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Anotace 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení polohopisného a výškopisného 

měření pro rekonstrukci části komunikace v ulici Nad Tratí v obci Pohled.  

Měření si vyžádalo rekognoskaci  terénu a vybudování podrobného bodového 

pole. Měřická síť byla připojena do souřadnicového systému S-JTSK a výškového 

systému BpV. 

Pro detailní  zaměření polohopisu a výškopisu dané komunikace byla použita 

tachymetrie. Výsledkem provedeného zaměření je situační mapa ulice Nad Tratí v obci 

Pohled v měřítku 1 : 250. 

 

Annotation 

 The aim of this bachelor's thesis was to carry out the planimetric and altimetric 

measuring for the reconstruction of a part of Nad Tratí Street in the town Pohled. 

 The measuring required terrain reconnaissance and construction of a detailed 

point field. The surveying grid was attached to the S-JTSK Coordinate System and BpV 

Altimetry System. 

 For a detailed planimetry and altimetry location of a given road, tacheometry 

was used. The result of the focus is the situation map of Nad Tratí Street in the town 

Pohled at the scale 1 : 250. 
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1. ÚVOD 

 Předmětem mé bakalářské práce je polohové a výškové zaměření komunikace 

v ulici Nad Tratí v obci Pohled v okrese Havlíčkův Brod a zpracování příslušné 

polohopisné a výškopisné mapy.  

 Jedná se o příjezdovou silnici do místního kamenolomu, která je vlivem těžké 

nákladní dopravy značně poškozená. Proto tyto geodetické práce poslouží jako podklad pro 

rekonstrukci dané komunikace a to v obydlené části ulice. 

 Důvodem mapování je doplnění prvků polohopisu a zanesení změn před 

plánovanou rekonstrukcí této dopravní komunikace.  

Při zaměřování výškopisu jsem zjišťoval výškové kódy jednotlivých bodů, které 

jsou rovněž důležité pro stavební práce. 

Vytvoření bodového pole pro účely mapování  může být také využito v budoucnu 

pro provádění geodetických měření v nedalekém kamenolomu nebo pro další etapy oprav 

vozovky ve zbývající části. 

V první polovině mé bakalářské práce se věnuji  polohovému systému (S-JTSK) a 

výškovému systému (Balt po vyrovnání), dále popisuji principy metod provedeného 

měření, jako je polohové měření, způsob výpočtu polygonového pořadu, výškové měření a 

polární metodu měření. 

Druhá část práce je změřena prakticky – na měření v terénu a výpočet a prezentace 

naměřených hodnot. Celý postup měření je zaznamenán v kapitolách rekognoskace, 

stabilizace bodů, zaměření polygonového pořadu a měření výšek. Taktéž jsem podrobněji 

popsal přístroje, kterými jsem měřil, včetně technických parametrů a fotografií. Všechny 

výsledky měření jsem shrnul v kapitole č. 5. 

Další nepostradatelnou částí bakalářské práce jsou přílohy. Jsou zde uvedeny 

zápisníky měření, situace polygonového pořadu, mapa zaměření dané komunikace a také 

veškeré výpočty, které jsem prováděl. 
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2. SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY 

 V této kapitole se věnuji souřadnicovým systémům, které se používají při provádění 

geodetických prací. Veškeré měřické práce byly prováděny v souřadnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální a ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 

2.1. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

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

definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, Křovákovým 

zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), převzatými prvky 

sítě vojenské triangulace (orientací, rozměrem i polohou na elipsoidu) a jednotnou 

trigonometrickou sítí katastrální. Křovákovo zobrazení je jednotné pro Českou republiku 

(resp. bývalé Československo).  

Navrhl a propracoval jej Ing. Josef Křovák roku 1922 (obr. 1). 

 

 

Obr.1. Schéma Křovákova zobrazení [1] 

 

Zobrazení se označuje jako dvojité, tzn. že body polohového měření se nejprve 

konformně zobrazí z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli, následně se referenční koule 

konformně zobrazí na kužel v obecné poloze. [1] 
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Obecná poloha kužele byla zvolena z důvodu protáhlé polohy zobrazovaného 

území ve směru severozápad – jihovýchod. Tím se rovnoběžkový pás, ve kterém ležela 

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

pásu zmenšilo z + 42 cm/km na + 24 cm/km. Zvolenou základní kartografickou (dotyková 

rovnoběžka kuželové plochy v obecné poloze) rovnoběžkou je rovnoběžka 78°30´. 

Koule se však nejprve zmenšila o 0,0001 * R. Tím jsme místo jedné nezkreslené 

kartografické rovnoběžky dostali dvě nezkreslené rovnoběžky a délkové zkreslení 

dosahuje hodnot pouze v rozmezí – 10 až + 14 cm/1 km. [1] 

Za počátek pravoúhlé rovinné soustavy byl zvolen obraz vrcholu kužele. Osa X je 

tvořena obrazem základního poledníku (λ = 42°30´ východně od Ferra) a její kladný směr 

je orientován k jihu. Osa Y je kolmá k ose X a směřuje na západ. Tím se dostala celá 

republika do 1. kvadrantu a všechny souřadnice jsou kladné. Navíc pro libovolný bod na 

území bývalé ČSR platí Y < X (obr.2). 

