiového signálu a rozdílu času mezi 

vysláním a příjmem signálu se vypočítají pseudovzdálenosti. [10] 

Na závěr se provede transformace určených souřadnic do souřadnicového systému 

přijímače. Pro určení dvojrozměrné polohy (většinou zeměpisná délka a šířka) stačí příjem 

signálu z minimálně tří družic (výpočet tří pseudovzdáleností), pro určení trojrozměrné 

polohy (navíc výška) minimálně ze čtyř družic. Příjem menšího počtu družic znemožní 

výpočet polohy. Naopak vyšší počet družic určení polohy dále zpřesňuje. [10] 
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5.4  Určování prostorové polohy metodou GNSS 

 Při řešení spektra úloh od celosvětových a kontinentálních sítí přes geodynamiku až 

po inženýrskou geodézii, mapování a fotogrammetrii se GNSS stává běžně používanou 

geodetickou technikou. Existují dva navigační systémy – NAVSTAR GNSS (USA) a 

GLONASS (Rusko). Více rozšířený je systém NAVSTAR GNSS, který je plně v provozu 

a zabezbečuje příjem signálu ze 4 družic v kterékoliv době a na kterémkoliv místě na 

Zemi. [1] 

5.4.1  Stručný popis systému NAVSTAR GNSS 

 

Obr. 11 USAF Výzkumná laboratoř uměleckého systému NAVSTAR GNSS nad Zemí [19] 

 

 Je to radionavigační systém, který je vybudovaný na bázi umělých družic Země. 

Poskytuje uživatelům vybavených speciálními přijímači informaci o jejich okamžité 

poloze, rychlosti, směru pohybu a o přesném čase. [1] 

 Hlavním cílem koncepce GNSS je navigace statických i pohybujících se objektů 

pro vojenské účely. Měření pseudovzdáleností mezi anténou přístroje a čtyřmi družicemi 

nad horizontem je základní metodou navigace. Na základě znalosti polohy družic 

v geocentrickém souřadnicovém systému můžeme odvodit souřadnice antény přijímací 

aparatury. Stačí měření vzdáleností ze tří družic (geometrické hledisko). Pro určení rozdílu 

mezi časovým systémem hodin družice a časovým systémem hodin přijímače je nutné 

měření na čtyři družice. [1] 
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 GNSS byl vytvořen pro přesnou navigaci v reálném čase. Tzn. poloha a vektor 

rychlosti musí být známy ihned po provedeném měření. Polohová přesnost se pohybuje 

mezi 10 – 15 m, a to pro navigační účely stačí. Pro geodetické účely nahrazují absolutní 

určování polohy relativní metody, tj. určí se poloha vzhledem k jiné stanici, jejíž poloha je 

známá. Přesnost dosahuje 1 – 2 ppm, tj. 1 – 2 mm na kilometr vzájemné vzdálenosti dvou 

přijímacích zařízení, při speciálních aplikacích až 0,1 ppm. [1] 

5.5  Metody měření technologií GNSS 

Mezi metody měření technologií GNSS řadíme statickou metodu, 

pseudokinematickou metodu, rychlou statickou metodu a metodu Stop and Go. 

Podrobnější popis metod je uveden v následující podkapitole. 

5.5.1  Statická metoda 

Jedná se o základní geodetickou metodu využití GNSS, při které se poloha bodů 

určí pomocí fázových měření, která směřuje k nejpřesnějším výsledkům. Na dvou 

koncových bodech základny jsou umístěny dva přístroje, které současně přijímají 

družicové signály. U jednoho bodu musí být známy geocentrické souřadnice. Parametry 

základny tj. délku, azimut, zenitovou vzdálenost získáme relativním určením polohy ze 

známého na určovaný bod. Základna se určí s přesností v milimetrech. [2] 

  Na základě měření pseudovzdáleností se určí geocentrické souřadnice referenčního 

bodu a postačí je znát s několikametrovou přesností. Se zvyšující se délkou základny se 

zvýší požadavek na přesnost souřadnic referenčního bodu. Vhodnou metodou je koncepce 

základních bodů. Body, u nichž známe geocentrické souřadnice s centimetrovou přesností, 

se volí jako referenční. [2] 

 Pozorování musí být provedeno nejméně na čtyři družice a příjem signálu by měl 

být spojitý. U statických metod je vyžadována délka pozorování od třiceti minut až po 

několik hodin s ohledem na počet družic, délku základny a požadovanou přesnost. 

Vzdálenosti, které určujeme, mohou být v rozmezí od několika metrů až do stovek 

kilometrů. U základny s délkou nad 500 kilometrů musíme počítat s délkou pozorování 24 

hodin i více. Základní podmínkou provedení měření je, aby ve výšce 15˚ - 20˚ nad 

horizontem nebyla žádná překážka, jež by mohla zabránit příjmu přímočaře se šířícímu 

družicovému signálu. [2] 
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 Relativní statické určování polohy je založeno na měření fáze nosné vlny L1 nebo 

obou vln L1 i L2. Přitom při zpracování vycházíme z dvojnásobných diferencí (přesné 

měření) a trojnásobných diferencí (přibližné měření).Vyhledání a oprava skluzů počítání 

cyklů a určení ambiquit patří mezi hlavní problém při zpracování dvojnásobných diferencí. 

