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Anotace 

Tato práce se zabývá zpracováním pasportu zeleně v areálu Kolejí a menz Vysoké školy 

báňské TUO. Je vyhotovena pro účely evidence, snadnější údržbu a plánování Útvaru 

evidence nemovitostí, která spravuje zeleň v této lokalitě . Skládá se ze zaměření 

polohopisu zeleně, výškového zaměření lokality a určení druhu dřevin nacházejících se 

v tomto areálu. V úvodu je seznámení se s lokalitou a bodovým polem uvnitř areálu. Další 

částí jsou zvolené metody a jejich detailnější popis. Následují technické informace 

použitých přístrojů a postup při měření s nimi. Součástí této práce je i výkresová 

dokumentace a seznamy druhově určených stromů, včetně jejich výšky a průměru kmene. 

 

 

Summary 

This thesis deals with elaboration of vegetation pasportization in area of campuses and 

students canteen VŠB – TUO. It is made for evidence, easier care and planing of  the 

Building evidence subdivision, which cares about this vegetation in this area. It contains of 

planimetric measurement, hypsography measurement and selecting kind of vegetation In 

the introduction are some facts about  the location and minor control inside the area. The 

next part are choosen methods a their detail description. Next come the techcnical 

information of instruments we used and the measurement procedure. This elaboration 

contains  of  drawing and inventory of selected trees with their height.
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám pasportizací zeleně v areálu kolejí VŠB – TU 

Ostrava. 

Vysoká škola báňská TUO navazuje na činnost montánního učiliště, Báňské akademie 

a VŠB v Příbrami. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich 

zpracováním. VŠB - TUO se tradičně opírala o průmysl a postupně ve svém vývoji 

reagovala na společenské a ekonomické změny. V širších historických souvislostech však 

vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích.  

Areál Vysoké školy báňské je rozprostřen do několika systémů budov, které jsou 

rozprostřeny po celé Ostravě. Od hlavního sídla nejvzdálenější Ekonomická fakulta se 

nachází v centru Ostravy na Sokolské třídě, Katedra jazyků v areálu Dr.Malého a Stavební 

fakulta, která se nachází v areálu Ludvíka Podeště v Ostravě Porubě. Největším a 

nejucelenějším areálem VŠB-TUO je areál nacházející se na adrese 17.listopadu v Ostravě 

Porubě, který je složen ze 17 budov. Na tento areál navazuje areál Kolejí a menz, který 

jsem si vybral jako vhodný areál pro vyhotovení mé bakalářské práce, protože sám jsem 

jedním z ubytovaných,  tento areál znám a jeho lokalita, zeleň a její množství vyhovuje pro 

zpracování této práce. 

Úkolem této práce je zaměření stromů a keřů, zaměření svislých úhlu pro určení jejich 

výšek a určení jejich druhu. Zpracování naměřených a zjištěných dat by mělo sloužit jako 

podklad k snadnější údržbě, evidenci zeleně , které jsou ve správě Útvaru investic a 

majetku VŠB-TUO.  
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2 Lokalita 

 
1 Ortofotomapa lokality - oblast pasportu červeně naznačena 

 Lokalitou zadanou pro vyhotovení pasportu zeleně  byl areál kolejí VŠB ohraničený 

hranicemi vlastnických práv Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Lokalita 

se nachází v Ostravě, katastrální území Poruba (č.k.ú. 715174). Celková plocha pozemku 

je cca 69 100 m2. Areál kolejí je tvořen zastavěnými plochami a to budovami kolejí 

A,B,C,D a E, spojovacími podchody, které propojují jednotlivé budovy. Dále je zde 

několik správních budov, budova České pošty, velká tělocvična se společenským sálem a 

menší tělocvična mezi budovou B a C. Na západní straně areálu jsou dvě velká parkoviště, 

která slouží ubytovaným. Na východní straně kolejí jsou umístěna tři sportovní hřiště a  

minigolfový areál. Vnitřní nádvoří a prostory mezi budovami jsou tvořeny především 

zpevněnými plochami. Celý areál je umístěn převážně na rovné ploše, jen 

v severovýchodní části za budovou C se mírně svažuje.   
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3 Poskytnuté podklady 

Nejdůležitějšími podklady poskytnutými Útvarem investice a majetku k vyhotovení 

bakalářské práce byla výkresová dokumentace areálu VŠB vyhotovená v programu 

AutoCadu, obsahující souřadnicové podklady budov a komunikací . Dále pak metodiky a 

městské standardy pro údržby městských zelení a inženýrských sítí. 

