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Anotace diplomové práce 

V této diplomové práce je popsaná metoda zaměření inženýrských síti. Jako základ této 

práce je zpracovaní mapové dokumentace pro potřeby obce Oravská Polhora na 

vybudování plánované a kanalizace a plynové vedení. 

Práce je rozdělena do jednotlivých tematických celků, ve kterých jsou uvedeny  právní 

předpisy podle které je práce zpracovaná, metody, způsob měřeni a popis vlastního 

zaměření dané lokality a vyhodnocení mapové dokumentace. 

 

Annotation of Diploma Thesis 

 

This diploma thesis describes the method of underground services localization. The basis 

of the work is the processing of map documentation for the use of the village of Oravská 

Polhora for sewerage and gas line building. 

The work is divided into separate thematic sections containing legal directives according to 

which the work is written, methods, the way of measurement, and the description of the 

particular locality localization as well as the evaluation of map documentation.  
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GPS Globální polohový systém  
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1. Úvod 

Inženýrské sítě mají velký význam pro národní hospodářství. Slouží hlavně jako 

tranzit materiálu a výrobků. K  inženýrským sítim patří cestní stavby, železniční stavby, 

mosty, podzemní stavby. S ohledem na životní prostředí technické a ekonomické řešení 

inženýrských síti nemůžeme posuzovat pouze z hlediska okamžitých výhod při dosahovaní 

maximální produkce s minimálními náklady. Musíme vzít do úvahy aj dlouhodobé 

důsledky navrhovaných řešení (znečištění ovzduší, zvýšená hlučnost, prašnost, posuvy 

zemědelské půdy…). Inženýrské sítě jsou v dané době součástí nás, součástí naších potřeb, 

významnou častí je potřebné vedení, které jsou neodmyslitelnou věcí hlavně v městech. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti tematických celků. V prvem z nich je 

stručně a obecně vysvětlen význam inženýrských síti. V druhém celku je seznámení 

s platnou legislativou Slovenské republiky, podle které je práce zpracována. Třetí 

tematický celek obsahuje polohopisné a výškopisné připojení lokality v obci Oravská 

Polhora (obr. 1), tento celek obsahuje teorii práci, které byli provozované přímo v teréně. 

Popsaná je metoda polohového bodového pole, polygonové pořady a metodami 

technologiemi GPS a polohopisné a výškopisné zaměření situace. V čtvrtém celku je 

popsané skutečné převedení zaměření. V posledních dvou tematických celků je popsaný 

postup zpracování měření a grafické zobrazení.  

            

 Obr. 1.:      Letecký snímek na obec Oravská Polhora 



Bc. Martina Buková: Vyhotovení mapové dokumentace pro projekt inženýrských sítí v 

jižní časti obce Oravská Polhora 

 

                                                                                       

2009/2010          2 

 

 

2.     Studium předpisů platných pro tvorbu mapové dokumentace na        

        území SR 

Z hlediska obsahu se technické normy rozlišují na: předmětové normy, které 

upravují, parametry surovin, materiálu, polotovarů, sériové anebo kusové výroby; normy 

činností, které upravují opakujíce se technické činnosti, zejména navrhovaní konstrukcí, 

technologické postupy, jich zkoušení, balení, skladování, dopravu, údržbu a obsluhu; 

obecní normy, které upravují obecné platné technické otázky, jako jsou názvy, pojmy, 

veličiny, jednotky, značky, úpravy výkresů apod..  

V současnosti rozeznáváme dva druhy technických předpisů:  

• směrnice 

• metodické návody 

Směrnice jsou technickým předpisem, upravujícím ucelenou oblast činnosti na úseku 

geodézie, kartografie anebo katastru nemovitosti. Metodický návod podrobnější rozvádí a 

upravuje jednotlivé části, resp. oblasti této činnosti. 

2.1.     Stručný přehled směrnic 

Seznam směrnic, instrukcí a metodických návodů je poměrně rozsáhlý, v 

diplomové práci uvádím jen malý zlomek z celkového počtu. V Slovenské republice se 

kromě  uvedených technických norem používají tzv. převzaté normy ISO (např. STN ISO 

4463-1 - Metody měření v stavebnictví. Vytyčovaní a měření.  
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Část 1: Plánovaná, organizace, postupy měření. STN 2002, STN ISO 4463-2 - Metody 

měření v stavebnictví. Vytyčovaní a měření. 

Část 2: Měřičké značky. SÚTN 2002. a mnohé další) a  převzaté normy EN (např. ČR 

13 425 - Geografické informace. Přehled, převzetí evropské normy překladem, ENV 12 

009 - Geografické informace. Referenční model, převzetí evropské normy překladem, STN 

EN 45 001 - Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří  SÚTN 1999.) 

 

2.2.     Struční přehled instrukcí a metodických návodu 

• Instrukce na práce v polohových bodových polích (I 74.20.73.12.00) ÚGKK SR 

z 20. 12. 1994 č. NP-3638/1994, účinnost 1. 3. 1995  

• Metodický návod na měření délek světelnými dálkoměrů (MN 74.20.73.12.00) 

SÚGK z 9. 10. 1987, č. 3-2574/1987, účinnost 1. 1. 1988  

• Instrukce na práce ve výškových bodových polích (I 74.20.73.13.00) SÚGK z 21. 

6. 1982 č. 3-2169/1982, účinnost 1. 7. 1982  

• Metodický návod na budování, obnovu a údržbu výškových bodových polí 

(MN 74.20.73.13.00) SÚGK ze 14. 2. 1992, č. 3-39/1992, účinnost 1. 7. 1992  

• Instrukce na tvorbu Základní mapy Slovenské republiky velké mírky (I 

74.20.73.21.00) ÚGKK SR z 15. 12. 1993, č. NP-2703/1993, účinnost 1. 1. 1994  

• Metodický návod na tvorbu vektorové katastrální mapy (MN 74.20.73.21.00) 

ÚGKK SR ze  17. 8. 1995, č. NP-3467/1995, účinnost 1. 9. 1995 
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2.3.     Účel směrnic 

Směrnice ustanovuji zásady a náležitosti vyhotovení geometrických plánu, 

vytyčovaní hraníc pozemků a dokumentace těchto práci použí a zabezpečují jednotní 

postup při měření změn pro účely katastru nemovitosti (dál jen “katastr”), při 

zaznamenávání výsledků měření, jako i při provádění změn v souboru geodetických 

informací katastru. Směrnice podrobněji zpracují ustanovení zvláštního  předpisu1)))). 

Při měření a zpracovávaní výsledků měření, které se vykonává v rámci obnovy 

katastrálního operátu se postupuje podle zvláštního předpisu2)))), přičemž výsledky měření a 

zpracovaní provedené podle těchto směrnic se při obnově využijí.  

Geodetickými činnostmi se pro účely těchto směrnic rozumí měřické, zobrazovací 

a výpočtové práce, nezbytných  na vykonávání změn v souboru geodetických informací 

katastru. 

Změnou se na účely těchto směrnic rozumí změna údajů v souboru geodetických 

informací, která má ucelený charakter. Jak jsou takou změnou dotknuté současní víceré 

katastrální území, změna je v každém katastrálním území řešená osobitně, kromě  změny 

hraníc územních a správních celků (obcí, okresů, krajů) a katastrálních území 3)))), 4)))).  

                                                 

1    )))) § 92 až 110 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 
2    )))) Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky I 74.20.73.21.00 (984 211 

I/93), Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky č. NP-2703/1993 z 15. decembra 1993. 

3    ))))Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností S 74.20.73.49.00, Úrad geodézie kartografie a 

katastra Slovenskej republiky č. P-878/1999 z 18. marca 1999 
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3.     Vybudovaní bodového pole a jeho připojení na geodetické základy              

        Slovenské Republiky 

 Zaměření a zpracování dokumentace pro projekt inženýrských síti bylo 

zpracováno podle požadavku, které stanovil starosta obce Oravská Polhora Ing. Peter 

Horváth. Zpracování mapové dokumentace souviselo se zaměřením dané lokality 

výškopisu a polohopisu po obou stranách místní komunikace ve vzdálenosti 15 m od její 

osy. V této kapitole je uvedena teorie použitých geodetických metod, které jsou potřebné 

při vyhotovení mapové dokumentace. 