Jedná se o problém ambiquit, jež ovlivňuje potřebu delších observací při zvyšující se 

vzdálenosti bodů. Druhým řešením, jehož výsledkem je určení ambiquit jako celých čísel, 

přináší od relativních metod vysokou spolehlivost. [2] 

 Observační sérií nazýváme časový interval, během kterého probíhá simultánní 

měření na dvou nebo více bodech. Podle předem určené strategie je stanoven 

harmonogram měření, proto během měření není nutná vzájemná komunikace mezi 

jednotlivými měřickými skupinami. [2] 

5.5.2  Pseudokinematická metoda  

Metoda vyžaduje dva přístroje – jeden přístroj je umístěný v referenčním bodě a 

s druhým se pohybujeme po určovaných bodech. Na všech bodech je provedeno několika 

minutové měření. Celý postup měření na všech bodech se zopakuje, až uplyne nejméně 

jedna hodina. Získané údaje na všech bodech v první etapě jsou zpracovány společně 

podobnými úkony jako při statické metodě. Proto jsou postupy řešení ambiquit analogické 

jako při statické metodě. Pro úspěšnou aplikaci metody je potřeba změnit konfiguraci 

družic mezi prvním a druhým měřením, tj. dosáhnout vyhovující hodnoty RDOP – faktoru 

relativního snížení přesnosti. Faktor je charakterizován tímto vztahem : 

1

222 )(

σ
σσσ ZYX ∆∆∆ ++

,    (1) 

kde:  

σ∆X , σ∆Y, σ∆Z – střední chyby souřadnicových rozdílů základny ∆X, ∆Y, ∆Z 

σ1 – jednotková střední chyba měření dvojnásobné diference 

Je-li RDOP větší jak 3,0, pak doba měření nebyla dostatečná a nebyly jednoznačně 

vyřešené ambiquity. Výhodou metody je, že při přesunu nemusí být přijímač zapnutý. 

Nevýhodou je potřeba opakovat měření na stejném bodě. Proto je tato metoda vhodná pro 

malé území. [2] 
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5.5.3  Rychlá statická metoda 

 Tato metoda je velmi podobná klasické statické metodě s výjimkou výrazného 

zkrácení doby měření. Zkrácení doby měření se určí technologií rychlého určení ambiquit, 

které získáme dvěma způsoby. [2] 

První způsob vychází z technických zlepšení při měření pseudovzdáleností. 

Vytvořily se přijímače, jež při příjmu P – kódu dosáhnou přesnosti větší jak 10 cm. 

Kombinací fázových měření s přesnými vzdálenostmi jsou ambiquity určeny během 

několika minut. [2] 

Druhý způsob vychází ze speciálních statistických postupů, které využívají větší počet 

nadbytečných měření při příjmu signálu z většího počtu družic. Ambiquity jsou určeny 

také během několika minut. [2] 

V závislosti na počtu družic nad horizontem a jejich geometrické konfiguraci 

vyplývá vhodnost metody. Výhodou metody je, že nepožaduje nepřerušený příjem signálu 

při přesunu mezi body, stačí jen jedno postavení přijímače. Při délce observačních sérií 12 

– 20 minut a základnách do 20 km se výsledky rychlé statické metody neliší od klasické 

metody o více jak 1 – 2 cm. Dvojfrekvenční přijímače s P – kódem jsou podmínkou. 

Úspěch metody závisí na úplném dobudování vesmírného segmentu GNSS, tzn., aby byl 

zabezpečen simultánní příjem 4 – 8 družic na kterémkoliv místě na Zemi. [2] 

5.5.4   Metoda Stop and Go 

 U této metody se ambiquity určí na začátku vlastního měření. Jednotlivé firmy mají 

rozdílný systém řešení. Po určení ambiquit se provádí měření, které probíhá tak, že 

pohyblivým přijímačem měříme jen několik vteřin na jednotlivých bodech. Při měření 

musí být zachován nepřerušený příjem signálu všech družic. Kdyby došlo ke ztrátě signálu, 

je potřeba znovu vyřešit ambiquity. Z toho vyplývá, že se tato metoda může používat jen 

v otevřeném terénu bez překážek. [2] 
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5.6  Přesnost relativních metod měření 

Přesnost měření je funkcí mnoha faktorů. V tabulce je vyznačen přehled dosažené 

relativní přesnosti v závislosti na typu přijímače, počtu družic, délce základny a délce 

observační série. [2] 

Přijímač Základna 

[km] 

Počet družic Doba observace 

[minuty] 

Relativní 

přesnost 

[ppm] 

Statická metoda 

4 30 1 

5 15 

5 - 10 

4 60 5 

5 30 

5 

4 90 10 

5 60 

4 

4 120 

L1 

30 

5 90 

3 

L1&L2 bez P-
kódu 

100 5 120 0,1 

L1&L2 s P-
kódem 

50 4 10 1,0 

 100 5 60 0,1 

 500 5 120 0,1 – 0,01 

Modifikované statické metody 

L1 3 5 0,1 10 

 3 5 3 3 

L1&L2 s P-
kódem 

100 5 0,1 3 

Tab. 2 Přesnost relativních metod měření [2] 
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5.7  Zdroje chyb měření GNSS 

Zdrojem chyb při měření GNSS mohou být ionosférická a atmosférická refrakce, 

chyby hodin družice a přijímače, multipath, snížení přesnosti, výběrový přístup a anti – 

spoofing. 

5.7.1  Ionosférická a atmosférická refrakce 

Při průchodu družicového signálu ionosférou se signál může zpomalit a posunout 

stejně jako když světlo prochází skleněnou deskou. V důsledku větší hustoty vzduchu je 

atmosférická refrakce závislá na změně rychlosti signálu. [3] 

5.7.1.1  Vlivy, které ovlivňují refrakci 

a) Výška družic nad obzorem  

Z nízko letící družice je signál ovlivněn více než signál z družice letící blízko 

zenitu. Když signál prochází atmosférou, musí se zvětšit vzdálenost. [3] 

b)  Ionosféra 

 Hustota ionosféry závisí na Slunci. V noci je její vliv velmi malý. Ve dne narůstá 

vliv Slunce na ionosféru a zpomaluje signál. Hodnota hustoty ionosféry závisí za sluneční 

aktivitě. Může se zde vyskytnout sluneční bouře a také působit na ionosféru. [3] 

c) Vodní pára 

Vodní pára působí na GNSS signál. Vodní pára, která je obsažena v atmosféře 

působí také na GNSS signál. Tento vliv, vyvolávající chybu v poloze, může být snížen 

použitím atmosférických modelů. [3] 

5.7.2  Chyby hodin družice a přijímače 

 Přestože jsou hodiny na družici velmi přesné, stává se, že se čas od času zpomalují 

a vzniká malá chyba, která ovlivňuje přesnost v určení polohy. Ministerstvo obrany USA 

monitoruje družice a v případě, že zjistí odchylku, může ji s využitím řídícího segmentu 

opravit. [3] 
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5.7.3  Multipath 