4 Pasport zeleně 

4.1 Co je pasport zeleně  
Pasport zeleně je základním dokumentem pro správu, údržbu a inventarizaci zeleně. 

Je základním podkladem pro realizaci Územních studie, dokumentace, monitorující 

současný stav, navrhující nové plochy na jmenovaných katastrálních územích. Bývá 

součástí územního plánování měst. Je často součástí geografických systémů (GIS) sídel a 

měst. 

Soubor pasportu zeleně tvoří živé a neživé prvky uspořádané do kompozice, 

doplňující nebo upřesňující dané prostředí. Pro racionální a komplexní péči o tento soubor 

je nezbytně nutné, aby subjekt pověřený jeho správou a údržbou měl o něm jednotný, 

centralizovaný a aktualizovaný přehled. Tyto možnosti mu zaručuje pasport zeleně. [1] 

Je složen ze dvou částí a to části mapové, která představuje prostorovou lokalizaci a 

část datovou, kde jsou všechny kvantitativní a kvalitativní údaje o zeleni. Základními 

jednotkami členění jsou druh zeleně, výška obvod kmene stromů ve výšce cca. 1m. 

4.2 Dosavadní stav 

Pro účely Útvaru investic a majetku nebyl do současné doby pro zadanou lokalitu 

vyhotoven pasport zeleně. Bylo zpracováno několik studentských prací, které však 

nevyhovují obsahem nebo z důvodu neaktuálnosti, způsobené údržbou, výsadbou a 

kácením dřevin. 

4.3 Obsah pasportu zeleně areálu kolejí VŠB- TUO 

Obsahem tohoto pasportu je polohová zaměření zeleně, výškové zaměření lokality, 

výpočet výšky stromů,  určení jejich druhu a změření obvodu kmene.   
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5 Bodové pole v areálu kolejí VŠB – TUO 

 
2 Ortofoto s bodovým polem a legendou 

  

Pro polohopisné měření v této lokalitě je vhodné použít zajišťovacích bodů 89.3 a 

89.4 s orientací na bod 89 stabilizovaný na střeše kolejí budovy A. Pro výškopisné měření 

je vhodné použít bod MS-071-106 stabilizovaný ve stěně kolejí  budovy B.  

Údaje o použitých bodech jsou uvedeny v příloze č.1 ÚDAJE O POUŽITÝCH BODECH 
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5.1 Střešní stabilizace [5] 

Kovovým čepem s křížkem osazeným na ploché střeše stavby (střešní stabilizace, 

přičemž tato značka je zajištěna dvěma zajišťovacími body umístěnými mimo stavbu. 

První zajišťovací bod se stabilizuje jako trigonometrický bod třemi značkami podle 

obrázku Druhý zajišťovací bod se stabilizuje povrchovou a vrchní podzemní značkou 

podle obrázku 8, přičemž povrchová značka má rozměr 160 x 160 x 750 mm. 

3 Střešní stabilizace 

5.2 Stabilizace výchozího nivelačního bodu [5] 

Čepovou značkou s označením "Státní nivelace" pro nivelační body základního 

výškového bodového pole nebo bez označení pro nivelační body podrobného výškového 

pole, která se osazuje do stěn vybraných staveb. 

 
4 Stabilizace nivelačního bodu do stěny budovy 
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6 Rekognoskace terénu 

Rekognoskací terénu byla pomocí místopisu ověřena poloha bodů polohového pole. 

Pro měření polohopisu bylo vybráno použití jednoho uzavřeného polygonového pořadu a 

polární metody. Pro výšková měření bude použito jednoho uzavřeného pořadu geometrické 

nivelace s přesností technické nivelace. Během rekognoskace byly stabilizovány pomocné 

body. Jejich umístění bylo vhodně zvoleno, aby byla zajištěna přímá viditelnost na 

předchozí a další body a na měřené stromy a keře. 