3.1.     Geodetický základy Slovenské Republiky 

Geodetické základy v terénu reprezentuji geodetické body. Tito body jsou 

budovany jako integrované, s jednoznačnou měřičskou značkou, ke které jsou určeny 

jednotlivé geodetické parametry, a to prostorové souřadnice, rovinné souřadnice, normální 

výška, tíhové zrychlení, charakteristiky přesnosti jednotlivých parametrů a roční rychlostí 

bodu Slovenského kinematického referenčního rámce (SKTRF). Na geodetické body se 

klade požadavky zejména na jich dostupnost (přístup vozidlem), minimální zákryt okolí 

bodu nad horizontem, dostatečnou viditelnost bodu a jeho bezpečnost (ochrana bodu). 

Integrované body geodetických základů (GZ) nahrazují základné bodové pole (ZBP). 

Skončili časy, kdy jsme realizovali stabilizace nivelačního bodu a v těsné blízkosti byl  

 

 

                                                                                                                                                    

4    )))) Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území S 74.20.73.42.00, Úrad geodézie 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-1193/2001 z 5. marca 2002. 
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trigonometrický nebo tíhový bod. Také vytesán kříž jako měřičská značka zbývá 

už jen pro klasický katastr v ŠTS. Standardní integrovaný geodetický bod můžeme napsat, 

že je to měřičská značka (hřebíková značka), s navrtaným otvorem (1 - 1,5 mm), který 

nemusí být v centru (os) značky a je osazený do podbetonovaného kamenného hranolu o 

rozměrech 20 až 25 x 20 až 25 x 70 až 110 cm (a x b x výška) s opracovanou hlavou, která 

vyčnívá cca 20 cm nad terénem. Bod je chráněný betónovou skruží a obyčejně i ochrannou 

kovovou tyčí s výstražnou nálepkou. Oranžový nátěr bodu a ochranných zařízení nám v 

terénu pomáhá odlišit tito body od klasických geodetických bodu. Dnešní metody 

geodetického měření umožňují zvětšit průměrnou odlehlost geodetických bodu, což snižuje 

finanční náročnost na množství údržby bodu. Z důvodu hospodárnosti jsou do nových 

geodetických základů vybrané především původně geodetické body ZBP splňující 

požadavky a kritéria nových GZ. Aktuální informace o stavu bodu jsou elektronicky 

poskytované správcem geodetických základů z budovaného informačního systému. 

Pro Slovenskou Republiku je taktéž jako pro Českou republiku geometrickým 

podkladem JTSK a Bpv. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální je 

tvořen množinou trvale stabilizovaných bodů na zemském povrchu. Množina bodů se na 

Slovensku jmenuje polohové bodové pole. Tahle síť geodetických bodu byla tvořená 

postupným zhušťováním. Polohové bodové  pole se na Slovensku děli na: 

Polohové 

• Základní polohové bodové pole - ZPBP 

• Podrobní polohové bodové pole – PPBP 

Výškové 

• Základní výškové bodové pole - ZVBP 

• Podrobní výškové bodové pole – PVBP 
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Tíhové bodové pole 

• Základní tíhové bodové pole - ZTBP 

• Podrobné tíhové bodové pole – PTBP 

V mapách se kromě polohové situace znázorňují aj výškové poměry. Podkladem pro 

výškové měření je výškové bodové pole.  

Výškové bodové pole delíme na: 

• základní výškové bodové pole- ZVBP 

• podrobní výškové bodové pole- PVBP 

Základní výškové bodové pole obsahuje body Československé jednotné nivelační sítě, do 

které patří: 

• základní nivelační body, 

• Československá státní nivelační síť, kterou tvoří nivelační sítě I., II. a III, rádu, 

• Československá podrobná nivelační síť, kterou tvoří nivelační sítě IV. rádu a 

plošné nivelační sítě. 

Podrobné výškové bodové pole obsahuje: 

• stabilizované body technických nivelací, 

• body polohových a tíhových bodových polí, kterých výšky byli určené technickou 

nivelací. 

Výškové bodové pole je realizováno hustou sítí vhodně zvolených a stabilizovaných bodů, 

kterých výšky se určují nivelaci a počítají v určitém výškovém systému, kterého nulovým 
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 výškovým bodem je střední hladina moře určovaná za dlouhé období pomocí maregrafu. 

V SR geodetické výškové základy tvoří státní nivelační síť. 

3.2.     Určení souřadnic bodů polygonovým pořadem  

Polygonové pořady se používají k určování souřadnic bodů podrobného 

polohového bodového pole. Určujeme PBPP 1. Až 4. třídy přesnosti. Z hlediska dloužek se 

dělí polygonové pořady na pořady s dlouhými stranami (200 až 1500 m) a s krátkými 

stranami (60, výjimečně 50 m, až 400 m). Podle způsobu připojeni se dělí na hlavní a 

vedlejší. Hlavní polygonové pořady na určení PBPP 1. třídy přesnosti se připojí na body 

ZPBP, pořady na určení PBPP 2. až 4. třídy přesnosti se připojují na body PBPP alespoň o 

třídu vyšší přesnosti. Vedlejší polygonové pořady se připojují na PBPP shodný třídy 

přesnosti, určené hlavními polygonovými pořady nebo jiným způsobem podle § 94 a na 

PBPP vyšší třídy přesnosti. Na určení PBPP 1.třidy přesnosti není možné používat vedlejší 

polygonové pořady. Měření délek v polygonovém pořadu se jedná nezávisle dvakrát 

(zpravidla protisměre). Použití přístrojů a pomůcek se volí podle základní střední chyby 

měřené délky stran. Polygonový pořad budujeme podle účelu, ke kterému bude sloužit. 

Způsob stabilizace se volí podle potřeby a účelu využití s přihlédnutím na okolní terén 

podle technických norem. Pro nově zřízené body se volí místa, které nejsou ohroženy jinou 

činnosti. V polygonových pořadech se měří uhly v řadách a skupinách a délky stran 

opticky. Připojením a orientaci polygonového pořadu z obou stran dostaneme vlivem 

náhodných chyb v měřených prvcích na koncovém bodě odchylky, které musí být 

vyrovnaný. 
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Polygonové pořady se rozdělují podle různých hledisek, můžeme ještě rozdělit: 

Podle tvaru a způsobu připojení dělíme polygonové pořady : 

• Otevřené 

• Uzavřené 

Podle geometrického tvaru: 

• Polygonové pořady uzavřené, (používají se jen na osobitné účely) 

• Polygonové pořady otevřené, (mají v praxi nejširší uplatnění) 

Podle způsobu připojení polygonu na souřadnicový systém:  

• Volný polygonový pořad 

• Uzavřený polygonový pořad 

• Vetknuty polygonový pořad 

• Polygonový pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

• Polygonový pořad oboustranně polohově připojený a oboustranně orientovaný 

3.3.   Vyrovnání a vypočet oboustranně připojeného a orientovaného polygonového  

          pořadu 

Při výpočtu souřadnic bodu polygonu provedeme aj jeho vyrovnání, tak že 

odstraníme malé odchylky, které znemožňují přesné zapadnutí polygonu mezi připojovací 

body. 
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U oboustranného orientovaného a připojeného polygonu (obr. 2) jsou dány souřadnice 

připojovacích bodu A(yA , xA) a B(yB , xB) a souřadnice dalších dvou bodu C(yC , xC) a 

D(yD , xD), na které orientujeme pořad. Souřadnice orientačních bodů můžeme nahradit 

směrníky σAC, σBD.  Pořad je určen odměřenými levostrannými uhlemi ωA, ω1, ω2, ω3, ωB a 

délkami stran sA1, s12, s23, s3B. Počítáme souřadnice bodu P1(y1, x1), P2(y2, x2) a P3(y3, x3). 

Pořad vyrovnáme a spočteme ve dvou etapách. Nejdřív vyrovnáme uhly a spočteme 

směrníky stran pořadu, pak následuje výpočet souřadnicových přírůstku s vyrovnáním a 

výpočet vyrovnaných souřadnic, bodu pořadu. Tenhle postup označujeme jako přibližné 

vyrovnání.  

 

Obr. 2.: Oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad 

Postup přibližného vyrovnáni a výpočtu oboustranně připojeného a orientovaného 

polygonového pořadu podle [3]. 