 Multipath vznikne, když  je anténa přijímače umístěna blízko velké odrazné plochy, 

např. vodní plocha nebo budova. Družicový signál nedojde přímo k anténě, ale zasáhne 

blízký objekt, odrazí se k anténě a měření je chybné. [3] 

 Multipath se dá redukovat využitím speciálních antén, které jsou umístěny na 

základové desce, jež preventivně odstraňuje ploché signály. Pro zvýšení přesnosti se 

využívá použití prstencové antény, která se skládá ze 4 až 5 soustředných prstenců okolo 

antény, které zadrží odražené signály. [3] 

 Multipath působí jen při velmi přesných měřeních, proto přijímače pro 

jednoduchou ruční navigaci taková zařízení nepoužívají. [3] 

5.7.4  Snížení přesnosti 

 Snížení přesnosti DOP znamená míru vlivu geometrie družic a je odvozena od 

prostorové polohy družic na obloze. DOP má výrazný vliv na  chybu určení polohy. Dobré 

rozmístění družic na obloze chybu v poloze sniží a nevhodné rozmístění ji naopak zvětší. 

[3] 

 Odlišné 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 

- GDOP – snížení přesnosti v poloze a čase 

Nejpoužívanější ukazatel je GDOP, který je kombinací všech uvedených faktorů. 

Některé přijímače počítají HDOP nebo PDOP bez ohledu na čas. [3] 

 Nejvýhodnější způsob minimalizace vlivu GDOP je provádět měření v době, kdy je 

k dispozici větší počet družic, přitom je nutno uvažovat, že signály z nízko nad obzorem 

letících družic jsou obecně zatíženy větším množstvím zdrojů chyb. [3] 

 K dosažení nejlepších výsledků se doporučuje vyloučit z měření družice, které jsou 

v menší výšce než 15˚ nad obzorem. [3] 
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5.7.5  Výběrový přístup 

 Nazýváme jím proces, který uplatňuje ministerstvo obrany USA na GPS signál. 

Efemeridy, které jsou vysílané družicí jsou jen trochu jiné než ve skutečnosti. Výsledkem 

je snížení přesnosti v určení polohy. [3]  

 To vytváří problémy civilním uživatelům, kteří používají k určení své polohy pouze 

jeden GNSS přijímač. U uživatelů diferenčních systémů se tento problém neprojevuje. [3] 

 Toto znehodnocení systému GNSS bylo v roce 2001 zrušeno. [3] 

5.7.6  Anti – Spoofing 

 Anti – Spoofing stejně jako výběrový přístup zabraňuje civilním a nepřátelským 

armádním silám v přístupu k P – kódu. Z toho důvodu je přístupný jen C/A kód, který 

mohl být znehodnocen výběrovým přístupem. [3] 

 Anti – Spoofing zakódoval P – kód do signálu, který se nazývá Y – kód. 

Vygenerovat tento kód mohou jen uživatelé vojenských GNSS přijímačů. [3] 

 Vojenské GNSS přijímače se vyznačují vyšší přesností, neboť nepoužívají 

k výpočtu polohy C/A kód, ale používají P - kód. [3] 

 P – kód je modulován na nosné vlně 10,23 MHz, zatímco C/A kód je modulován na 

nosné vlně 1,023 MHz. Poloha vypočtená z P – kódu musí být 10 krát přesnější než z C/A 

kódu. Protože přijímače armády mohou přijímat přesný Y -  kód, je poloha jimi určená 

okolo 5 m, zatímco civilní přijímače podle typu dosahují přesnosti od 15 do 100 m. [3]  

5.8  Výhody GNSS 

- nevyžaduje nutnou viditelnost mezi body 

- může být použit v jakoukoliv denní dobu a při jakémkoliv počasí 

- naměřené výsledky poskytují velmi vysokou geodetickou přesnost 

- většina úkolů může být vykonána v kratším čase a s méně lidmi [3] 
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5.9  Omezení GNSS 

Pokud má GNSS pracovat, vyžaduje se, aby GNSS anténa mohla přijímat signál 

nejméně od 4 družic pohybujících se 15˚ nad obzorem. Přitom nesmí být družicový signál 

blokován vysokými budovami, stromy atd. Mimo to nelze GNSS měřit uvnitř staveb, 

v podzemí apod. Z tohoto důvodu je velmi obtížné používat GNSS v centrech měst nebo 

v lese. Tato omezení se musí nahradit klasickým měřením elektronickými tachymetry nebo 

jejich kombinací s GPS. [3] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
Praktická část práce se zaměřuje na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Zahrnuje 

rekognoskaci terénu, bližší charakteristiku použitého přístrojového vybavení a pomůcek, 

komplexní popis mnou zvoleného postupu měření, zpracování výstupů a vyhotovení 

kresby účelové mapy. Obsah tvoří také nutné zhodnocení přesnosti dosaženého výsledku a 

celkového naplnění v úvodu stanoveného cíle. 

6 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE   
Před vlastním měřením je nutno provést přípravné práce, které zahrnují zajištění 

mapových podkladů dané oblasti, rekognoskaci terénu, volbu připojovacího měření a 

metody měření. 

6.1  Rekognoskace terénu 

Samotnému provedení měřických prací předcházelo seznámení s místem zaměření 

přímo v terénu. Hlavní podstatou rekognoskace bylo zjistit hustotu zeleně – pro zaměření 

pomocí GNSS, počet a rozmístění stanovisek – pro zaměření totální stanicí.  

6.2  Zajištění potřebných mapových podkladů pro 
měření 

V rámci přípravy na měření je nutné zjistit si potřebné geodetické údaje o 

trigonometrických a zhušťovacích bodech. 

6.2.1   Geodetické údaje o trigonometrických a zhušťovacích 
bodech 

Tyto údaje nalezneme na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního www.cuzk.cz. Měřená oblast se nachází na trigonometrickém listu TL - 3611. 
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Obr. 12 Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů [14] 

 

Z obrázku je patrné, že jsou zhušťovací i trigonometrické body velmi odlehlé od 

zaměřované oblasti a z tohoto důvodu nemohly být souřadnice jednotlivých stanovisek 

určeny metodou polygonového pořadu, ale využitím metody GNSS. Bylo tedy potřebné 

zjistit nejbližší referenční stanici, která by byla využita pro měření. 