 

 

Obr.2. Umístění bývalé ČSR v souřadnicovém systému JTSK 

 

2.2. Výškové základy na území ČR 

Výškové základy představuje na území ČR Česká státní nivelační síť (ČSNS) 

vypočítaná ve výškovém systému baltském s označením BpV. Výchozím výškovým 

bodem je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Ing. Radim Lex: Geodetické práce pro projekt rekonstrukce komunikace 

2010  4 

Nivelační síť byla na území ČR budována již za Rakouska – Uherska a to ve 

výškovém systému jadranském, v němž jsou výšky bodů více jak o 0,4 m větší než 

v systému baltském (obr.3). 

Teprve po vzniku Československa začala výstavba Československé jednotné 

nivelační sítě (ČSJNS). Jejím základem je nivelační síť I. řádu. Tato síť byla postupně 

zhušťována nivelačními sítěmi a pořady II., III. a IV. řádu. Body sítě jsou stabilizovány 

nivelačními značkami, které se převážně dělí na čepové a hřebové. Značky se osazují na 

zdech domů, na různých stavbách a na skalách. V oblastech, kde nejsou k dispozici vhodné 

stavby nebo skály, se používá nivelačních kamenů a hloubkových stabilizací se 

zabudovanou kovovou značkou. 

Nivelační body jsou nejhustější ve městech a větších obcích, kde jsou od sebe 

vzdáleny jen několik set metrů. Mimo obce jsou zpravidla stabilizovány podél komunikací 

(silnic, cest, řek, potoků a železnic) ve vzdálenostech od několika set metrů až do 1 km, 

popřípadě 1,5 km. Výškový bod tvoří nejvyšší místo kovové značky, na kterou se klade při 

měření nivelační latě. Výšky nivelačních bodů jsou uváděny v milimetrech. [2] 

 

 

Obr.3. Srovnání výškového systému jadranského a baltského [2, str. 17] 
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3. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ PŘIPOJENÍ MĚŘICKÉ SÍTĚ  

V dnešní době je možné polohu určovat různými metodami. Způsob závisí na 

požadované přesnosti, charakteru zaměřované oblasti a přístrojové technice. Většinou se 

uplatňuje kombinace více způsobů současně. 

 Následujícím textu jsou uvedeny způsoby měření vodorovných úhlů, princip 

výpočtu polygonového pořadu a geometrická nivelace ze středu, které byly použity pro 

geodetické měření pro projekt rekonstrukce komunikace.  

3.1. Měření vodorovných úhlů 

 Základním prvkem při měření vodorovných úhlů je směr. Ten je vyjádřen úhlovou 

hodnotou mezi nulovým směrem na limbu a průsečnicí svislé záměrné roviny. Nulový 

směr se vždy mění se změnou polohy limbu. Z těchto důvodů nemá smysl měřit jen jeden 

směr, ale osnovu směrů, která se sestává minimálně ze dvou směrů.  

 Požadovaný úhel se určí jako rozdíl směrů na pozorované body. Vodorovný kruh je 

číslován ve směru pohybu hodinových ručiček. Při měření vodorovných úhlů na stanovisku 

zůstává poloha nulového směru neměnná. Libovolný úhel je dán rozdílem odpovídajících 

směrů ψi. K získání spolehlivých naměřených hodnot je nutné, aby byl teodolit 

rektifikovaný, centrovaný, horizontovaný a dalekohled dobře zaostřený (bez paralaxe). 

 Dalšími podmínkami je výběr vhodné metody a technologie, výběr vhodných 

atmosférických podmínek, zkušenost měřické skupiny, pečlivé a přitom dostatečně rychlé 

měření. [2] 

3.1.1. Metody měření vodorovných úhlů: 

Metody měření vodorovných úhlů jsou vypracovány v závislosti na požadavcích 

přesnosti měření a konstrukci přístrojů. 

1. Měření osnovy směrů v jedné poloze 

2. Měření osnovy vodorovných směrů ve skupinách 

3. Měření úhlů násobením  
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 Ad1) Toto měření se používá při podrobném polohovém měření (metoda polární), 

při kterém se poloha bodu určuje směrem a délkou a při malých požadavcích na přesnost 

měřených úhlů (obr 4). Měřené směry jsou zatíženy všemi přístrojovými chybami.  

 

 

Obr.4. Měření osnovy směrů v jedné poloze dalekohledu [2, str. 46] 

 

 Ad2) Měřením osnovy vodorovných směrů ve skupinách je založeno na měření 

vodorovných směrů v obou polohách dalekohledu. Jednotlivé úhly se opět vypočtou 

z rozdílu příslušných směrů ψi. Tato metoda je základní metodou při určování bodů 

polohového pole a většiny měření. 

 Každá měřická skupina se skládá ze dvou měřických řad. První řada sestává 

z měření osnovy směrů v první poloze dalekohledu. V druhé řadě se měří v druhé poloze 

dalekohledu. V osnově směru se vybere jeden vhodný směr jako počáteční, na který se 

nastaví v první řadě nulové čtení. Počáteční směr musí být dobře viditelný a dostatečně 

osvětlen. Před měřením se protočí alhidádou kolem své osy, aby docházelo k plynulému a 

lehkému otáčení přístroje při měření a zkontroluje se centrace a horizontace přístroje. 