1. Jestliže nemáme dané směrníky na konci ani na začátku pořadu σAC, σBD, vypočteme je 

ze souřadnic y a x daných bodu A, C a B, D: 

[°,g]    (1) 

           [°,g] 
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2. Výpočet směrníků stran pořadu vypočteme podle pravidla, které odečteme z (obr. 2). 

Směrník strany pořadu určíme tak, že k směrníku předcházející strany připočteme 

levostranný vrcholový uhel a součet zmenšíme o 200g(2R). 

 

 

 

Obr. 3.: Výpočet směrníku stran pořadu 

σ´n,(n+1)=σ´n,(n-1) + ω´n=σ´(n-1),n+ω´n-200g         [°,g]                                      (2)    

 

V rovnici (1) a dál nevyrovnané směrníky, uhly a souřadnicové přírůstky označíme 

s čárkou (σ´,ω´,∆y´,∆x´). Podle pravidla (1) určíme všechny nevyrovnané směrníky stran 

na (obr. 2) 

σ´A1 = σAC + ω´A 

      σ´12 = σ´A1 + ω´1- 200g 

                     ______________________             (3) 

       σ´BD = σ´3B + ω´B- 200g       [°,g] 
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σ´BD = σ´AC  + [ω´]- (n-1)200g     [°,g]                                            (4) 

Vzorcem (4) jsme spočetli nevyrovnaný orientační směrník σ´BD, n v rovnici značí počet 

vrcholů pořadu. Rozdíl směrníků σBD - σ´BD je uhlový uzávěr pořadu Oω, který určíme 

podle rovnice (4): 

Oω = (σBD - σAC) – (Σω´- (n-1)200g) [m]                                 (5) 

Uhlový uzávěr Oω je zkouškou přesnosti měření vrcholových uhlu. Před vyrovnáním uhlu 

ověřujeme, zda velikost uhlového uzávěru nepřekračuje krajní uhlový uzávěr ∆ω. Hodnoty 

krajních uhlových uzávěru jsou uvedené v tab. 1. 

Jestliže platí | Oω| < ∆ω, uhlový uzávěr Oω rozdělíme rovnoměrně na jednotlivé vrcholová 

uhly, ke každému přidáme opravu: 

             n

Oω
ωδ =

     [m]                                                                                                (6) 

Opravy νω se zaokrouhlují na celé sekundy tak, aby platilo Σνω =  Oω. Opravy se připojí 

k měřeným vrcholovým uhlům, čím dostaneme vyrovnané uhly ω = ω´+νω , pomocí který 

odvodíme opravené směrníky všeccích stran postoupném výpočtem podle rovnic (3) 

                                           σA1 = σAC + ωA 

            σ12 = σA1 + ω1- 200g       

                                        ____________________                                                    (7)                                      

                                           σBD = σ3B + ωB- 200g        [°,g] 
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Výpočtem rovnic (7) je uhlové vyrovnáni ukončené a hodnota směrníku σBD z rovnice (7) 

musí být shodná s vypočtenou hodnotou tohoto směrníku ze souřadnic. 

 

 

3. Další postup při výpočte pořadu je výpočet nevyrovnaných souřadnicových rozdílů 

z vyrovnaných směrníků a měřených délek stran. Nevyrovnané souřadnicové rozdíly ∆y´a 

∆x´ vypočtené z rovnic: 

∆y´A1 = y 1́ – yA = sA1sinσA1 ; ∆x´A1 = x 1́ – xA = sA1cosσA1 

∆y´12 = y 2́ – y 1́ = s12sinσ12 ;  ∆x´12 = x 2́ – x 1́ = s12cosσ12 

______________________________________________________     (8) 

∆y´3B = yB – y 3́ = s3Bsinσ3B  ; ∆x´3B = x B́ – x3 = s3Bcosσ3B    [m] 

Σ∆y´ = yB – yA = Σ s sinσ  ; Σ∆x´3B = xB – xA = Σ s cosσ    [m] 

Znaménka souřadnicových rozdílu se řídi podle velkosti směrníku σ. 

4. Rovnice (7) představuje podmínková rovnice souřadnicového vyrovnání pořadu. Vlivem 

nezbytných měřických chyb nebudou splněny a z nich jsou vypočtené uzávěry pořadu Oy a 

Ox (obr. 4) 
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Obr. 4.: Geometrický význam souřadnicových uzávěrů Oy a Ox 

 

Souřadnicové uzávěry poskytují kontrolu měření pořadu, hlavně měření délek. 

    Oy = yB – yA - [∆y´]      [m]   Ox = xB – xA - [∆x´]                           [m]    

(9) 

    Op =  √Oy
2 + Oy

2      [m] 

V případě, jak OP , ∆P předpokládáme, že v určujících prvcích je hrubá chyba, kterou 

musíme identifikovat. Obvykle je v měřených délkách. Když OP , ∆P , polygonový pořad 

vyrovnáme tak, že souřadnicové uzávěry Oy a Ox rozdělíme úměrně absolutním hodnotám 

vypočtených souřadnicových rozdílu podle vztahu: 

                               (10)                                                                     [m]        (10) 

Opravy k souřadnicovému rozdílu se spočtu zpravidla na centimetr, přičemž jich 

zaokrouhlujeme tak, aby platilo Σσy = Oy a Σσx = Ox 

K opravám νy a νx k nevyrovnaným souřadnicovým rozdílem ∆y´ a  ∆x´ dostaneme 

vyrovnané souřadnicové rozdíly ∆y a  ∆x 
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y

1i,i y
y

O
y ++ ′∆⋅

′∆
=δ [ ] .x

x

O
x 1i,í

x
1i,i ++ ∆⋅

′∆
=δ



Bc. Martina Buková: Vyhotovení mapové dokumentace pro projekt inženýrských sítí v 

jižní časti obce Oravská Polhora 

 

                                                                                       

2009/2010          15 

 

 

7. Výpočet vyrovnaných souřadnic polygonových bodu vykonáme postupním výpočtem 

souřadnic od bodu A cez určený bod Pi až po bod B, v kterém vypočtené souřadnice bodu 

B, které se musí přesně rovnat s danými souřadnicemi: 

y1 = yA + sA1 sinσA1 + νyA1 = yA + ∆yA1 ; x1 = xA + sA1 cosσA1 + νxA1 = xA + ∆xA1 

y2 = y1 + s12 sinσ12 + νy12 = y1 + ∆y12 ; x2 = x1 + s12 cosσ12 + νx12 = x1 + ∆x12      

_________________________________________________________________         (11) 

yB = y3 + s3B sinσ3B + νy3B = y3 + ∆y3B ; [m] xB = x3 + s3B cosσ3B + νx3B = x3 + ∆x3B  [m] 

 

3.4.     Chyby při měření polygonového pořadu 

Každé měření je zataženo hrubou chybou při nesplnění kriterií pro polohový a 

uhlový uzávěr. Hrubou chybu v měřeném uhlu nebo délce můžeme zjistit jen tedy, když se 

jedná jenom o jednu hrubou chybu v uhlu nebo délce a hodnoty hrubých chyb mají výrazní 

hodnotu.  

Chyby dělíme do tří skupin: 

• omyly 

• systematické chyby 

• náhodné chyby 

Omyly vznikají nepozorností měřiče, při odstranění omylu musíme provést nadbytečné 

měření. Systematické chyby jsou chyby konstantní, mají stejnou velikost a znaménka.  
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Náhodné chyby jsou vzájemné nezávislé nelze je vyloučit dalším měřením ani jinou 

metodou měření. 

3.5.     Rozbor přesnosti vodorovných směrů a úhlů 

Na základě směrodatné odchylky se posuzuje přesnost vodorovných směrů a úhlů. 

Tato odchylka charakterizuje podle [2] přesnost základního souboru náhodných veličin. 