7 Měření a zpracování dat 

Záměrem vyhotovení této práce je vyhotovení pasportu zeleně polohopisným 

určením zeleně a výškovým zaměřením dané lokality.  

 

Polohopis -   polohopisné měření využitím metody polygonového pořadu a polární 

metody pomocí přístroje Leica TCR 307. 

 

Výškopis – určení výšek pomocných bodů bylo určeno geometrickou nivelací ze 

středu s přesností technické nivelace pomocí přístroje Leica Sprinter 100m. 

 

Výšky stromů – měření výšek stromů trigonometrickou metodou pomocí přístroje 

Leica TCR 307. 
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7.1 Polohopis 

7.1.1 Polygonový pořad [5] 

Pro vyhotovení bylo použito metody oboustranně připojeného a orientovaného 

pořadu. 

 

 
5 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad 

 

Dáno: 

body P, K, A, B 

Měřeno: 

úhly ωP, ω1, ω2, ... ωN, ωK 

strany sP1, s12, s23, ... 

Postup výpočtu: 

1)Výpočet připojovacího směrníku a směrníků stran. 

2)Úhlové vyrovnání (rovnoměrně na všechny úhly). 

3)Výpočet souřadnicových rozdílů. 

4)Souřadnicové vyrovnání (úměrné délkám stran). 

5)Výpočet jednotlivých souřadnic. 
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1)Výpočet připojovacího směrníku a směrníků stran 

Směrník první strany se spočítá podle vztahu 

PPAP ωσσ +=1  

Další směrníky potom: 

iRiiii ωσσ +−=
++

2,11,  

nebo ∑∑
=−

+
+−=++−=

i

j

jPA

i

j

jPPAii RiRi
01

1, 2*2* ωσωωσσ  

Koncový směrník σKB má potom velikost 

Rn
n

i

iPAKB 2*)1(
2

0

+−+= ∑
+

=

ωσσ   

kde n….počet vrcholů pořadu  

2)Úhlové vyrovnání 

Na konci polygonového pořadu nám vyjde směrník σKB vypočítaný z měřených úhlů 

rozdílný od směrníku KBσ ,vypočítaného ze souřadnicových rozdílů bodů K a B. Rozdíl 

těchto hodnot tvoří úhlový uzávěr (skutečná úhlová odchylka) Oω, který se rovnoměrně 

rozloží na všechny měřené úhly ωi. Tím získáme vyrovnané úhly Iω , které se budou 

používat pro výpočet souřadnicových rozdílů.  

KBKBO σσω −=   

Opět je nutné zkontrolovat, zda je velikost odchylky Oω menší než dopustná odchylka ∆ω. 

2+
=

n

Oω
δω  

(chyby se rozdělují na úhly n neznámých bodů, ale i na ωP, ωK, proto n+2). 

Vyrovnané úhly se spočítají snadno, z nich se potom určí vyrovnané směrníky   

 .δωωω += ii  pro i=(0..n+1) 

∑
=

+
+−=

i

j

jPAii Ri
0

1, 2* ωσσ  
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3) Výpočet souřadnicových rozdílů  

Je naprosto totožné s výpočtem jednostranně připojeného polygonového pořadu, jen 

do výpočtu souřadnicových rozdílů vstupují vyrovnané směrníky 1, +iiσ . 

1,1,1, sin*
+++

=∆ iiiiii sY σ  a 1,1,1, cos*
+++

=∆ iiiiii sX σ  

 

4) Souřadnicové vyrovnání 

∑
=

+
∆+=

n

j

jjpK XXX
0

1,´  

∑
=

+
∆+=

n

j

jjpK YYY
0

1,´  

∑
=

+
∆−−=

n

j

jjpK XXXOX
0

1,  

∑
=

+
∆−−=

n

j

jjpK YYYOY
0

1,  

OX…. souřadnicová odchylka ve směru osy X a OX ve směru osy Y 

 

Pp OYOXO ∆≤+=
22  OP….. celková souřadnicová odchylka 

Nepřekračuje-li tato odchylka dovolenou odchylku DPK, opravíme jednotlivé 

souřadnicové rozdíly. 