 Postupně se zaměřují všechny směry osnovy v první řadě ve směru pohybu 

hodinových ručiček (obr.5a). Měření řady končí opět na počátečním směru. Čtení se pak 

musí shodovat v rámci měřických chyb se čtením počátečním. [2] 
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a)    b) 

Obr.5. Měření osnovy směrů [2, str. 47] 

a) v první poloze dalekohledu  

b) v druhé poloze dalekohledu 

 

 Dále následuje druhá měřická řada. Po proložení do druhé polohy se dalekohledem 

zacílí znovu na počáteční směr, kdy čtení na vodorovném kruhu se změní o 200 gon 

(obr.5b). Postupně se měří všechny směry osnovy opačném směru a skončí se na 

počátečním směru.  

 Ad3) Měření úhlů násobením 

 Podstatou metody je opakované sčítání či přiřazování (repetice) měřeného úhlu. 

K měření se používal dvojosý teodolit, později s repetiční svorou. Při měření se přečetlo 

počáteční čtení (levý směr)  po opakovaných měření konečné čtení (pravý směr). Měření 

probíhalo v jedné nebo ve dvou polohách dalekohledu. [2] 

3.1.2. Chyby při měření vodorovných úhlů 

 Základní charakteristikou přesnosti měření vodorovných směrů a vodorovných úhlů 

je střední chyba m. Tato chyba vznikne spolupůsobením všech chyb přístrojových (chyba 

alhidádové libely, úklonná chyba, kolimační chyba, chyba z excentricity alhidády, chyba 

z excentricity záměrné roviny, chyba ze sklonu roviny limbu, chyba z nestejnoměrného 

dělení kruhu), měřických (chyba z nesprávné horizontace přístroje, chyba z nesprávné 

centrace přístroje, chyba z nesprávné centrace signálu, chyba v cílení, chyba z nepevného 

postavení přístroje, chyba ve čtení stupnice) a vnějších (chyba z refrakce, chyba z vibrace). 
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 Chyby přístrojové vznikají v důsledku nesprávné rektifikace. Chyba z alhidádové 

libely se odstraňuje výpočtem, chyba úklonná a kolimační se odstraňuje měřením ve dvou 

polohách dalekohledu, chyba z exentricity alhidády se vylučuje aritmetickým průměrem 

z odečtení dvou diametrálně postavených odečítacích pomůcek, chyba z excentricity 

záměrné roviny se vylučuje průměrem z obou čtení. Vliv chyby způsobené 

nestejnoměrným dělením kruhu se snižuje opakovaných měřením a čtením vždy na jiném 

místě kruhu. 

 Chyby měřické vznikají nepozorností měřiče. Dají se odstranit početně nebo se jim 

dá předejít. 

 Chyby vnější vznikají vlivem přírodních podmínek. U chyby z refrakce závisí na 

profilu terénu a jeho vlastnostech a také na denní době. Chyba se zmenší měřením stejné 

hodnoty v různých dnech. Chyba z vibrace je viditelná. Pokud je vlnění silné a ztěžuje 

cílení, přestaneme měřit.  

3.2. Uzavřený polygonový pořad 

Polygonové pořady se používají k určování souřadnic bodů podrobného 

polohového bodového pole. Pro připojení měřické sítě do systému S-JTSK byl použitý 

uzavřený polygonový pořad. 

3.2.1. Princip metody 

U výpočtu orientovaného uzavřeného polygonového pořadu polohově známe bod P, 

z kterého měříme úhel ωP na další známý bod A.   

Měříme vrcholový úhel ωK, jednotlivé vrcholové úhly na ostatních bodech pořadu 

ω1, ω2, ... a délku stran sP1, s12, s23, ... 

Při uzavřeném polygonovém pořadu můžeme měřit buď vnější úhly m-úhelníka  

(obr. 6a) anebo vnitřní úhly m-úhelníka (obr.6b). 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Ing. Radim Lex: Geodetické práce pro projekt rekonstrukce komunikace 

2010  9 

 

a)     b) 

Obr.6. Uzavřený polygonový pořad [1] 

a) při měření vnějších úhlů m-úhelníka 

b) při měření vnitřních úhlů m-úhelníka  

 

3.2.2. Úhlové vyrovnání 

Měří se levostranné úhly, tedy v závislosti na orientaci polygonového pořadu 

měříme buďto vnitřní nebo vnější úhly m-úhelníku. Pro konvexní m-úhelník platí (pro 

vnitřní, respektive vnější úhly, m ... počet vrcholů): 

Rmi 2)2( ∗−=∑ω  

Rmi 2)2( ∗+=∑ω  

Tento vztah přepíšeme pro náš polygonový pořad. Počet neznámých bodů v 

polygonu označíme jako n, tedy i s bodem P platí m = n + 1. Úhly sčítáme pro i = 1..n+1 a 

pro vrcholový úhel na bodu P (ωK = ωn+1). Tedy: 

Rn
n

i
i 2)1(

1

1
∗−=∑

+

=

ω  nebo Rn
n

i
i 2)3(

1

1
∗+=∑

+

=

ω  

V důsledku měřických chyb těchto hodnot však nedosáhneme. Spočítáme tedy tzv. 