6.2.2  CZEPOS na území České republiky 

Obsahuje celkem 26 permanentních stanic GNSS rovnoměrně rozmístěných na 

území ČR ve vzájemných vzdálenostech cca 60 km. Uspořádání těchto stanic je ukázáno 

na obrázku č. 13 s vyznačením referenční stanice, která byla využita při mém měření. 

CZEPOS mohou využít všichni uživatelé, kteří potřebují v reálném čase určovat polohu 

pevného nebo pohybujícího se stanoviště. [14] 
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Obr. 13 Rozmístění permanentních stanic CZEPOS [14] 

 

Pro měření byla využita referenční stanice na budově VŠB – TUO , která má 

následující souřadnice: 

 

Referenční stanice  Y [m] X [m] 

VSBO 479133.802 1101052.114 

Tab. 3 Referenční stanice VŠB TUO [14] 

7  POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY  
K měření byl využit elektronický tachymetr Leica TCR 307, GNSS Leica SR 530 a 

pomůcky. Jejich podrobnější popis uvádějí podkapitoly níže. 
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7.1  Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

 

 

Obr. 14 Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

 

Pro polohové zaměření podrobných bodů byl použit elektronický tachymetr Leica 

TCR 307. Je to velmi kvalitní elektronický tachymetr, který je určen pro jednoduché práce. 

Přístroj je přizpůsobený pro běžné geodetické práce a pro vytyčovací úlohy. Poskytuje 

měření vzdáleností bez použití odrazného hranolu pomocí zabudovaného viditelného 

laserového paprsku. Je vybaven nekonečnou horizontální a vertikální ustanovkou a 

laserovou olovnicí pro dostředění přístroje. [5] 

 

Základní technické parametry elektronického tachymetru Leica TCR 307 

Dalekohled Zvětšení 30x, nejkratší vzdálenost záměry 

1,7 m, zorné pole 1˚ 30´ 

Měření úhlů Jednotky - 360˚ šedesátinné, 400g, 360˚ 

desetinné, přesnost odečítání – 7́΄, 2 

mgon, nejmenší zobrazovaná jednotka – 

0,0005 gon, 1´´ 

Citlivost libely Krabicová libela - 6´/2 mm 

Elektronická libela – 20´´/2 mm 

Laserová olovnice Přesnost – 0,8 mm/1,5 m 
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Průměr laserové stopy – 2,5 mm/1,5 m 

Kompenzátor Dvojosý, kapalinový 

Rozsah urovnání – 4´(0,07 gon) 

Přesnost urování – 2´´(0,7 mgon) 

Napájení Baterie – Ni + Mh 

Napětí – 6V, 1800 mAh 

Externí napájení: napětí – 11,5 V - 14 V 

Počet měření Úhly – 4h 

Vzdálenost - 1000 

Teplotní rozsah Provozní : -20˚C až  +50˚C 

Registrace Vnitřní paměť: kapacita – 256 kB = 4000 

datových bloků nebo 7000 souřadnic 

Měření vzdáleností infračerveným dálkoměrem HR 

Program měření Přesnost Doba měření 

Standardní měření 2 mm +2 ppm < 1 sec 

Rychlé měření 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 

Tracking 5 mm + 2 ppm < 0,3 sec 

Odrazné štítky 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 

Dosah (normální a rychlé měření) 

Standardní 

hranol 

3 hranoly 360˚ hranol Štítek 

60mm x 60 mm 

Minihranol 

2300 m 2300 m 800 m 150 m 800 m 

3000 m 4500 m 1500 m 250 m 1200 m 

3500 m 5400 m 2000 m 250 m 2000 m 

Tab. 4 Základní technické parametry Leica TCR 307 [5] 
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7.2  GNSS Leica SR 530 

 

Obr. 15 GNSS Leica SR 530 [12] 

 

Systém je velmi rychlý a velmi přesný. Frekvence fázových odečtů je 5 HZ a 

systém se inicializuje v reálném čase typicky do třiceti sekund. Při použití choke - ring 

antény je statické měření vektorů charakterizováno přesností 3 mm + 5 ppm. Systém je 

ergonomicky navržen a je lehký a skladný. Celková hmotnost včetně antény je 2,4 kg. [15] 

 

Základní technické parametry GNSS Leica SR 530 

Typ přijímače Dvoufrekvenční, geodetický, RTK 

Metody měření Statická, rychlá statická, kinematická, 

RTK, DGPS 

Měření na L1 12 kanálů, fázová měření C/A- kódu, 

korelace P - kódu 

Měření na L2 12 kanálů, fázová měření P, podpora 

řešení P – kódu při AS 

Standardní anténa AT502 

Přesnost měření při postprocesingu Přesnost v poloze = přesnost základny, 

přesnost výšky = 2x poloha 
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Statická 3 mm + 0,5 ppm 

Rychlá statická 5 mm + 1 ppm 

Stop and Go Nepoužívá se 

Kinematická 10 mm + 1 ppm 

Navigace 30 cm 

Přesnost měření v reálném čase a  

DGPS /RTCM 

Přesnost v poloze = přesnost základny, 

přesnost výšky = 2x poloha 

Statická po inicializaci 5 mm + 2 ppm 

Podrobná po inicializaci 10 mm + 2 ppm 

Navigace a DGPS/RTCM 30 cm 

Baterie 2x6V/3,6Ah – 6hod 

Paměťová karta PCMCIA 16 MB 

Vnitřní paměť Není k dispozici 

Tab. 5 Základní technické parametry GNSS Leica SR 530 [15] 

7.3  Pomůcky 

Pro elektronickou tachymetrii byl využit tachymetr Leica TCR 307, stativ, berle se 

signálem, pásmo, dřevěné kolíky, měřický náčrt. Pro určení polohy podrobných bodů byl 

potřeba 2x  GNSS Leica SR 530, 2x stativ, dvoumetr, kolíky. 