Dle [2] platí:      

σϕ =  √(σes
2 + σec

2 + σz
2 + σo

2 + σi
2) [°,g]                                                (12) 

 

Kde      σes  je směrodatná odchylka centrace přístroje 

  σec    je směrodatná odchylka odstředění cíle 

  σz    je směrodatná odchylka v cílení 

  σo    je směrodatná odchylka ve čtení 

  σi    je směrodatná odchylka souhrnu vlivu přístrojových vad 

Správnou rektifikaci přístroje má vliv přístrojových vad zanedbatelnou hodnotu. Vliv 

odstředění na měření vodorovných směrů a uhlů je poměrně složitý a proto je možné 

uvažovat samostatně. Rovnici zredukujeme na tvar: 

σϕ = √(σz
2
 + σo

2)  [°,g]                              

(13) 
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Vzorec pro směr měřený v jedné skupině: 

 

σϕl = √(1/2)(σz
2
 + σo

2)   [°,g]                                           (14) 

Pro úhel měřený v jedné řadě: 

σω = √(σz
2
 + σo

2) [°,g]         (15) 

A pro úhel měřený v n skupinách: 

σωn= √(1/n)(σz
2
 + σo

2)  [°,g]                   

(16) 

Stanovení počtu skupin: 

n = (σz
2
 + σo

2)/ σTω
2  [°,g]                      (17) 

Chyba ve čtení i v cílení mají náhodný charakter. 

3.6.     Určení účelového bodového pole metodou GPS 

GPS - globální systém na určení polohy je družicový navigační systém 

vybudovaný na určení polohy a času kdykoli a kdekoli na Zemi, nezávisle od aktuálních 

meteorologických podmínek. Určení polohy měřeného bodu se dá vysvětlit tak, že se 

nachází v průsečíku kulových ploch, kterých poloměr je daný měřenými vzdálenostmi 

mezi družici a určovaným bodem. Z geometrického hlediska je nutné poznat polohu 

minimálně tří družíc na určení polohy určovaného bodu. Protože určení vzdálenosti mezi 

družicí a určovaným bodem spočívá ve využití přesných časových informací, je nutné pro 

výpočet znát polohu čtyřech družic. Na dosáhnutí vysoké přesnosti určení polohy je 

důležité, abychom využívali co největší možný počet viditelných družic, které musí být  
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vhodně rozloženy na sféře. Aplikace založené na technologií GPS jsou skoro 

neomezené. Můžu se uplatnit ve všech oblastech lidské činnosti. Rozsah využití GPS se 

neustále zvětšuje: piloti můžu využívat GPS k vyhledávání letišť, námořnici přístavů, 

turisté se můžu orientovat v neznáme krajině, geodeti můžu určit polohu bodu s 

milimetrovou přesnosti. Jediným omezením je, nutnost přiměj viditelnosti na oblohu. 

 

V současnosti existuji různé systémy na určení polohy a času:  

• Systém NAVSTAR - současnosti nejlepší přepracovaným a jediným úplně 

družicovým systémem. 

•  Systém GLONASS- ruská alternativa NAVSTAR. 

• Systém Galileo - nový navigační systém, kterého vznik podporuje Evropská unie. 

Měl by byť civilní a úplně nezávislý od jiných systému GPS. 

3.7.    Dělení metod měření 

 Metody měření GPS lze dělit podle několika dále uvedených kriterií. 

 Podle měřených veličin: 

• kódové – využívají kódová měření,  

• fázové – využívají fázová měření,  

• kombinované – využívají fázové i kódové měření.  

 Podle doby získání výsledné polohy: 

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

terénu,  
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• metody s následným zpracováním (postprocessing) – měřená data se registrují a 

potom se dodatečně zpracovávají (většinou mimo terén).  

 Podle pohybu přijímače: 

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

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

Podle počtu použitých přijímačů: 

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

• diferenční a relativní metody – využívá se minimálně dvou GPS aparatur.  

Matematický model určovaní polohy bodu. 

Koncepce GPS umožňuje určení polohy dvěma základními metodami: 

• Absolutní určení polohy, 

• Relativné určení polohy. 

Absolutní určovaní polohy jednotlivých bodů v geocentrickém souřadnicovém. 

Na měření stačí jedna aparatura, pro výpočet polohy se využívá určovaní 

pseudovzdálenosti mezi družici a přijímačem pomoci pseudonáhodných kódů. Přesnost 

získaných geocentrických souřadnic závisí od délky observace, počtu a konfigurace družíc. 

Kromě toho ji zásadně ovlivňuje skutečnost, či se využívá jenom C/A kód, anebo aj P-kód 

a či je aktivovaný režim SA. Metoda určovaní absolutní polohy je základním posláním 

GPS a využívá se v rozličných oblastech lidské činnosti, tam kde se vyžaduje získávání 

prostorových informací. Muže se přítem o objekty statické anebo pohybujíce se. Kromě 

stanoveni okamžité polohy této metody slouží i na určení rychlosti pohybu přijímače a jich 

navigace na plochu nebo v prostoru. Geodetické využití absolutního určovaní polohy je při 

získávaní informaci pro GIS a při stanovení výchozích geocentrických souřadnic pro 

referenční body, potřebních pro relativně určovaní polohy pomocí GPS. 



Bc. Martina Buková: Vyhotovení mapové dokumentace pro projekt inženýrských sítí v 

jižní časti obce Oravská Polhora 

 

                                                                                       

2009/2010          20 

 

 Jde o metodu, při které se určují souřadnice nových bodů vzhledem k poloze 

referenčního bodu, kterého geocentrické souřadnice jsou známe. Potřebné jsou simultánní 

měření dvěma aparaturami - na referenčním bodě a na určovaném bodě. Výsledkem  

měřeni a zpracování je určení směru a velikosti vektoru spojnice obou bodů v 

geocentrickém souřadnicovém systéme - tzv. základnice. Relativně metody mají primární 

význam pro geodetické aplikaci GPS, nakolik umožňují měřeni, kterých výsledky vedou k 

souřadnicím s přesností v jednotkách mm.  

Při obou metodách:  

Ať se přijímač včas měření vzhledem ke zemskému povrchu nepohybuje hovořme 

o statických metodách. Pod názvem kinematické metody rozumí takové postupy, kdy je 

přijímač v relativném pohybe oproti Zemi. Typické využití kinematických metod je v 

oblasti navigace pohybujících se objektů - lodí, letadel, motorových vozidel apod. Základní 

geodetickou metodou GPS jsou statické měření. Spojením výhod obou metod - přesnosti 

statických a rychlosti kinematických, se vyvinuli technologie rychlého geodetického 

určovaní polohy, které využívají současné kódové a fázové měření. Jde o tzv. rychlé 

statické metody, semi-kinematické metody (stop&go) a pseudokinematicke metody. 

 

3.8.     Metody měření pomoci GPS 

Fázové měření nosné vlny: měření rozdílů (přírostků, resp. úbytků) vzdáleností 

sledované družice. Uskutečňují se s milimetrovou přesností, je spojitý příjem signálu 

družice. Prorušení příjmu způsobí i malé překážky. 

 

 

 



Bc. Martina Buková: Vyhotovení mapové dokumentace pro projekt inženýrských sítí v 

jižní časti obce Oravská Polhora 

 

                                                                                       

2009/2010          21 

 

Statické metody určovaní polohy 

Přijímač je vzhledem k Zemi včas měření v rámci jedné ucelené observační série v klidu. 

Čas měření je několik minut až několik hodin, dnů. Přesnost určení polohy bodu závisí od 

použité metody a délky observace. 

 

Kinematické metody určovaní polohy 

Přijímač, pro který určujeme okamžitou polohu, je v pohybu. Tenhle název se ve 

všeobecnosti používá aj v případe jak se pohyb přijímače zastaví na krátký čas (několik 

sekund až několik minut) potřebný na měření. Tato metoda se často blíž specifikuje 

přívlastkem preudokinematicka.  

Jednofrekvenční měření 

Využívá se len nosná vlna Ll a C/A, resp. P-kód modulovaný na Ll. Vplyv ionosféry se 

redukuje pomocí matematických modelů atmosféry. Při relativných fázových měření je 

využití jedno frekvenčných přijímaču omezené do vzdálenosti maximalně 10-15 km. 

Dvojfrekvenční měření 

Současné měření kódu nebo fází na obou nosních vlnách Ll a L2. V lineárních kombinací 

L3 fázových anebo kódových meraní je eliminovaný vplyv ionosféry.  