úhlový uzávěr: 
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∑∑
+

=

+

=

−∗−=
kn

i
i

n

i
i Rn

1

1

1
2)1( ωω  nebo ∑∑

+

=

+

=

−∗+=
kn

i
i

n

i
i Rn

1

1

1
2)3( ωω  

Tuto hodnotu porovnáme s dostupnou odchylkou Δω. Je-li spočítaná odchylka v 

absolutní hodnotě větší než dostupná, je měření chybné, jinak provedeme úhlové 

vyrovnání (rozdělíme odchylky rovnoměrně na všechny úhly kromě úhlu ωP, který není 

vrcholovým úhlem m-úhelníka): 

1+
=

n
Oω

δω  

ωδωω += i , pro i = {1..n+1} 

V dalších výpočtech již pracujeme pouze s vyrovnanými úhly. [1] 

3.2.3. Výpočet vyrovnaných směrníků jednotlivých stran 

Nejprve spočítáme směrník z bodu P na bod 1: 

ppAp ωσσ +=1  

Pak můžeme počítat směrníky jednotlivých dalších stran polygonového pořadu: 

Rpp 2111112 −+=+= ωσωσσ  

obecně potom (stejně jako u volného pořadu) 

∑
=

+ +∗−=
l

j
jpAii Ri

0
1, 2 ωσσ  

3.2.4. Výpočet souřadnicových rozdílů 

Pro výpočet souřadnicových rozdílů uzavřeného polygonového pořadu platí: 

jj

i

j
jjpi sYY ,1

1
,1 sin −

=
− ∗+= ∑ σ  

jj

i

j
jjpi sXX ,1

1
,1 cos −

=
− ∗+= ∑ σ  

Tyto rovnice musí platit i pro poslední bod, tedy opět pro bod P: 
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jj

n

j
jjp

n

j
jjpp sYYYY ,1

1
,1

1
,1 sin −

=
−

=
− ∗+=∆+= ∑∑ σ  

jj

n

j
jjp

n

j
jjpp sXXXX ,1

1
,1

1
,1 cos −

=
−

=
− ∗+=∆+= ∑∑ σ  

Mělo by tedy platit: 

0
1

,1
1

,1 =∆=∆ ∑∑
=

−
=

−

n

i
ii

n

i
ii XY  

Vlivem měřických chyb nám však vyjdou určité souřadnicové odchylky OY, OX, spočítáme 

tedy polohovou odchylku Op (odchylka je však hodnota „mělo vyjít“ – „vyšlo“, tedy zde 0 

– „vyšlo“, proto záporné znaménko): 

∑
=

−∆−=
n

i
iiY YO

1
,1  

∑
=

−∆−=
n

i
iiX XO

1
,1  

22
YXp OOO +=  

Tuto hodnotu porovnáme s maximální dostupnou polohovou odchylkou ΔP. Pokud je 

vypočítaná odchylka menší, měřili jsme správně a můžeme provést souřadnicové 

vyrovnání. [1] 

3.2.5. Souřadnicové vyrovnání 

Zatímco při úhlovém vyrovnání jsme rozdělili odchylky rovnoměrně, zde je 

budeme odchylky rozdělovat poměrně délkám jednotlivých úseků. Tedy delší strany budou 

mít větší opravu než kratší strany. Toto vyrovnání budeme dělat zvlášť pro obě souřadnice: 

[1] 

jj

j
jj

Y
ii Y

Y
OoY ,1

,1
,1 −

−
− ∆∗

∆
=

∑
 

jj

j
jj

X
ii X

X
OoX ,1

,1
,1 −

−
− ∆∗

∆
=

∑
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iiiiiiiiiji oXsoXXX ,1,1,1,1,1 cos −−−−− +∗=+∆=∆ ω  

iiiiiiiiiji oYsoYYY ,1,1,1,1,1 sin −−−−− +∗=+∆=∆ ω  

Nyní již z vyrovnaných souřadnicových rozdílů snadno spočítáme výsledné souřadnice: 

∑
=

−∆+=
i

j
jjpi XXX

1
,1  

∑
=

−∆+=
i

j
jjpi YYY

1
,1  

3.3. Geometrická nivelace ze středu 

K měření výšek se v geodézii používají následující způsoby: 

1. geometrická nivelace ze středu 

2. trigonometrická nivelace 

3. hydrostatické měření výšek 

4. barometrické měření výšek 

Při vlastním provádění měřických prací byla použita geometrická nivelace ze středu 

pro zaměření výšek vrcholů polygonového pořadu a dále pak trigonometrická nivelace, 

která sloužila pro zaměření podrobných bodů v zaměřované oblasti. 

 Mezi nejčastěji používané způsoby přímého měření výšek patří geometrická 

nivelace. Umožňuje jednoduché, rychlé a přesné určování výškových rozdílů. Geometrická 

nivelace ze středu je nejpřesnější metoda výškového měření a jsou jí určeny všechny 

výškové body ČJNS. [1] 

3.3.1. Princip metody 

 Principem metody geometrické nivelace je měření výškového rozdílu dvou bodů A, 

B pomocí vodorovné záměry, která je realizována nivelačním přístrojem umístěným 

uprostřed mezi body A a B (obr.7). Na bodech A, B se umístí svislé latě, jež jsou opatřeny 

stupnicí. Urovnaná vodorovná záměra umožňuje jednak čtení z na lati umístěné na bodě A 
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(záměra vzad) a čtení p na lati umístěné na bodě B (záměra vpřed). Rozdíl čtení dává 

výškový rozdíl mezi body A, B. 