8 MĚŘICKÉ PRÁCE V TERÉNU 
Měřické práce v terénu v mém případě zahrnují stabilizaci stanovisek, přípravu stroje 

před měřením, zaměření polohopisu, zaměření stanovisek pomocí GNSS a popis 

měřického náčrtu. 

8.1  Stabilizace stanovisek 

Stabilizace byla provedena na zpevněných plochách dřevěnými kolíky, které byly 

pro snazší vyhledání v terénu označeny barevným nástřikem. 
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8.2  Příprava stroje před měřením 

Nejdříve byla provedena centrace a horizontace. Stroj byl připevněn k hlavě stativu 

pomocí upínacího šroubu. Horizontace přístroje byla provedena pomocí krabicové libely, 

která se používá pro hrubé urovnání a alhidádové libely, sloužící pro přesné urovnání. 

Stavěcí šrouby slouží k urovnání obou těchto libel. Poté se provádí optická centrace, která 

spočívá ve zkoincidování středu stanoviska, nad nímž stojíme se středovou značkou 

optického dostřeďovače. Následuje urovnání bubliny krabicové libely nastavením 

výsuvných noh stativu. Měření může být započato, až se bod nachází ve středu značky 

dalekohledu. Při porušení centrace přístroje (působení větru, zapadnutím noh stativu do 

země, atd. ) se na displeji objeví upozornění o snížené přesnosti měření. Zvolíme si jasně 

identifikovatelný bod a před zapnutím přístroje si nastavíme na tento bod úhel 0g. V mém 

případě byla 0g nastavena vždy na následující stanovisko. Po zajištění vertikální a 

horizontální ustanovky přístroj zapneme. Uvolníme ustanovky a otočíme jeho hybnou částí 

kolem horizontální i vertikální osy.  

8.3  Zaměření polohopisu 

Měření polohopisu bylo provedeno metodou elektronické tachymetrie. Podrobné 

body byly zaměřeny ze stanovisek 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 a rajónu 4007. Na 

všech stanoviscích byla změřena orientace na předcházející stanovisko. Vzhledem k tomu, 

že nebylo potřeby výškopisného měření, nebyla měřena výška stroje. Na prvním 

stanovisku bylo potřeba založit si novou zakázku, do které se potom ukládalo celé měření. 

Následovalo změření výšky signálu, která byla uložena do přístroje. Podrobné body byly 

zaměřeny v jedné poloze dalekohledu na odrazný hranol. Na počáteční směr bylo 

nastaveno 0g pro možnost kontroly a na tomto směru měření končilo. Při měření byl 

současně vytvářen měřický náčrt obsahující 439 bodů. Na každém stanovisku byl také 

vyhotoven místopis a je uveden v příloze č. 6.  Metodou kontrolních oměrných byla 

ověřena přesnost polohopisu.  
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8.4  Zaměření stanovisek pomocí GNSS 

Stanoviska 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 byla polohově zaměřena využitím 

GNSS technologie. V mém případě byla zvolena statická metoda GNSS. Jako referenční 

stanice byla využita stanice na VŠB – TUO. V daném areálu bylo měření prováděno 

pomocí 2 stativů a  2 GNSS Leica SR 530 tak, že se vždy pomocí optického centru 

zhorizontovalo a zcentrovalo nad všemi stanovisky. Teprvé poté se nasadila na hrot anténa, 

na stativ byla nasazena měřící část systému a baterie. Pomocí dvou kabelů byly spojeny 

baterie a měřící část a anténa s měřící částí. Následně byla změřena výška antény.  

8.4.1  Postup měření GNSS Leica SR 530 

Systém byl spuštěn tlačítkem On/Off. Jako první byla založena nová zakázka, do 

které se poté ukládalo veškeré měření. V hlavním menu bylo zadáno měření, v němž se 

zadávala metoda PP – stat, výška antény a  má zakázka. Vše se potvrdilo a pomocí příkazu 

continue jsme pokračovali a bylo zahájeno měření. Kliknutím na tlačítko Status / Survey / 

Stop and Go jsme získali přehled o měření, tj. kolik procent měření bylo právě 

vyhodnoceno, doba měření, GDOP atd.  Při měření se neustále sledovalo, zda GDOP 

nepřesahuje hodnotu 4. V takovém případě by se mělo provést opětovné měření, protože 

by v následném vyhodnocení mohly vzniknout velké odchylky. Maximální kritérium pro 

GDOP je hodnota 8. Měření na každém stanovisku se pohybovalo od 7 do 10 minut a 

GDOP většinou dosahoval hodnoty kolem 2.2, maximálně 3.6. 

 

Obr. 16 Ukázka displeje GNSS Leica SR 530 
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8.5  Měřický náčrt 

 Při měření byly využívány blokové náčrty, vytvořené pro každé stanovisko zvlášť. 

Všechny měřické náčrty jsou součástí přílohy č. 5. 

Obsah měřického náčrtu: 

- označení stanovisek 

- zakreslení měřených podrobných bodů 

- orientace k severu 

- orientace na další stanoviska vyznačené šipkou 

- oměrné míry 

9 VÝPOČETNÍ PRÁCE  
Veškeré výpočty byly provedeny v programech Kokeš 4.38/32, Kokeš 8.53, Leica 

Geo office, Excel. 

9.1  Export dat z Leica TCR 307 

Data, která byla naměřena totální stanicí, byla překopírována do počítače pomocí 

datového kabelu. Tato data byla uložena v textovém souboru  ve formátu *.txt v zápisníku 

měřených hodnot v pořadí, ve kterém byla zaznamenána. 

S 

4001 

HZ Z HD ih 

# 4002 0.00  69.67 1.50 

1 158.0010 98.8575 31.17 1.50 

2 159.8587 101.2055 30.04 1.50 

3 157.6134 101.1472 29.30 1.50 

4 157.8031 100.7032 29.38 1.50 

5 157.4560 100.7056 29.57 1.50 

6 159.7482 100.6671 30.00 1.50 

7 159.2632 100.7041 30.19 1.50 

8 163.3034 101.7097 27.93 1.50 

Tab. 6 Ukázka výstupu z Leica TCR 307 
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S – stanovisko č. 4001 

# 4002 – orientace na bod 4002 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – měřené body 

HZ – horizontální úhel v grádech 

Z – zenitový úhel v grádech 

HD – vodorovná délka v metrech 

ih – výška terče 

Protože bylo měřeno pouze polohově, nebylo k výpočtu potřeba použít zenitový 

úhel a výšku terče. Celkový výstup z TCR 307 je uveden v příloze č. 1. 