3.9.     Metody relativného určovaní polohy. 

3.9.1.     Relativně určovaní polohy statickou metodou 

Statické relativné fázové měření je základní a nejčastější používanou metodou v 

geodézii. Jedinou podmínkou jeho realizace je nezatišený přístup signálů družic na 

měřeném bodu. Přesnost určení základnice je v milimetrech. Délka observace je všeobecně 

víc jako 20 minut a závisí od délky měřené základnice, počtu frekvenci, počtu družíc a  
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očekávané přesnosti. Statická metoda dovoluje určit základnice od několika metrů 

až po několik 100 km, v krajním případě až 1000 km. Obvyklými parametrii pro statické 

měření je výškový filtr 15° a interval záznamu měření 15 s.  

3.9.2.     Rychlá statická metoda 

Rychlá statická metoda je z hlediska postupu při měření podobná statické metodě, 

významné je však skácená doba měření. Je to umožněno tím, že při zpracovaní se použije 

metoda rychlého vyřešení ambiguít (začátečního počtu cyklů fázi).  

Rychlé řešení ambiguít je možné díky zpřesněním zařízením na kódové měření a 

vyvinutí speciálních statistických metod zpracování fázových měření. Stačí několik 

minutové měření. Podmínkou je dostatečný počet dobře rozložených družíc. 

3.9.3.      Kinematické (polokinematické) relativně určovaní polohy 

  Pro metody, které dovolují rychlé relativné určování polohy z fázových měření 

GPS za pohybu se používá název kinematické Princip metody je v tom, že ambiguity se 

vyřeší na začátku měření a pokračuje se následnými krátkými pozastavením s přijímačem 

na určovaných bodech. Zpracování využívá určené ambiguity s tím, že příjem signálu z 

identických družíc se nesmí včas transportu přerušit. Na bodě, kterého souřadnice jsou 

známe se umístni tzv. referenční přijímač, který se včas měření nepohybuje. Kinematické 

fázové měřeni musí začat vyřešením ambiguít na referenčním bodě, tzv. inicializace. Je 

několik možností jako úspěšně určit začátečné ambiguity. Jednou je měřeni na krátké 

základnici, které parametry jsou, známe, co umožní a určí ambiguity behěm několik epoch 

měření. Druhou možností je rychlou statickou metodou určit na krátké základnici její 

parametry a současně aj ambiguity.Třetí postup využívá výměnu antén na krátké základnici 

několik epochách měření se přijímače vymění, nesmí docházet k prosušení příjmu signálu. 

Inicializace se ukončí opětovnou výměnou přijímače. Po úspěšné inicializaci se muže 

uskutečnit samotné kinematické fázové měření. Pohybujícím přijímačem se postupně měří 

jednotlivé body, referenční přijímač zůstává stále na svým místě. Na určovaných bodu  
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přitom stačí měřit několik sekund. Podstatné však je, že se nesmí přerušit příjem signálu z 

minimálně čtyřech družíc. Centimetrová přesnost se muže dosáhnout až do vzdálenosti 20 

km. Metoda je použitelná pouze v otevřeném terénu bez překážek.   

3.9.4.     Kinematická metoda v reálném čase – RTK 

 Specifickou formou relativních kinematických měření je kinematická metoda 

uváděna v reálném čase Přístrojové vybavení z jednoho referenčního, nepohybujícího se 

přijímače a druhého pohybujícího se přijímače. Oba přijímače uskutečňují simultánní 

fázové měření. Podstatné je, že mezi přijímači je trvalé rádiové spojení prostřednictvím 

modemů. Princip RTK tkví v okamžitém přenosu odměřených údajů referenčního 

přijímače prostřednictvím rádiového spojeni do pohybujícího se přijímače. Tento má v 

sobě zabudovaný softver na zpracovaní fázových měření, takže hned po inicializaci se z 

měření přijatých z referenčního přijímače a z vlastních měření můžu uskutečnit celkové 

zpracovaní relativního určovaní polohy s využitím vysílaných efemerid. Zpracování je len 

několik vteřin po měření, takže jde prakticky o práci v reálném čase.  

3.9.5.     Pseudokinematické relativně určovaní polohy 

 Tato metoda je v principu podobná statické metodě, čas potřebný na měření se však 

zkrátí tím, že se neměří spojité během celého požadovaného intervalu. Měření se omezí jen 

na začátek a konec intervalu potřebného na spolehlivé vyřešení ambiguít a určení 

souřadnic. Charakteristické pro tuto metodu je, že na každém bodě se musí anténa umístnit 

dva krát. Postup měření vychazí ze strategie, při které je jeden přijímač staticky umístněný 

v referenčním bodě a druhý pohybující přijímač postupně předchází určovanými bodmi. 

Na každém bodě se měří staticky 5 minut a potom se přejde na další bod. Po uplynutí 

nejmíň 60 minut se podobným zpusobem přejdu všecky určované body. Předností metody  
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je časová úspora, metoda vhodná na určení bodu, mezi kterými je možný rychlý a 

jednoduchý přesun. Během přesunu přijímač nemusí byť v činnosti.  

3.10.     Slovenská síť stanic pro určování polohy SKPOS 

Služba je vybudovaných ze čtyř pilířů. 

1. Legislativa 

2. Referenčních síť stanic (RS) na příjem signálů GNSS umístněných na geodetických    

   bodu, 

3. Národní servisní centrum (NSC). NSC plní funkce řídicího (RC), datového (DC),   

   zpracovatelského (SC) analytického centra (AC). Výsledkem jsou služby SKPOS--dm,  

 SKPOS--cm SKPOS--mm, které slouží na přesné určovaní prostorové polohy v   

  závažných geodetických systémech v reálném čase as volitelnou mírou přesnosti, které   

  využívají signály z globálních navigačních satelitních systému GPS NAVSTAR,  

  GLONASS (GNSS). 

4. Virtuální privátní sítě VPS-WAN. VPS-WAN slouží na přenos dát z RS do NSC  

  komunikací s používatelmi cez prostředí internetu pomoci služeb GPRS (EDGE,   

  HSDPA).  

Na této infrastruktuře provádzkovatel použivatelem poskytuje služby, které nazýváme 

Slovenské prostorová observační služby (SKPOS). Zabezpečení služby je realizovano 

softverovým vybavením, z kterého preferujeme síťové řešení v konceptech VRS (Virtuální 

referenční stanice). FKP (Plošný korekční parametre) není neprezentované. Do síťového 

řešení služby je připojených 23 náhodných RS. 
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SKPOS má dvě základné druhy služeb:  

1.Pro reálny čas (RTK), máme 2 typy služeb  

• SKPOS --dm  

• SKPOS—cm 

 

 

 

2.Dodatečné pro zpracovaní údajů (postprocessing).  

• SKPOS--mm VS. údaje z virtuální referenční stanice  

• SKPOS--mm RS. údaje z vybrané referenční stanice  

 

 

Obr. 5.: Schéma rozmístění stanic SKPOS 
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3.11.     Podrobné měření polohopisu 

Podrobné polohopisné měření [3] představuje zaměření všech polohopisně 

významných bodu přirozených a umělých objektů, pevného trvalého charakteru, které jsou 

na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, ale jenom tak aby byly určené 

geometrickými vztahy mezi jednotlivými zaměřeními body. 

Poznáme tyto metody: 

• polární metoda, 

• ortogonální metoda 

• metoda konstrukčních oměrných měr 

 

3.11.1.     Polární metoda 

Měřická (geodetická) metoda, kterou se určuje poloha, příp. i výška bodů 

(geodetických, měřických i podrobných). Metoda je založena na současném měření úhlů a 

délek geodetickými přístroji, které jsou postaveny na geodetických nebo měřických 

bodech, u nichž je známa a dokumentována poloha, příp. i výška. V současnosti 

nejpoužívanější geodetická pozemská (terestrická) metoda měření polohy a výšky (nebo 

pouze polohy) podrobných bodů mapy nebo obdobné geodetické dokumentace. 

Existují dva případy polární metody: 

• stojíme na známém stanovisku – pevné stanovisko, 

• stojíme na neznámém stanovisku – volné stanovisko. 
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Princip určení polohy bodů polární metodou spočívá v určení polárních souřadnic podle 

obr. 6. 

 

 

 

Obr. 6.: Princip polární metody 

3.11.2.    Polohové zaměření podrobných bodů polární metodou  

Podle [4] poloha bodů při této metodě je určována polárními souřadnicemi, 

určujeme vodorovný směr a vzdálenost. Princip měření spočívá v orientovaní stanoviska 

vůči nějakému známému bodu, které představují polygonový pořad. Orientaci provádíme 

ve dvou polohách dalekohledu. Poté se zaměřují směry a vzdálenosti na podrobné body. 