 Převýšení mezi body A a B se určí ze vztahu: 

ΔHAB = HB – HA = lA – lB = z – p 

 

 

Obr.7. Geometrická nivelace ze středu [1] 

 

Při měření převýšení na větší vzdálenosti, při větších převýšeních či terénních 

překážkách je třeba vzdálenost (nivelační oddíl) rozdělit na n kratších úseků (nivelačních 

sestav) a měřický úkon n-krát opakovat. Nivelační přístroj se připraví k měření vždy ve 

středu určité sestavy, latě se staví na krajní body nivelační sestavy (tyto body se stabilizují, 

body mezi body A a B se nazývají přestavové body). Přístrojem se odečte nejprve čtení 

vzad, poté čtení vpřed (závisí na směru postupu měření). Po změření první sestavy se 

přemístí lať z bodu A na druhý přestavový bod, nivelační přístroj se přemístí doprostřed 

druhé sestavy, lať na prvním přestavovém bodě se opatrně otočí směrem k novému 

stanovisku přístroje. Tento postup se opakuje dokud není změřen celý nivelační oddíl. 

Výsledné převýšení je součtem převýšení jednotlivých nivelačních sestav. [1] 

 Pokud se měření provádí na větší vzdálenosti (obr.8) a délka nivelační sestavy 

závisí na reliéfu terénu a požadované přesnosti, pak se výškový rozdíl mezi body hA,B mezi 

body A,B vypočte podle vztahu: 

hAB = (z1 – p1) + (z2 – p2) + … + (zn – pn) 

hAB = ∑ =

n

i
z

1
- ∑ =

n

i
p

1
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Obr.8. Nivelační pořad geometrické nivelace při větších vzdálenostech [4, str. 43] 

 

 Právě z důvodů větších vzdáleností mezi zaměřovanými body byl při vlastním 

měření použit tento způsob nivelace. 

 Geometrickou nivelací můžeme rozdělit dle přesnosti měření do několika druhů. 

3.3.2. Druhy (způsoby) nivelace 

Podle dosahované přesnosti výsledků měření se geometrická nivelace dělí na: 

1. technickou nivelaci (TN), 

2. přesnou nivelaci (PN), 

3. velmi přesnou nivelaci (VPN), 

4. zvlášť přesnou nivelaci (ZPN). 

Ad1) Vlastní provedené měření bylo uskutečněno s parametry přesnosti pro 

technickou nivelaci. 

Technická nivelace se řídí Směrnicí pro technickou nivelaci. Použije 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). 

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

ze vzorce 

Lh ∗=∆ 40max  (mm) 

při zvýšené přesnosti 

Lh ∗=∆ 20max  (mm) 
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kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 

Vzniklá odchylka se rozdělí úměrně jednotlivým horizontům přístroje (nejlépe k 

záměrám vzad). [4] 

Ad2) Přesná nivelace se používá k určování výšek ve výškovém bodovém poli 

v nivelačních pořadech III., IV. řadu a v PNS. Dále pak v případech, kde je požadována 

vyšší přesnost, než je možno dosáhnout TN. Jedná se především o práce spadající do 

oblasti inženýrské geodézie. [4] 

 Ad3,4) Velmi přesná nivelace se používá pro práce v základním výškovém poli a to 

především v I. a II. řádu. Zvlášť přesná nivelace slouží při výškovém určení výškových 

indikačních bodů, dále pak při vysoce přesných měřeních v inženýrské geodézii. [4] 

3.3.3. Zdroje chyb v nivelaci 

 Nivelační práce jsou ovlivněny řadou nevyhnutelných chyb. Chyby dělíme na 

přístrojové (chyba ze sklonu záměrné přímky, chyba z nesvislé polohy latě, chyba 

z nesprávné délky laťového metru, chyba z nekolmosti patky nivelační latě k její ose, 

chyba z přeostřování dalekohledu), měřické (chyba z nepřesného urovnání libely, chyba ze 

čtení na lati, chyba nepevného postavení přístroje a lati, chyba z paralaxy záměrného 

obrazce, chyba z nesvislé polohy latě) a chyby z prostředí (chyba ze svislé složky refrakce, 

chyba z vibrace). Chyby mohou mít charakter systematický nebo náhodný. Tyto chyby 

v měřených veličinách působí zpravidla společně – vytváří úplnou chybu měření.  

 V nivelačních pracích je potřeba dále zohlednit zakřivení Země. [4] 
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4. ZAMĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ 

 Pod pojmem podrobné měření se rozumí zaměření podrobných bodů, jejichž 

spojnice tvoří obvod předmětů objektů měření. Soubor zaměřených a podrobných bodů, 

jejich spojnic a mapových značek se nazývá polohopis, který určuje a zobrazuje v určitém 

měřítku rovinné geometrické vztahy mezi jednotlivými body.  

Výškovým měřením určujeme vzájemnou polohu bodů zemského povrchu ve 

vertikálním směru. Výškové poměry (výškopis), které určují třetí prostorovou složku, se 

někdy určují současně s měřením polohopisným a tvoří s polohopisem rovnocennou složku 

mapy. 