9.2  Export dat z GNSS Leica SR 530 

Data, která byla naměřena GNSS technologií byla z kontroléru přehrána datovým 

kabelem do počítače pomocí programu Leica Geo office (LGO). 

9.2.1  Postup přenosu dat 

Nejprve byl připojen sériový port PC s portem na GNSS senzoru. V programu LGO 

byla otevřena složka nástroje, správce přenosu, ve kterém byla rozbalena složka Seriál 

porty. Poté byl vybrán port, ke kterému byl přístroj připojen. Pro přenos zakázky se zvolila 

CF karta, objekty, zakázky a teprve poté mohla být zakázka stažena do zvoleného adresáře 

v PC, nasledně byla uložena jako *.txt. Protože data byla měřena v zeměpisných 

souřadnicích,  vytvořil se transformační klíč pro určení jejich souřadnic v systému S – 

JTSK.  

9.3  Zpracování měření GNSS 

Nejprve se provede založení nového projektu, a poté následuje import GNSS dat. 

Jakmile jsou data načtena a přiřazena k projektu, automaticky se v projektové záložce 

"Prohl./Editovat" graficky zobrazí. [15] 

Poté se provede výpočet vektorů. Pro kontrolní výpočet vektorů musíme znát 

absolutní polohu výchozího bodu (referenční stanice) s přesností do 10 metrů. S ohledem 

na dnešní přesnost GNSS bývá tato podmínka vždy splněna. V opačném případě bychom 
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museli výchozí souřadnice vložit ruční editací s využitím programu  "View/Edit" v tabulce 

programů nebo počítat procedurou "Single point processing" v záložce GNSS. [15] 

 Provede se přiřazení kalibrace GNSS antén, při které je potřeba mít naimportované 

nebo ručně vložené antény, které chceme použít. [15] 

V záložce GNSS provedeme výpočet souřadnic využitím procedury Single point 

processing. Následuje výpočet vektorů, tzn. výpočet přesného relativního vztahu mezi 

referenční stanicí a rovery. [15] 

Příprava dat je provedena otevřením záložky GNSS, ve které se v levé části okna 

zobrazí body, na kterých bylo v časovém sledu observováno a v pravé části se zobrazí 

pruhy, korespondující s časovým intervalem jednotlivých observací. V grafickém 

znázornění observací se označí pravým tlačítkem myši bod, který bude pro výpočet 

vektorů bodem referenčním a v kontextovém menu se vybere reference. Daný interval se 

zobrazí červenou barvou s tmavě šedým pruhem přes celé okno, a to charakterizuje časový 

interval, ve kterém lze počítat vektory. Ostatní body, které byly společně měřeny 

s referenčním bodem se označí stejným způsobem, pouze v menu se zvolí položka rover. 

Intervaly označené jako rover se zobrazí zelenou barvou. [15] 

Před vlastním výpočtem se provede nastavení parametrů výpočtu. V kontextovém 

menu se zvolí "Výpočet". Poté se automaticky otevře záložka "Výsledky" a adresář daného 

početního řešení, ve které se zvolí adresář "Základny". Vyberou se body, které chceme 

uložit a které mají stav ambiquit nastavený jako "ano" a v menu se zvolí položka uložit. 

Pokud se stane, že některý z vektorů nevyjde (má stav ambiquit "ne"), lze otevřít grafy 

odchylek, ze kterých můžeme posoudit, která družice v kterém čase dávala do přijímače 

špatná data (např. kvůli překážkám). [15] 

 Souhrnný protokol o výpočtu, který může sloužit i pro předání výsledků na 

katastrální úřad, se zobrazí klikem na položku "Protokol". Výsledné souřadnice se 

nacházejí v záložce "Body" a jsou uvedeny v příloze č. 1. Protokol mého měření je uveden 

v příloze č. 8 a zde je ukázka části protokolu mého měření. [15] 
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Obr. 17 Ukázka výsledného protokolu měření GNSS Leica SR530 

9.4  Transformace do lokálního systému S – JTSK 

Transformace byla provedena pomocí programu Leica Geo office. Pro výpočet 

transformace bylo potřeba používat dva projekty: projekt A obsahující vstupní WGS84 – 

ETRS89 souřadnice a projekt B obsahující vstupní JTSK souřadnice identických bodů. 

Projekty lze získat importem. Je důležité, aby projekt B měl připojen souřadnicový systém 

se zobrazovacími rovnicemi, např. s Křovákovým zobrazením. [15] 

Pro výpočet transformačního klíče se v hlavním menu vyberou Nástroje – 

Transformace. Poté se v záložce "Výběr" zvolí projekt A (obsahuje WGS souřadnice) a 

projekt B (obsahuje JTSK souřadnice). V záložce "Přiřadit" jsou zobrazeny geocentrické 

souřadnice vlevo – projekt A a vpravo – projekt B. Nastaví se konfigurace výpočtu: typ 

transformace, ortometrické výšky. Provede se přiřazení bodů z obou projektů. V záložce  

"Výsledky" se vypočítá transformace a přitom se zobrazí její výsledky formou zbytkových 

oprav na identických bodech. V záložce "Grafy" je možno zobrazit různé typy grafů 

rozdělení chyb a v záložce "Protokol" je možno zobrazit HTML protokol, který lze přímo 
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tisknout nebo uložit. Protokol mé transformace je uveden v příloze č. 7. Výřez tohoto  

protokolu je zde zobrazen jako ukázka. [15] 

 

Obr. 18 Grafická ukázka transformace 

9.4.1  Přehled bodů ZPBP použitých pro transformaci 

Pro tvorbu transformačního klíče byly využity nejbližší trigonometrické body 

ZPBP určené v ETRS a referenční stanice na budově VŠB TUO. V mém případě se 

jednalo o body 21, 38 a 40, nacházející se na trigonometrickém listě TL 3611. Jako 

referenční stanice byla zvolena stanice na budově VŠB – TUO. 
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Obr. 19 Přehled trigonometrických bodů ZPBP použitých pro transformaci [14] 

9.5  Vypočtená stanoviska 

Stanoviska, s výjimkou stanoviska č. 4007, byla zaměřena technologií GNSS a 

transformována do souřadnicového systému S – JTSK. 