Při dlouhých záměrách je potřebné délky opravit o chyby, které nazýváme korekce 

z nadmořské výšky a kartografické zkreslení. Postup výpočtu je snadný. Jako první se  
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spočte směrník σ z bodu stanoviska na bod orientace 1. geodetickou úlohou. Poté 

se spočítají jednotlivé směrníky σPi: 

                                      σPi = σPK + αi - αPK   [°,g]                                 

(18)        

Souřadnice jednotlivých podrobných bodů se pak spočítají 2. geodetickou úlohou: 

    YPi =YP + si . sini σPi  [m]                                                        (19) 

   XPi =YP + si . cosi σPi [m].                                                         (20) 

3.12.     Trigonometrické určování výšek 

V praxi se stále víc používá metoda trigonometrické určování výšek. Faktor, který 

může ovlivnit přesnost měření je vliv refrakce. Aby byl splněný předpoklad měření 

v požadované přesnosti musí byt dodržený tito zásady podle[4]: 

• délky záměr do 200 m (snížení vlivu refrakce) 

• délky záměr vpřed a vzad přibližně stejně dlouhé ( eliminace vlivu refrakce 

a zakřivení Země), 

• výška odrazného systému s terčem by se neměla při přetáčení ze záměry vpřed na 

záměru vzad měnit, 

• pořad by měl začínat i končit na bodech s přibližně stejnou nadmořskou výškou 

• Tahle metoda má uplatnění hlavně při určovaní výšek v členitém území.  
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Obr. 7.: Trigonometrické určování výšek  

Podle [4] při záměrách  na kratší vzdálenosti ( 250  – 300 m) nemusíme do výpočtu 

zahrnovat vliv refrakce a zakřivení země. Převýšení se pak vypočte podle obrázku č. 7                    

                                    ∆VA,B = ±h + i – t    [m],                              

 kde        ± h = s . tg(±β) = s´. sin(±β)  [m],            (22)                                 

nebo         ± h = s . cotg(z) = s´. cos(z)  [m],             (23)  

                             

kde ∆VA,B je výškový rozdíl bodů A, B [m], i je výška klopné osy přístroje [m], t je výška 

signálu na bodě B [m], h je výška signálu nad klopnou osou přístroje [m], s je vodorovná 

vzdálenost bodů A, B [m], s‘ je šikmá vzdálenost bodů A, B [m], β je výškový uhel [°, g] a 

z je zenitová vzdálenost [°, g]. 

3.13.     Přesnost trigonometricky určovaného výškového rozdílu  

Přesnost měření zenitových uhlů ovlivňuje vliv refrakce. Avšak dodržením 

podmínky měření výškového uhlů na obou bodech (stanovisko, orientace), můžeme říci, že 

vliv refrakce na přesnost měření je minimální a můžeme ho z měření vyloučit. Odchylka 

trigonometrického měření výšek se počítá podle vztahu[4]:  

D = ±40.10-3     [m],                             (24) 

kde L je délka trigonometrického pořadu [km]. 
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4. Vlastní zaměření 

4.1. Zaměření podrobných bodů pro účely projektu v rozsahu uliční čáry 

V téhle kapitole budou popsány postupy a práce prováděné při postupném 

zaměřovaní polohopisu a výškopisu v rozsahu uliční čáry, rekognoskace terénu, stabilizace 

bodového pole a zaměření podrobných bodů. 

4.2. Rekognoskace terénu a oprava stabilizace bodů pozorovací stanic 

Dne 2. 11. 2009 proběhla rekognoskace zájmové oblasti. Cílem byly navrhnout a 

stabilizovat body polygonového pořadu, které budou sloužit jako stanoviska pro podrobné 

zaměření, musíme zohlednit členitost terénu směr a stav komunikace a vzdálenosti mezi 

jednotlivými body a viditelnost. Nově stabilizované body PPBP byli stabilizovaný 

ocelovými hřeby. 

 

 

 

 

Obr. 8.: Ocelový hře 

Celá oblast je poměrně velká, proto byla rozdělena na dva celky severní a jižní část. V 

každé oblasti byli určeny body, které byli stabilizované.  
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Obr. 9.: Lokalita zaměřené oblasti 

4.3.    Stabilizace účelového bodového pole 

Měření polohopisu předcházelo navržení bodového pole. Při rekognoskaci byli 

podle místopisů nalezený podél vesnice trigonometrické boby. Tyhle body byly pro účel 

měření nepoužitelné, protože jejích poloha byla příliš vzdálená od prováděného díla. 

Obr. 10.: Trogonometrický bod 2623 NO-1002 
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Připojení měření na tyhle body bylo z hlediska časového a ekonomického nevhodné. Proto 

bylo přistoupeno k volbě jiné alternativě polohového a výškového připojení měření. Podél 

celého území uliční čáry zaměřené oblasti v okolo 15 m, se nabízeli vhodné podmínky na 

využití metody GPS měření i vhodnou volbou byly aj nalezené trigonometrické body pro 

požití transformačního klíče. Podle přílohy č.:1 je zřejmé, že byl splněn základní 

požadavek a to aby zájmové území padlo do obvodu tvořeného body transformačního 

klíče. 

Body bodového pole byli stabilizované měřičskými hřeby tak aby byli na 

vhodném a pevném povrchu (chodník, silnice). Bodové pole je tvořeno body 5001-

5013,5019,5020. Body 5019,5020 jsou body, které sloužily jako připojovací body severní 

část a také jižní časti obce Oravská Polhora. Schéma měřické sítě je uvedena v příloze. 2. 

V měřítku 1:1000 a na obrázku č. 11 jen jako přehledka. 
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Obr. 11.: Přehled měřické sítě 
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4.4.    Rozbor přesnosti před měřením    

Podle vztahů (16) z [2] se dosazují pro směrodatnou odchylku hodnoty ve čtení 

podle typu použité čtecí pomůcky. 

Pro elektronické čtení je přesnost teodolitů závislá od čtecího zařízení a bývá σϕ = 1,5 až 

20cc . 

V běžných podmínkách, tj. při zvětšení dalekohledu 30x, a pokud záměra probíhá 1 až 2 m 

nad terénem při slunečným počasí má hodnotu σz = 10cc. Dle přílohy č.3 je pro polygonový 

pořad do délky 1500 m střední chyba uhlu mω = 10cc. Po dosazení hodnot do vzorce se 

stanoví počet skupin: 

n = (σz
2
 + σo

2)/ σTω
2, kde                                                                           (25) 

σz = 10cc v důsledku slunečného počasí, 

σo = 10cc chyba ve čtení daná výrobcem 

σTω = 10cc základní střední chyba uhlu dle přílohy č. 3. 

Z uvedených vztahů vyplývá, že polygonové pořady musí pro splnění přesnosti podle STN 

73 02 02 být měřený ve dvou polohách dalekohledu. Střední souřadnicová chyba bodů 

měřičské sítě je podle přílohy č. 3: stanovena mx,y = ± 0,14 m. 
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4.5. Zaměření účelového bodového pole polygonovými pořady 

Účelové bodové pole, které bylo vybudováno přednostně, bylo zaměřeno 

samostatně metodou oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového 

pořadu. Zájmové území bylo z pohledu délky pořadu a kritérií uvedených v příloze č.1:  

Protože byli polygonové pořady dlouhé, byli rozděleny na dva pořady oboustranně 

orientované a připojené. U žádného pořadu nebyl překročen maximální počet vrcholu. 

Pro mezní uhlovou odchylku platí vztah [2] 

∆ω = 25√n + √2                                                                                           (26) 

kde n je počet vrcholů v polygonovém pořadu. 

Pro mezní polohovou odchylku platí vztah[2]:  

∆p = 0,0025√[s] + 0,04                                                                                         

(27) 

kde [s] je součet délek stran v polygonovém pořadu. 