Pro vyhotovení výškopisného plánu je nutno znát polohu i výšku poměrně velkého 

množství vhodně volených bodů terénu, tzv. podrobných bodů. Na jejich základě je možno 

v plánu vyjádřit tvar a průběh terénu – výškovými kótami, vrstevnicemi a technickými 

šrafami.  

Podrobné měření lze uskutečnit různými metodami. Jejich volba závisí na 

charakteru zaměřovaného území, jeho členitosti, vegetačním pokryvu, na hustotě zástavby, 

frekvenci provozu a na měřítku budoucího zobrazení na mapě. 

Při měřením podrobných bodů byla použitá vzhledem k charakteru terénu polární 

metoda a dále pro měření výšek jednotlivých bodů byla použitá metoda trigonometrické 

nivelace.  

4.1. Polární metoda 

Při použití polární metody stojíme na známém pevném stanovisku. Máme dány 

body P, A. Z těchto známých bodů měříme úhly úhly ω1, ω2, ω3, ... a strany s1, s2, s3... [1] 
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Obr.9. Polární metoda, pevné stanovisko – výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu [1] 

 

Úhly ωi jsou levostranné úhly měřené od bodu A (obr. 9). 

Výpočet je velmi jednoduchý – nejprve se spočítá směrník σPA 1. geodetickou 

úlohou, potom se spočítají jednotlivé směrníky σPi: 

ipAp ωσσ +=1  

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

PiiPi sYY σsin∗+=  

PiiPi sXX σcos∗+=  

4.2. Trigonometrická nivelace 

Způsob tohoto měření výšek prošel v posledních letech velkými změnami. Došlo 

ke zdokonalení přístrojového vybavení a také komplexnějšími a úplnějšími znalostmi o 

fyzikálních vlastnostech Země a zemské atmosféry. Velkým přínosem bylo zavedení 

přesných totálních stanic s malou střední chybou v určení délek a směrů, tím se velmi 

kvalitativně změnil i význam a použití trigonometrické nivelace. 

 Trigonometrické měření výšek (obr.10) je nepřímý způsob určování výšek a 

používáme ho tam, kde by nivelační měření bylo neúčelné nebo i nebylo možné z důvodu 

velkého výškového převýšení nebo velké vzdálenosti bodů o známých nadmořských 

výškách. Můžeme určovat výšky blízkých i velmi vzdálených bodů. 
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 U bodů vzdálených do 300 m nemusíme vliv zakřivení zemského povrchu 

uvažovat. Nepožaduje se příliš vysoká přesnost určení výškových rozdílů. [3] 

4.2.1. Princip metody 

 Výškový rozdíl se určuje řešením pravoúhlého nebo obecného trojúhelníka, v němž 

si určujeme potřebné úhly (délky a úhly). [3] 

 

 

Obr.10. Trigonometrické měření výšek [3, str.68] 

 

Z obrázku  vyplývá vztah pro výškový rozdíl dvou bodů, který platí pro kratší 

vzdálenosti, u kterých nemusíme zavádět vliv zakřivení zemského povrchu ani vliv 

refrakce: 

ΔH AB = ± h + i – t 

kde  ΔHAB je výškový rozdíl mezi body A a B (m) 

         i  je výška klopné osy přístroje (m) 

         t  je výška signálu na bodě B (m) 

 

 Záměrná přímka, horizont přístroje a svislice signálu vytvářejí přibližně pravoúhlý 

trojúhelník, ve kterém za předpokladu, že známe vodorovnou vzdálenost s nebo šikmou 
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vzdálenost s´ mezi body A, B, počítáme svislou odvěsnu h a pomocí ní, jakož i 

naměřených výšek přístroje i a signálu t hodnotu převýšení ±h podle vzorce: 

± h = s . tg (±β) = s´. sin (±β) 

nebo platí: 

± h = s . cotg (z) = s´. cos(z) 

kde s  je vodorovná vzdálenost mezi body A a B (m), 

       s´  je šikmá vzdálenost mezi body A a B (m), 

       z   je zenitová vzdálenost (gon, º), 

       β   je výškový úhel (gon, º), 

       h   je výška signálu nad klopnou osou teodolitu, 

 

VB = VA + ΔHAB, 

kde  VB je nadmořská výška bodu B (m), 

 VA je nadmořská výška bodu A (m), 

 ΔHAB je výškový rozdíl mezi body A a B (m). 
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5. VLASTNÍ PRÁCE  

 Vlastní měření bodů měřické sítě i podrobných bodů probíhalo ve dvou termínech. 

První měření proběhlo 29. prosince 2009 a byly zaměřeny body polygonového pořadu a 

dále body podrobného měření s čísly 1 – 75. Z klimatických důvodů se druhé měření 

uskutečnilo až 27. března 2010. V tomto termínu byly zaměřeny body 76 – 237 

podrobného pole. Dále byla provedena geometrická nivelace  ze středu bodů polygonového 

pořadu.  