Vyrovnání souřadnicových rozdílů provedeme tak, že souřadnicové odchylky OX a 

OY rozdělíme v podobě oprav na jednotlivé předběžně vypočtené souřadnicové rozdíly. 

jj

j

jj

ii X
X

OX
oX ,1

,1

,1 *
−

−

−
∆

∆
=

∑
 

jj

j

jj

ii Y
Y

OY
oY ,1

,1

,1 *
−

−

−
∆

∆
=

∑
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5)Výpočet souřadnic bodů PP 

 ∑
−

−
∆+=

i

j

jjpi XXX
1

,1  

∑
−

−
∆+=

i

j

jjpi YYY
1

,1  

7.1.2 Měření podrobných bodů - polární metoda 

Jako výchozí body pro měření používáme body o známých souřadnicích v systému 

S-JTSK, někdy je možné využít systém místní..  Lze měřit ze známých bodů a nebo použít 

metodu přechodných stanovisek. V našem případě bylo použito pomocných bodů, které 

byly stabilizovány během rekognoskace a jejichž poloha byla určena z měření 

polygonového pořadu. Nejprve je třeba provést ustavení přístroje nad bod (u přechodných 

st. se přístroj pouze urovná do vodorovné polohy. Ze stanoviska zaměříme na známé body 

pro určení orientace a směrníků. Poté se jednotlivě zaměřují body signalizované odrazným 

hranolem. Čísla bodů, a měřené hodnoty vodorovné úhly a šikmé délky se automaticky 

zapisují do paměti stroje. 

Princip určení polohy polární metodou spočívá ve změření délky mezi stanoviskem a 

měřeným podrobným bodem, změřením vodorovného úhlu mezi záměrou na podrobný bod 

a počátečním směrem. Změřením těchto prvků je poloha bodu určena polárními 

souřadnicemi (úhlem a délkou) vzhledem k danému bodovému poli. Tato metoda je 

nejrozšířenější metodou používanou k měření polohopisu a výškopisu. Princip polární 

metody je znázorněn na obrázku, kde α je úhel mezi určovaným bodem a orientačním 

(počátečním) směrem a l je vzdálenost na určovaný bod. 
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6 Polární metoda 

 
Výpočet je velmi jednoduchý, nejprve se vypočítá směrník: 

ασσ += SOSU  

a pak souřadnice bodu: 

SOiSU sYY σsin*+=  

SOiSU sXX σsin*+=  

7.1.2.1 Přístroje a pomůcky pro měření 

V dnešní době se k měření polární metodou používají totální stanice(elektronické 

tachymetry). Totální stanice jsou teodolity vybavené elektronikou k měření úhlů a délek, 

které umožňují čtení (a zpravidla i zaznamenávání) měřených údajů v číslicovém tvaru. 

K signalizaci bodů se používá vytyčka s odrazným hranolem. Odrazný hranol je broušený 

hranol z optického skla, obvykle zasazený v ochranném pouzdře umožňujícím jeho 

připevnění k výtyčce nebo podložce, sloužící k odražení elektromagnetického vlnění 

vysílaného elektronickým dálkoměrem. 

7.2 Zpracování měření 

V dnešní době se užívá především zpracování pomocí počítačů. Pro zpracování se 

používá programů, umožňujících zpracování zápisníků, výpočty souřadnic v daném 

souřadnicovém systému i zobrazení v grafické podobě. 

Přenos měřených dat – Přenos měřených dat byl proveden pomocí softwaru Leica Geo 

Office, který poskytuje škola studentům k užívání prostřednictvím počítače, umístěného 

v geodetické učebně. Celý přenos proběhl v pořádku, přenesena byla všechna data z  

měřené zakázky.  
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Zpracování a úprava zápisníku - Zpracování a úprava zápisníku proběhla 

v programovém prostředí softwaru Groma v.7, při kterém bylo proveden převod šikmých 

délek na vodorovné, zpracovány měření v obou polohách, redukce směrů, tak aby byl směr 

na první orientaci (první položka v seznamu měření) nulový a zpracování obousměrně 

měřených délek a převýšení. Výsledkem bylo 37 vyhovujících směrů, délek a zenitových 

úhlů.  