Dosažené přesnosti polygonových pořadů:  

polygonový pořad 5008 – 5020   ∆ω =  0,0068g            Oω = 0,0013g   

                  ∆p =  0,14m               Op = 0,13m 

polygonový pořad 5001 – 5009   ∆ω =  0,0072g            Oω = 0,0049g   

                     ∆p =  0,12m               Op = 0,06m 

Polygonový pořad byl vypočtený v programu GEUS 15.5. Výpočetní protokol je uveden 

příloze č.:4. Z uvedených odchylek polygonových pořadů vyplývá, že byly dodržený 
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kritéria přesnosti dané přílohou č.:1. Připojovací a orientační body byli určený metodou 

GPS. Určení těchto bodů je popsáno v kapitole 4.6. Měření metodou GPS. Pro dané území 

a požadovanou přesnost byla v  diplomové práci zvolená tachymetrická metoda. Za 

stanoviska byly zvoleny body účelového bodového pole. Orientace mezi stanovisky byli 

měřený ve dvou polohách dalekohledu a v jedné skupině. Směry na podrobné body v jedné 

poloze dalekohledu a délky 1x. Výška cíle při polygonovém pořadu byla zvolena 1,50 m, 

což představuje základní výšku použitého odrazného hranolu. Svislost cíle nad určovaným 

bodem byla zajištěna krabicovou libelou namontovanou na odrazným hranolu. Pro 

zmenšení vlivu refrakce byla délka mezi stanovisky volená podle možností do 300 m. Pro 

měření byl použitý přístroj totální stanice Top SURV GPT-7000i. Měření trvalo tři měsíce 

a bylo provedeno na podzim. Tohle roční období bylo vybrané schválně, protože je zeleň 

zbavená listů, která by mohla bránit při zaměření podrobných bodů a využívaní metody 

GPS.       

4.6.     Použité přístroje a pomůcky 

     1 x totální stanice Top SURV GPT-7000 

     1 x stativ 

     2 x trojnožka s trnem a odrazným signálem 

     1 x výtyčka s odrazným hranolem 

     1 x svinovací metr 

     1 x digitální teploměr a tlakoměr 

 Kalibrační list je uveden v příloze č.9.    
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                                                                              Obr. 12.: Topcon GPT-7000i 

 

 

Technické parametry Topcon GPT – 7000i 

Dalekohled   

zvětšení: 30x 

průměr objektivu: 40 mm 

zorné pole: 1°30´ (1,7gon) 

nejkratší vzdálenost záměry:  1,7 m  

Měření úhlů   

standardní odchylka – přesnost 

odčítaní: 7´´ (2 mgon) 

nejmenší zobrazovaná jednotka: 0,0005 gon 

Měření vzdáleností   

přesnost měření: 2–5mm + 2 ppm  

dosah: 0 - 5400 m podle počasí a typu hranolu 

Citlivost libely   

krabicová libela: 6´/ 2 mm 

elektronická libela: 20´´/2 mm    

Kompenzátor   

dvojosý, kapalinový   

rozsah urovnání: ±4´(0,07 gon) 

přesnost urovnání: 2´´ (0,7 mgon) 

Automatické opravy   

kolimační chyba: ano 

indexová chyba: ano 

zakřivení země: ano 

refrakce: ano 
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korekce sklonu: ano 

   

  

  

  

4.7. Číslovaní bodů 

Výsledkem měření je veliké množství naměřených údajů. Každý tenhle údaj, 

představuje nejaký bod v terénu. Aby bylo možné důležitost bodů při zpracování 

rozlišovat, bylo před samotným započetím práci zvolen číslovaní těchto bodů. Po domluvě 

s objednavatelem bylo rozhodnuto, že číslovaní bodů bude provedeno podle tab. č:1  

Číslovaní bodů 

body pro transformační klíč                 

9000 

body účelového bodové pole                

5000 

podrobné body                                    

16000 

 Tab. č.:1 Číslovaní bodů 
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V uvedené tabulce jsou uvedený hodnoty předčíslí, které byli přiřazovaní k jednotlivým 

bodům při měření. Tenhle způsob číslování výrazně usnadnil práci při samotném 

zpracovaní údajů získaných z terénů.    

4.8.  Měření metodou GPS 

 Pro dosáhnutí požadovaných výsledku je velmi důležité zvolit správní 

transformační klíč, do kterého jsou voleny body s vysokou přesnosti kolem celého 

zaměřovaného území. Za ty to body s vysokou přesnosti byly voleny trigonometrické 

body, které tvoří obrazec, do kterého zapadá celé zájmové území. Tyhle body byli 

vyhledané pomocí místopisů,které sou volně přístupné na stránkách [10] a jsou doloženy 

jako příloha č. 5. Měření bylo prováděno rychlou statickou metodou a doba observace na 

jednotlivých trigonometrických bodech trvala 30 minut. Tenhle způsob měření byl 

proveden ve dvou etapách. První etapa byla provedena 25. 10. 2008 a druhá etapa měření 

proběhla 15. 2. 2009. Výsledkem bylo získaní dvojí nezávisle změřených souřadnic které 

jsou uvedené v tabulce č. 2. Z průměru těchto souřadnic byli vypočteni výslední 

souřadnice pro transformační klíč. Po vytvoření transformačního klíče v programu 

TRANSFORM bylo možné GPS měření využít i při určovaní bodů účelového bodového 

pole. Vzhledem na roční období a vhodnou volbu bodu bylo možné metodou určit všechny 

body účelového bodového pole. Doba observace na jednotlivých bodech trvala min 9 

sekund a výslední souřadnice z dvou nezávislých měření byly srovnány se souřadnicemi 

vypočtenými metodou polygonového pořadu. Porovnaní je uvedené v tabulce č:4. Měření 

bylo vykonané přístrojem Topcon FC200. 
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Tab. č. 2: Výslední průměry bodu účelového bodového pole                                                                                                 

 

Tab. č.:3 GPS měření bodů určených pro tvorbu transformačního klíče 

 

 

č.bodu-měr. 1 etapa měření 2 etapa měření

č.bodu-míst. Y X Z Y X Z

9001 390977.560 1139355.240 733,25 390977.559 1139355.238 734,29

2621NO1001 průměry 390977.560 1139355.239 735,27

9002 390526.120 1143848.870 753.40 390526.121 1143848.872 753.37

2623NO1002 průměry 390526.121 1143848.871 753.39

9003 391075.930 1141453.470 723.09 391075.929 1141453.472 723.14

3825-3 průměry 391075.930 1141453.471 723.12

9004 388015.410 1145555.320 682.65 388015.410 1145555.322 682.63

3820-7 průměry 388015.410 1145555.321 682.64

č.bodu GPS-1měření GPS-2měření

průměr Y X Z Y X Z

5001 388408.63 1145326.76 671.35 388408.65 1145326.74 671.37

Y,X,Z 388408.64 1145326.75 671.36

5002 388320.48 1145667.28 667.80 388320.46 1145667.30 667.82

Y,X,Z 388320.47 1145667.29 667.81

5008 388706.46 1144409.18 674.09 388706.48 1144409.20 674.11

Y,X,Z 388706.47 1144409.19 674.10

5009 388652.64 1144530.80 678.82 388652.66 1144530.78 678.80

Y,X,Z 388652.65 1144530.79 678.81

5010 388706.48 1144409.18 674.11 388706.46 1144409.20 674.09

Y,X,Z 388706.47 1144409.19 674.10

5019 389394,08 1143278,94 684,21 389394,10 1143278,92 684,23

Y,X,Z 389394,09 1143278,93 684,22

5020 389264,50 1143491,84 680,65 389264,48 1143491,82 680,63

Y,X,Z 389264,49 1143491,83 680,64
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Technicke parametry FC200 

 

 

Obr. 13: Topcon FC200 

Rozměry                       196x107x61(mm) 

Váha                            Méně než 720g včetně baterií 

Provozní teplota          -20°C to +50°C 

 

 

 

Vnit řní vyhřívání        Ano 

Vodotěsnost                  IP66 

Displej                           320x230 QVGA (barevný-dotykový) 

                                       Teplotní kompenzace 

Podsvícení                     Zadní světlo (LED) 

Klávesnice                    7 kláves, softwarová klávesnice   

                                        v programu TopSURV 

Operační systém           MS Windows CE v 5.0 
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Mikroprocesor               Intel PXA270 520MHz 

Paměti                              128 MB RAM 

                                         512 MB ROM 

 

Datová karta                       Vyjímatelný Compact Flash 

                         SD Media Card 

Připravenost pro Bluetooth                      ANO 

Seriové porty                      RS-232C serial (D-sub 9) 

                       USB (mini-B) 

                        USB (Typ A) 

Audio                       Uzavřený Speaker (mono) 

                        Uzavřený mikrofon 

Externí napájení                   Ano 

Baterie                      Vyjímatelný, dobíjitelný Li-ION systém,  

                       dodávaný se dvěma bateriemi 

Provozní doba                       Jedna baterie 15 hodin 
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Tab.4.: Porovnaní bodů určených metodou polygonového pořadu a bodů určených 

metodou GPS 

 

 4.9. Zpracovaní naměřených hodnot 

Měření v terénu bylo úplně dokončeno 4.2009. Naměřené hodnoty byli 

zpracovány v geodetickém programu Geus 15. 5. a v programu MacroGeo 6.52 pro 

MicroStation. 