Byla zaměřována osa komunikace, krajnice, hrany příkopů, dno příkopů, ploty, 

dosažitelné rohy budov, betonové sloupy vedení nízkého napětí, telefonní rozvaděče, 

vodoteče, hlavní uzávěry plynu, dopravní značky, stromy, propustky a významné body 

terénu. Inženýrské sítě (podzemní) – plyn, telefon, vodovod byly převzaty z grafických 

(papírových) a digitálních podkladů od správců sítí. Plyn byl dodán ve formátu dgn a 

nakopírován do výkresu, vodovod a telefon byl získán ze skenovaného podkladu 

transformací na identické body. 

5.1. Rekognoskace 

 Zájmové území se nachází v katastrálním území obce Pohled. Jedná se o 

příjezdovou komunikaci do místního kamenolomu  v ulici Nad Tratí (obr.11). Příjezdová 

komunikace je tvořena asfaltovým povrchem. V úseku rekonstrukce je ulice na obou 

okrajích ohraničená betonovými obrubami. Ve směru příjezdu do místního kamenolomu se 

na pravé straně nachází zatravněný chodník sloužící místním obyvatelům. Tato plocha 

končí asi po 50 m. Chodník dále pokračuje na levé straně v celém obydleném úseku ulice. 

Povrch chodníku je tvořen asfaltovým povrchem.  

 V rekonstruované části ulice Nad Tratí jsou  2 propustě – první propusť 

v křižovatce se silnicí III. třídy číslo 3810, druhá po 70 m od křižovatky ve směru do lomu. 

Tyto propustě odvádí případnou srážkovou vodu ze silničního příkopu, resp. vodního toku. 

 V rekonstruované části ulice se dále nachází inženýrské sítě – telefon, plyn, místní 

vodovod vybudovaný svépomocí obyvateli. Také zde vedou sloupy nízkého napětí 

s přípojkami k jednotlivým domům. 
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Obr.11. Letecký snímek ulice  Nad Tratí v obci Pohled 

 

Ulice Nad Tratí navazuje na silnici III/3810, která bude rekonstruována v úseku 

vzájemného napojení obou komunikací. Silnici č. 3810 z obou stran lemuje silniční příkop, 

který slouží k odvádění srážkové vody. Rovněž zde jsou umístěny sloupy s vedením 

nízkého napětí.  

Při rekognoskaci území musím nejdříve zjistit stav, stabilizací a signalizací daných 

trigonometrických a zhušťovacích bodů. Rovněž zjišťuji, zda stávající body jsou 

stabilizovány na objektech s pevným základem. Dočasná stabilizace nových bodů se 

označí kolíkem a po skončení rekognoskace se toto dočasné označení nahradí řádnou 

stabilizací, která může být provedena měřickými hřeby nebo kovovými trubkami. Volím je 

na takových místech, kde je dobrý rozhled, a kde lze předpokládat jejich neporušitelnost, 

např. na obvodu zastavěných území, u křižovatek, atd.  

Rekognoskaci terénu zahajuji vyhledáním bodů základního a podrobného 

polohového bodového pole v okolí zaměřovaného území. Body byly vyhledány podle 

geodetických údajů (viz. příloha č. 1).  

Body podrobného bodového pole (body 567, 566, 565, 564), které měly ležet na 

krajnicích ulice Nad Tratí, jsem se snažil identifikovat a ověřit kontrolními mírami. Žádné 

body se mi však nepodařilo najít. Došlo pravděpodobně k znehodnocení těchto bodů 

vlivem nadměrné dopravy do místního lomu.  

Vzhledem k zjištěným skutečnostem jsem se rozhodl pro připojení vlastního 

polohopisného měření do platného systému S-JTSK využít uzavřený polygonový pořad 
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s počátečním a koncovým bodem na zhušťovací bod č.208 (obr.12, 13) (byly vytvořeny 

body 4000, 4001, 4002, 4003). Uzavřený polygonový pořad byl zvolen jako nejvhodnější 

pro danou situaci. 

 

 

Obr.12. Bod č. 208 s totální stanicí Pentax PCS-2s 

 

 

Obr.13. Snímek použitého základního bodu č. 208 

 Rozmístění jednotlivých vrcholů polygonového pořadu jsem volil tak, abych zajistil 

nejlepší tvar pořadu a abych mohl zaměřit co nejvíce bodů polohopisu, které jsou uvedeny 
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v měřickém náčrtu polygonového pořadu –  příloha č. 3. Úhlovou orientaci polygonu 

zajišťoval bod 208.1 umístěný v makovici věže zámku v obci Pohled (obr.14).  

 

 
Obr.14. Bod 208.1 – střed makovice věže zámku v obci Pohled 

 

Všechny vrcholy polygonového pořadu jsem před zahájením měřických prací trvale 

stabilizoval pomocí hřebů délky 80 mm s oceloplastovou podložkou pod hřeb (obr. 15, 16).  

 

  

Obr.15. Stabilizace pomocí hřebů  Obr.16. Podložka oceloplastová pod hřeb 
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5.2. Zaměření bodového pole 

K zaměření polygonového pořadu i následné podrobné měření bylo prováděno 

totální stanicí Pentax PCS-2s s připojeným zařízením pro komunikaci s totální stanicí 

Psion Workabout, který všechny hodnoty zaznamenával. Základní technické parametry 

této totální stanice jsou uvedeny v kapitole 6. 