Podrobnější informace o zpracování zápisníku naleznete v protokolu ze zpracování 

zápisníku v příloze č.2 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ZÁPISNÍKU. 

Výpočet souřadnic stanovisek – Výpočet souřadnic stanovisek byl proveden pomocí 

funkce výpočet polygonového pořadu programu Groma v 7. Výpočet polygonového 

pořadu je již detailněji popsán v kapitole 7.1. Výsledkem zpracování bylo 17 vypočtených 

stanovisek a  níže uvedená data: 

Typ pořadu                         : Vetknutý, oboustranně orientovaný 

Délka pořadu                        : 1218.616m 

Úhlová odchylka                    :   0.0466g 

Odchylka Y/X                       :   -0.087m /   -0.087m 

Polohová odchylka                  :    0.123m 

Největší / nejmenší délka v pořadu :   95.744m/   33.416m 

Poměr největší / nejmenší délka    : 1:2.87 

Max. poměr sousedních délek        : 1:1.81 

Největší rozdíl 2x měřené délky    :    0.000m 

Nejmenší vrcholový úhel            :  57.9240g 

Z protokolu vyplývá, že polygonový pořad byl změřen s vyhovující polohovou odchylkou 

porovnanou s výpočtem v tabulce: 

Tabulka 1 Polohové odchylky polygonových pořadů 

 

Detailnější informace o výpočtu polygonového pořadu a jeho výsledku naleznete 

v PROTOKOLU O VÝPOČTU POLYGONOVÉHO POŘADU v příloze č. 3. 
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Výpočet souřadnic podrobných bodů – Výpočet byl proveden pomocí programové 

funkce polární metoda dávkou, kde byly spočteny souřadnice všech podrobných bodů, 

které reprezentují obvody keřů, keře volně stojící a stromy nacházející se v areálu kolejí 

VŠB – TUO. Z 17 stanovisek bylo změřeno 517 podrobných bodů. 

Detailnější informace o výpočtu a výsledku výpočtu souřadnic podrobných bodů naleznete 

v PROTOKOL O VÝPOČTECH POLÁRNÍ METODY DÁVKOU v příloze č.4.  

7.2.1 Elektronický tachymetr Leica TCR 307 [3] 

 
7 Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

 

Pro měření bakalářské práce byl použit Leica TCR307 je vysoce kvalitní 

elektronický tachymetr  určený pro jednoduché práce. Přístroj je ideálně přizpůsoben pro 

běžné geodetické práce a pro vytyčovací úlohy. Umožňuje měření vzdáleností bez 

odrazného hranolu pomocí zabudovaného viditelného laserového paprsku. Má nekonečnou 

horizontální a vertikální ustanovku a laserovou olovnici pro dostředění přístroje. Přesnost 

dálkoměru při běžném měření je 2mm + 2ppm. Přesnost měření úhlů je 7“, 2mgon. 

7.3 Výškopis  

Výškopisným měřením určujeme vzájemnou polohu bodů ve svislém směru. 

Výškopisné měření slouží k určování výšek bodů, pro vytvoření příčných a podélných 

profilů nebo výškopisných plánů. 

V geodézii existují výšky absolutní a výšky relativní. Výška absolutní je výška 

vztažená k nulové hladině(zvoleným nulovým bodem) , která je definována tvarem 

zemského povrchu – Geoidu. Výška relativní je vzdálenost mezi dvěma hladinami. 
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7.3.1 Geometrická nivelace ze středu [5] 

Pomocí geometrické nivelace určujeme velikost převýšení mezi dvěma určovanými 

body pomocí nivelačního přístroje a nivelačních pomůcek, kterými jsou nivelační latě a 

nivelační podložky. 

Na bodech, mezi nimiž určujeme převýšení, jsou postaveny nivelační latě. Nivelační 

přístroj se staví doprostřed mezi body A a B. Záměrná přímka urovnaného nivelačního 

přístroje určí na latích laťové úseky lA = z (čtení vzad) a lB = p (čtení vpřed) a HA a HB 

výšky stanovisek A a B. Převýšení mezi body A a B se určí ze vztahu: 

pzllHHH BAABAB −=−=−=∆  

8 Geometrická nivelace ze středu 

 

7.3.2  Technická nivelace [5] 

Používá se při měření pro běžné technické účely, pro určení nadmořských výšek 

bodů v podrobném výškovém bodovém poli. Rozlišuje se technická nivelace základní 

přesnosti (nižší nároky na přesnost) a zvýšené přesnosti (vyšší nároky na přesnost). 