 

Číslo bodu Y (m) X (m) Stabilizace 

4001 475770.426 1107577.194 dřevěný kolík 

4002 475702.761 1107560.601 dřevěný kolík 

4003 475689.362 1107609.445 dřevěný kolík 

4004 475720.875 1107687.280 dřevěný kolík 

4005 475760.507 1107662.549 dřevěný kolík 

4006 475800.048 1107650.600 dřevěný kolík 

Tab. 7 Vypočtené souřadnice stanovisek 

9.6  Charakteristiky a kritéria p řesnosti podrobného 
měření 

Porovnání souřadnic měřických stanovisek č. 4001 a 4002 

Charakteristikou přesnosti stanovení souřadnic x, y bodů podrobného bodového 

pole je základní střední souřadnicová chyba mxy, která je určená vztahem 
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xy

mm
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+= ,     (2) 

kde: 

mx, my – základní střední chyby určení souřadnic x, y 

mezní odchylka -  určena 2,5 násobkem chyby základní střední souřadnicové chyby 

Charakteristika mx nesmí přesáhnout kritérium uxy, které je uvedeno pro třídu přesnosti 3 

v tabulce č. 9. 

Bod č.4001 Y [m] X [m] mxy [m] 

Výpočet LGO 475770.43 1107577.19 

Výpočet Kokeš 475770.41 1107577.17 

0,02 

Bod č. 4002 Y [m] X [m] mxy [m] 

Výpočet LGO 475702.76 1107560.60 

Výpočet Kokeš 475702.74 1107560.57 

0,03 

Bod č. 4003 Y [m] X [m] mxy [m] 

Výpočet LGO 475689.36 1107609.45 

Výpočet Kokeš 475689.37 1107609.43 

0,02 

Bod č. 4004 Y [m] X [m] mxy [m] 

Výpočet LGO 475720.88 1107687.28 

Výpočet Kokeš 475720.86 1107687.26 

0,02 

Bod č. 4005 Y [m] X [m] mxy [m] 

Výpočet LGO 475760.51 1107662.55 

Výpočet Kokeš 475760.53 1107662.58 

0,03 

Bod č. 4006 Y [m] X [m] mxy [m] 

Výpočet LGO 475800.05 1107650.60 

Výpočet Kokeš 475800.06 1107650.63 

0,03 

Tab. 8 Porovnání souřadnic bodů 

 Hodnota mezní polohové odchylky v určení bodů PBPP nebyla u žádného bodu 

překročena. 
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9.7  Ověření přesnosti měření 

Charakteristikou relativní přesnosti stanovení souřadnic x, y dvojice podrobných 

bodů stejné třídy přesnosti je základní střední chyba md délky d přímé spojnice dvojice, 

vypočítána z jejich souřadnic. Souřadnice podrobných bodů z území, na kterém se provádí 

tvorba nebo údržba mapy jedné třídy přesnosti, musí být určeny tak, aby charakteristika md 

nepřesáhla kritérium ud, které je vypočítáno pro každou délku d určenou vztahem: 

xyd u
d

d
u

20

12
5,1

+
+=   [m],    (3) 

kde: 

uxy – uvedeno v tabulce č. 9  [6] 

uxy uH uv Třída přesnosti 

[m] [m] [m] 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,50 0,35 1,50 

Tab. 9 Kritéria přesnosti [6] 

 

9.7.1  Ověřování přesnosti 

Přesnost výsledků se ověřuje v průběhu tvorby a údržby mapy průběžnými 

kontrolami nebo při dokončení tvorby nebo údržby mapy při závěrečných kontrolách. 

Ověřuje se, jestli získané výsledky vyhovují daným kritériím přesnosti stanovené třídy 

přesnosti. [6] 

Dosažená přesnost se ověřuje na základě testování výsledků výběru podrobných 

bodů z území, ve kterém se provádí tvorba nebo údržba mapy v jedné třídě přesnosti. 

Testuje se statistická hypotéza, že výběr odpovídá stanovené třídě přesnosti. U základní 
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mapy a základní účelové mapy se vykoná test na hladině významnosti α = 5%, u ostatních 

map je hodnota doporučená. [6] 

Dosažení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů se ověřuje: 

- během tvorby nebo údržby mapy určením oměrných měr objektů nebo kontrolním 

měřením délek  přímých spojnic vybraných bodů dvojic podrobných bodů a jejich 

porovnání s délkami vypočtenými ze souřadnic 

- po vytvoření mapy nezávislým kontrolním zaměřením a výpočtem souřadnic 

výběru podrobných bodů a jejich porovnáním se souřadnicemi získanými při 

původním měření nebo kontrolním zaměřením délek přímých spojnic podrobných 

bodů výběru a jejich porovnáním s délkami vypočtenými z původních souřadnic [6] 

 

Pro testování získané relativní přesnosti určení souřadnic podrobných bodů jedné třídy 

přesnosti se vypočítají rozdíly délek podle tohoto vztahu: 

∆d = dm - dk,      (4) 

kde: 

dm – délka spojnice vypočtená z výsledných původních souřadnic 

dk – délka spojnice určená z přímého kontrolního měření [6] 

 

Přenost se pokládá za vyhovující pokud platí: 

- absolutní hodnoty všech rozdílů délek, vypočtených podle ( 4), vyhovují kritériu: 

kud d2≤∆  [m]     (5) 

- je splněno alespoň pro 60 % testovaných délek kritérium 

kud d≤∆       [m],     (6) 

 kde: 

 ud – kritérium vypočítané podle (3) 

 k – koeficient, který má pro délku spojnice vypočítané ze souřadnic hodnotu k = 1 [6] 

9.7.2  Výsledky testování 

 Pro testování délek spojnic mé práce byly vybrány body objektu. Celkový počet 

testovaných dvojic bodů je 99.  
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 K vyhodnocení testovaných dvojic byly využity programy MS Excel a Kokeš. 