Souřadnicové výpočty polygonových pořadů, byli zpracovány v programu Geus. 

Při celkovém zpracovaní a měření podrobných bodu byla využita funkce přístroje GPT 

7000i , který je popsaný v kapitole 4.5 výhodou tohoto stroje je že naměřené hodnoty se 

vygenerovali v podobě vypočtených souřadnic, které ulehčilo celé měření a zpracovaní 

dokumentace. Ukázka obr. 14. 

 

Pořad 1 polygonový pořad GPS-měření Rozdíly

č.bodu Y X Z Y X Z dY dX dZ

5003 388408.56 1145137.73 670.26 388408.55 1145137.73 670.27 0,01 0,00 0,01

5004 388475.82 1145009.71 668.58 388475.81 1145009.71 668.62 0,01 0,00 0,04

5005 388527.48 1144873.30 672.96 388527.47 1144873.31 672.94 0,01 0,01 0,02

5006 388593.82 1144693.69 673.61 388593.81 1144693.70 673.68 0,01 0,01 0,07

5007 388642.47 1144560.39 676.29 388642.47 1144560.39 676.26 0,00 0,00 0,03

Pořad 2 polygonový pořad GPS-měření Rozdíly

č.bodu Y X Z Y X Z dY dX dZ

5011 388802.64 1144250.79 678.86 388802.65 1144250.79 678.81 0,01 0,00 0,07

5012 388859.02 1144158.21 679.73 388859.03 1144158.21 679.70 0,01 0,00 0,03

5013 388896.26 1144097.02 679.01 388896.27 1144097.02 679.05 0,01 0,00 0,04

5014 388991.65 1143938.75 675.11 388991.66 1143938.75 675.14 0,01 0,00 0,03

5015 389113.42 1143739.66 678.87 389113.43 1143739.66 678.85 0,01 0,00 0,02

5016 389197.99 1143599.40 681.09 389197.99 1143599.41 681.06 0,00 0,01 0,03
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             Obr. 14.: Ukázka výstupního formátu z totální stanice Topcon GPT-7000i 

 Prvním krokem v terénu bylo měření GPS, které nám sloužilo jako kontrolní měření. Po 

spolehlivém ověření přesnosti bodu jsme výslední souřadnice nahráli do přístroje přes 

funkci INPORT. Prostřednictvím programu TOPSURF komunikuje totální stanice 

s počítačem. 

 Postup měření ulehčil a ovlivnil funkce přístroje, nejdřív byly vyvolány body 

z paměti přístroje, podrobné body byly automaticky softwarem totální stanice přepočteny 

do souřadnic tvaru x,y,z. Tenhle způsob měření nijak časově neovlivnil měření ba naopak 

právě ušetřil čas při samostatném měření tak jako při zpracovaní výsledků. Tato funkce 

umožnila předcházet různým chybám při výpočtech. Výsledný textový soubor byl z totální 

stanice získán pomocí funkce EXPORT→sour.data. Výstupy naměřených údajů z totální 

stanice Topcon GPT 7000i jsou uvedeny v příloze č. 6     

 Textový soubor obsahující souřadnice podrobných bodů byl importován do 

programu Geus. Odtud byly tyhle body společně s body vypočtených polygonových 

pořadu exportovaný ve formáte dgn. Tímhle úkonem skončily početní práce.  
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4.10. Tvorba kreslícího klíče  

Grafické zpracování bylo konzultováno se starostem obce pánem Ing. Petrem 

Horváthem. Po vzájemné dohodě byl vytvořený kreslicí klíč, podle kterého je zpracovaná 

celá práce. Dohodnutý termín odevzdání mapové dokumentace byl na měsíc září v roku 

2010. 

4.11. Grafické zpracování 

V programu MacroGeo byla založená nová lokalita s názvem Oravská 

Polhora.dgn. Referenčně byl připojen vyexportovaný dgn. soubor z programu Geusu. Při 

měření polohopisu a výškopisu byli současně s měřením kreslené také měřičské náčrty. 

Podle nich byly postupně vynášený prvky polohopisu do mapového díla podle kreslícího 

klíče. Kreslící klíč je uveden jako příloha č. 7     

4.11.1. Obsah kresby 

Ve výsledné kresbě je vynesen polohopis a výšky jednotlivých bodu komunikace 

a okolí silniční čáry v minimální vzdálenosti 15 m v obci Oravská Polhora v příloze č.10. 

Každý význačný bod má tři souřadnice x,y,z  a jsou okótované minimálně dvěma kótami 

k pevnému bodu polohopisu ( nejčastěji rohy zachovalých budov nebo objekt 

s předpokladem dlouhé trvalosti). Povrchové značky ( šachty, sloupy, dopravní značky) 

byly vykreslovány podle tabulky buněk která byla dohodnutá se starostem obce a daným 

projektantem pro kterého je tahle mapová dokumentace jediným podkladem pro 

vypracovaní projektu pro kanalizaci této obci. 



Bc. Martina Buková: Vyhotovení mapové dokumentace pro projekt inženýrských sítí v 

jižní časti obce Oravská Polhora 

 

                                                                                       

2009/2010          46 

 

5. Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo zaměření silniční čáry a okolí v rozsahu 15 m obce 

Oravská Polhora pro plánované vybudovaní kanalizace v dané obci a následné vyhotovení 

mapové dokumentace. Předmětem měření byl polohopis (budovy, ploty, chodníky, cesty, 

svahy …) obce a dostatečné zachycen výškový průběh obce. 

Dosažené přesnosti polygonových pořadů: 

Polygonový pořad číslo 1.: 

• Maximální dosažená polohová odchylka: Op = 0,13m 

• Maximální dovolená polohová odchylka: ∆p = 0,14m 

• Maximální dosažená uhlová odchylka: Op = 0,0013c 

• Maximální dovolená uhlová odchylka: ∆p = 0,0068c 

Polygonový pořad číslo 2.: 

• Maximální dosažená polohová odchylka: Op = 0,06m 

• Maximální dovolená polohová odchylka: ∆p = 0,12m 

• Maximální dosažená uhlová odchylka: Op = 0,0049c 

• Maximální dovolená uhlová odchylka: ∆p = 0,0072c 
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Při porovnaní vypočtených odchylek podle přílohy č.3 v polygonových pořadech, 

vyplývá, že byly dodrženy požadavky na přesnost měření. 

Bodové pole bylo zaměřeno oboustranně orientovaným a připojeným 

polygonovým pořadem. Před samotným zaměřeným lokality byl proveden rozbor 

přesnosti. Uhly na základě rozboru byly zaměřené v 2 skupinách, ve dvou polohách 

dalekohledu, délky byly zaměřeny oboustranně. 

Celé měření probíhalo v zastavěné oblasti, uliční čára vedla většinou středem 

silnice, která patří mezi frekventované silnice, protože je to hlavní tah mezi Slovenskou 

republikou a Polskem. S ohledem na bezpečnost nebylo možné volit vždy přibližně stejné 

délky mezi body polygonového pořadu. Oba pořady, které byli na mapovaném území 

vedeny se pohybovali na hranici přístupnosti z hlediska délky. S ohledem na tyto 

podmínky byly dodrženy kriteria přesnosti při obou polygonových pořadu. 

Celá mapová dokumentace pro projekt inženýrských síti v jižní části Oravská 

Polhora je vyhotovená v měřítku 1:1000. Vytvořené mapové dílo bude sloužit pře potřeby 

obce, která je v oblasti budovaní inženýrských síti na samotném začátku. 
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