Nivelační soupravu tvoří nivelační přístroj s minimálně 16-ti násobným zvětšením, 

nivelační libelou o citlivosti alespoň 60´´/2mm (koincidenční libela 80´´/2 mm) nebo 

kompenzátorem odpovídající přesnosti, nivelační latě se zřetelným centimetrovým 

dělením, pevnou patkou (při zvýšené přesnosti se vyžadují celistvé latě z jednoho kusu 

vybavené urovnávací libelou) a lehké nivelační podložky. 

Postup měření: délka záměr se volí až 2*60 m, záměry se určují odhadem, nivelační 

oddíl se měří jedenkrát, u volných pořadů dvakrát. Při zvýšené přesnosti se volí maximální 
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délka záměr 80 m (optimální je 40 až 50 m), sestavy se půlí krokováním, popř. se 

kontrolují nitkovým dálkoměrem. Výška záměry nad terénem má být minimálně 0,3 m. 

Nivelační oddíl se měří vždy dvakrát. V případě použití dvou latí se volí sudý počet sestav 

(vyloučení indexové chyby latě). 

Kritériem přesnosti je mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením. Ta se 

určí ze vzorce 

L*40max1
=∆ [mm] 

, při zvýšené přesnosti 

L*20max1
=∆ [mm] 

, kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 

Vzniklá odchylka se rozdělí úměrně jednotlivým horizontům přístroje (nejlépe k 

záměrám vzad). Pokud bylo převýšení měřeno dvakrát, uvádí se ještě mezní odchylka mezi 

dvakrát měřeným převýšením: 

L*40*67,0max2
=∆ [mm] 

, při zvýšené přesnosti 

 L*20*67,0max2
=∆ [mm] 

Bylo použito uzavřeného nivelačního pořadu, s počátkem a koncem na bodě MS-
071-106  

Technickou nivelací bylo změřeny jednotlivé výšky ve výškovém systému BpV stanovisek  

4002 až 4015 polygonového pořadu, které představují zadanou lokalitu. Bylo použito 5ti 

pomocných stanovisek.. Výsledkem byla výšková odchylka δ (rozdíl výšek počátečního a 

koncového bodu), která byla nulová. Nebylo třeba ji rozdělovat úměrně jednotlivým 

horizontům přístroje. 

Detailnější informace jsou uvedeny v NIVELAČNÍM ZÁPISNÍKU v příloze č.5  
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7.3.2.1 Nivelační přístroj Leica Sprinter 100m[6] 

 
9 Leica Sprinter 100m 

Digitální stavební nivelační přístroj SPRINTER s vnitřní pamětí pro 500 měření je 

svými technickými parametry alternativou ke klasickým optickým přístrojům. Kombinuje 

funkce jednoduchého teodolitu, nivelačního přístroje a dálkoměru. Elektronické čtení na 

lati s čárovým kódem maximálně eliminuje chyby způsobené měřičem, jako jsou cílení a 

odečítání, a výrazně urychluje měřické práce. SPRINTER sám kontroluje horizontální 

urovnání a upozorňuje na vychýlení z  vodorovné polohy. Je vhodný i v nepříznivých 

podmínkách se sníženou viditelností latě. Přesnost v určení výšek /střední km chyba/: 

2,0mm. Přesnost v určení délek: pro vzdálenost D<10m = 10mm pro vzdálenost D>10m = 

Dx 0.001(m)  Dosah: digitální čtení od 2 m až 80 m (od 0,5 m možné měřit opticky). 