V Kokeši byla jako výpočetní úloha zvolena metoda kontrolní oměrné. Délky vypočítané 

ze souřadnic byly srovnány s délkami spojnic bodů měřenými pásmem. Výsledný protokol 

vyhotovený v MS Wordu je uveden v příloze č. 9 a zde je uveden výřez části testování.  

 

Obr. 20 Testování základní střední chyby délky md 

 Provedením testování přesnosti podrobného měření a souřadnic bodů při měření 

účelové mapy areálu FBI bylo dosaženo následujících výsledků: 

 

Podmínky Požadováno [%] Dosaženo [%] Splněno 

│∆d│≤ 2ud 60,0 100,0 ANO 

│∆d│≤ ud 100,0 100,0 ANO 

Tab. 10 Testování základní střední chyby délky md 

Maximální dosažený rozdíl činil 0,10 m při požadované třídě přesnosti 3. 

9.8  Výpočet souřadnic podrobných bodů 

Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v programu Kokeš 4.38/32. Byl 

založen nový seznam souřadnic, výkres a po vložení souřadnic stanovisek 4001, 4002, 

4003, 4004, 4005, 4006, které byly určeny statickou metodou GNSS následovalo určení 
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souřadnic všech měřených podrobných bodů a stanoviska 4007, které bylo zvoleno jako 

rajón. Vlastní zpracování bylo provedeno zvolením záložky "Výpočty / Polární metoda". 

Poté byla zadána přímka, u níž se jako počáteční bod zvolilo stanovisko a cílový bod 

orientace na sousední stanovisko, na které byl nastaven nulový směr. Následně byla zadána 

délka a úhel na všechny měřené body na daném stanovisku. Takto byly získány souřadnice 

všech měřených bodů na všech stanoviscích včetně souřadnice rajónu 4007, který byl 

určen polární metodou ze stanoviska 4005. Vypočítané souřadnice všech podrobných bodů 

jsou uvedeny v příloze č. 2. Jako příklad byla vybrána část protokolu výpočtu polární 

metodou v programu Kokeš, která je uložena v textovém souboru *.txt.   

 

 

Obr. 21 Výřez protokolu určení souřadnic podrobných bodů polární metodou 

10   ZOBRAZOVACÍ PRÁCE  
Zobrazovací práce zahrnují popis programu Kokeš 4.38/32 a vyhotovení účelové 

mapy. 

10.1  Program Kokeš 4.38/32 

Systém Kokeš zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat, které jsou 

uloženy souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

údajů o bodech uložených v  seznamech souřadnic. Obsahuje také moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje pro kontroly a topologické 

úpravy dat. [17] 
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Je nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl.  

Jeho další nástavby jsou určeny pro speciální úkoly. Systém Kokeš je vybavený vlastním 

programovacím jazykem, který umožňuje doplnění jeho široké nabídky funkcí podle 

vlastních potřeb. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům 

katastrálních úřadů. [17] 

 

 

Obr. 22 Zobrazovací práce v programu Kokeš 8.53 

 

10.2  Vyhotovení účelové mapy 

Veškeré geodetické výpočty byly provedeny v počítačovém programu Kokeš 

4.38/32 Kokeš 8.53 a Leica Geo office. Vyhotovené protokoly a výstupy z programů jsou 

součástí příloh. Po určení souřadnic všech měřených bodů na jednotlivých stanoviscích 

byla tvořena kresba mapy. Body, které nemohly být zaměřeny z jednotlivých stanovisek 
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(překážka, špatná viditelnost), byly určeny pomocí kontrolních oměrných a v Kokeši byly 

zhotoveny pomocí ortogonální metody. Tímto byly určeny souřadnice všech potřebných 

bodů pro vyhotovení samotné kresby účelové mapy.  Následovalo spojování jednotlivých 

bodů podle měřických náčrtů vyhotovených na všech stanoviscích. Spojením těchto bodů 

se vytvořil grafický podklad měřeného území. Podle měřických náčrtů byly některým 

měřeným bodům – lampy, kanály, dopravní značky, stanoviska, budovy -  přiřazeny 

symboly, které jsou pro tyto objekty jednoznačně definované v "Tabulce symbolů" 

programu Kokeš. Na závěr byla vložena severka, síť křížků a ke kresbě byla připojena 

tabulka obsahující název školy, název dané diplomové práce, měřítko snímku, jméno 

zhotovitele a číslo přílohy. 

Grafická část zpracování polohopisného zaměření areálu je součástí příloh této 

práce. Výkres je zpracován v měřítku 1:500 a tisk je proveden na formátu A3. 

 

11   ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo vyhotovení účelové mapy areálu Fakulty 

bezpečnostního inženýrství (FBI), nacházející se v Ostravě – Výškovicích. 

 V dané lokalitě bylo provedeno zaměření polohopisu metodou tachymetrie pomocí 

totální stanice a určení souřadnic stanovisek  statickou metodou technologií GNSS. 

Z důvodu velké odlehlosti trigonometrických a zhušťovacích bodů byla použita 

technologie GNSS, na základě které byly získány souřadnice stanovisek. 

 Ověření přesnosti měření bylo provedeno na základě testování přesnosti souřadnic 

podrobných bodů. Všechny stanovené požadavky byly splněny. Byla provedena 

rekognoskace terénu, stabilizace a zaměření stanovisek, na každém stanovisku bylo 

provedeno kontrolní zaměření bodů určených z jiného stanoviska, zaměření stanovisek 

technologií GNSS a jejich transformace do S – JTSK, zaměření podrobných bodů totální 

stanicí TCR 307. Výsledkem je grafické zobrazení účelové mapy areálu FBI a observační 

schéma, které jsou přílohou této práce.  

 Při měření a zpracování jsem postupovala samostatně a dodržovala maximální 

přesnost. 
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