7.4 Výpočet výšky stromů 

Jako nevhodnější metoda pro výpočet výšky zaměřovaných stromů byla zvolena 

výpočet výšky stromů trigonometrickým způsobem. Z polohopisného měření známe 

vypočtené vodorovné délky ze stanovisek ke stromům a zaměřením špičky stromů získáme 

zenitový úhel. Ze znalostí vztahů v pravoúhlém trojúhelníku snadno odvodíme vzorec pro 

výpočet výšek. 
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10 Výpočet výšky stromů 

Výškový rozdíl h vypočteme z výrazu pomocí součtu jednotlivých částí výšek l1, která 

představuje výšku signálu, která je 1.3m, l2 a l3, které zjistíme výpočtem z vodorovné délky 

s a horizontálních úhlů HZ1 HZ2 vodorovné vzdálenosti s.. 

)100(* 13 zHtgsl −=  

)100(* 22 −= zHtgsl  

121 )100(*)100(* lHtgsHtgsh zz +−+−=  

Výšky stromů jsou uvedeny v příloze č.6 TABULKA DŘEVIN
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Rozdělení stromů 

Součástí pasportu zeleně této práce je i zjištění druhu dřevin. K jejich správnému 

určení bylo použito Atlasu dřevin [4]. V areálu kolejí VŠB-TUO se nacházejí převážně 

listnaté stromy, které jsou spravovány Útvarem investic a majetku.  

7.5 Druhy dřevin vyskytující se v areálu kolejí VŠB – TUO 

Určování druhů dřevin proběhlo na základě terénní rekognoskace, při které bylo 

pomocí listů, tvaru kmenů a podle květů určeno o jakou dřevinu se jedná. Základním 

kriteriem bylo, zda se jedná o keř nebo strom. Pro potřeby Útvaru investic a majetku VŠB-

TUO postačí určení druhu stromů. Pro určení druhu keřů by bylo vhodnější nechat 

vypracovat průzkum zkušeným dendrologem, které by nebylo možné přesně určit z důvodu 

určování během období vegetačního klidu. 

Terénním určování dřevin bylo zjištěno, že v areálu kolejí se nacházejí především 

lípy srdčité, kterých zde bylo určeno 77. Nejpočetnějším stromem je borovice a to v počtu 

58 stromů. V Areálu se nachází i 1 jabloň Zajímavými druhy stromů jsou akáty, které se 

nacházejí před budovou B a poblíž antukových hřišť. Dalším zajímavým stromem je 

škumpa, která se nachází u správní budovy poblíž budovy C. 

Podrobnější určení všech stromů se nachází v TABULCE DŘEVIN v příloze č.6. 

7.6 Průměr kmene stromů  

Průměr kmene „na pařezu“ cca 20cm nad terénem. Měření se provede svinovacím 

metrem.  

Výsledky měření jsou zapsány v TABULCE DŘEVIN v příloze č.6. 
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8  Zpracování výkresové dokumentace 

Výkresová dokumentace pasportu zeleně obsahuje přepracované podklady kolejí 

VŠB - TUO, které byly zjednodušeny, pro potřeby pasportu zeleně. Zachovány byly 

situace budov, umístěných v areálu a zpevněné plochy, aby bylo možno lépe situovat 

zeleň.  

Stromy byly vykresleny symboly v souladu s ČSN 01 3411. Pro zobrazení keřů bylo 

použito linií, které by bylo jinak těžké pomocí křivek vykreslit, tak aby byla zachována 

přesnost.. Pro inventarizaci stromů a zpětné dohledání byla ponechána čísla bodů. 
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9 Závěr 

Všechna měření, která proběhla v areálu Kolejí a menz VŠB – TUO, proběhla 

v pořádku i přes nepříznivé podmínky, při kterých bylo měřeno. Samotné měření 

polohopisu a výškopisu proběhlo během 3 dní a bylo změřeno 512 bodů, které představují 

stromy, linie keřů a volně stojící keře. Při určování druhů dřevin bylo určeno 274 stromů. 

Nalezeno bylo 15 druhů stromů, které byly zaneseny do tabulek a byl vytvořen dokument, 

který tyto stromy rozděluje a popisuje. Nejčastějším stromem je bezesporu lípa srdčitá, 

kterých je v areálu nejvíce a to 77. Nejčastějším jehličnatým stromem je borovice 

vejmutovka, která je zde 55krát. Výsledkem celého měření je ucelený projekt pasportu, 

včetně výkresové dokumentace, který bude sloužit Útvaru investic a majetku. 
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