5.2.1. Měření polygonového pořadu  

Před začátkem samotného měření je nutné provést centraci a horizontaci totální 

stanice. Po důkladném zašlápnutí stativu do půdy a připevnění stroje na stativ, musíme 

stroj zcentrovat přesně na dříve stabilizovaný ocelový hřeb – vrchol polygonového pořadu. 

Pomocí stavěcích šroubů a trubicové libely urovnáme stroj do vodorovné polohy. 

Po uvolnění šroubu připevňující šroub ke stativu jemně posuneme stroj přesně nad 

střed stabilizovaného stanoviska. Následně stroj znovu urovnáme do vodorovné polohy. 

Totální stanice je vybavena osovou libelou. Stroj je horizontován, když je osová libela 

vyrovnána ve dvou na sebe kolmých směrech.  

Pomocí zařízení pro komunikaci Psion Workabout nastavíme potřebné požadované 

parametry a geodetické úlohy. Po tomto nastavení je přístroj připraven k měření. 

 Pro polohové připojení byl zvolen uzavřený polygonový pořad, jež byl veden 

ze zhušťovacího bodu 208 a orientován na bod 208.1. Souřadnice bodů č. 208 a 208.1 byly 

zjištěny z geodetických údajů (viz. příloha č. 1). Bod 208 byl před měřením do 

komunikačního zařízení totální stanice přejmenován na bod 2208. V zápisníku měření 

polygonového pořadu je označen pro lepší práci 10-ti místným kódem, kde prvních 6 číslic 

označuje datum měření a 4 číslice vlastní bod. Na všech stanoviskách byly změřené délky 

si,j+1 a levostranné úhly ω, které byly vypočteny a opraveny. Výpočtem byly postupně 

určovány souřadnice všech bodů 4000, 4001, 4002, 4003 (obr. 17).   

Úhlové měření jsem provedl v jedné skupině a délky byly měřeny oboustranně. 

V příloze č. 3 je graficky zaznamenán polygonový pořad v přehledce. Veškerá naměřená 

data jsou v zápisníku měření v příloze č. 4. Kompletní výpočet včetně parametrů přesnosti 

uzavřeného polygonového pořadu jsou uvedeny v příloze č. 5. Obsahem přílohy č. 6 je pak 

protokol o výpočtu měřické sítě.  Výsledkem jsou souřadnice bodů uvedené v tabulce č. 1. 
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Obr.17. Situace uzavřeného polygonového pořadu 

 

Tabulka 1. – Souřadnice bodů polygonového pořadu 

Seznam souřadnic bodů polygonového pořadu 
Číslo bodu Y (m) X (m) 

208 661902,040 1108066,170 

4000 661863,280 1108164,070 

4001 661790,100 1108230,820 

4002 661672,459 1108224,010 

4003 661653,274 1108089,320 
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5.2.2. Měření geometrické nivelace ze středu 

 Po zaměření polygonového pořadu totální stanicí jsem provedl nivelační pořad 

metodou geometrické nivelace ze středu z nivelačního bodu číslo 9064 - Ka6-4 (viz. 

příloha č. 2) dle zásad pro kategorii technické nivelace na bod č. 208. Z tohoto bodu pak 

byla provedená nivelace na ostatní body polygonového pořadu.  

Měření nivelačního pořadu jsem rozdělil do nivelačních sestav tak, aby délka 

záměry  byla do 80 m. Vložený nivelační pořad jsem začal na bodě Ka6-4 a končil na bodě 

Ka6-3. Pro měření pořadu byly vytvořeny nivelační body s čísly 00 –24. V průběhu pořadu 

jsem změřil stranou všechny body měřické sítě (208, 4000, 4001, 4002, 4003). Zápisník  

nivelačního pořadu včetně výpočtu v příloze č. 7. Geometrická nivelace byla zaměřena 

pomocí nivelačního přístroje Sokkia SDL-30 (viz. kapitola 6.2.). 

Zaměřením nivelačním pořadem byly zjištěny výšky bodů měřické sítě, které jsou 

uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Výšky bodů polygonového pořadu 

Výšky bodů polygonového pořadu 
Číslo bodu Výška (m) Poznámka 

208 435,400 hranol s křížkem 

4000 439,747 hřeb 

4001 439,902 hřeb 

4002 440,219 hřeb 

4003 435,073 hřeb 

 

5.3. Zaměření podrobných bodů 

Zaměření jednotlivých prvků polohopisu probíhalo polární metodou z již dříve 

vybudované měřické sítě. Během měření vznikal rovněž měřický náčrt zaměřovaných 

bodů (příloha č.8).  Z obou stanovisek (4000, 4001) byla zaměřena kontrolní úhlová 

orientace na bod 208 základního podrobného bodového pole. Podrobné polární měření 

probíhalo v jedné řadě a skupině. Předmětem zaměření byla vlastní komunikace, částí 
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inženýrských sítí, umístění plotů, chodníků a dalších objektů, jež jsou uvedeny na str. 20 

kapitoly 5. 

Při měření na jednotlivých bodech (stanovisko 4000  4001) jsem nejprve zaměřil 

orientace na známé body a potom jsem postupně zaměřoval jednotlivé podrobné body, 

které jsem průběžně čísloval od čísla 1. Naměřené údaje a popisy bodů se automaticky 

ukládaly do paměti přístroje. Z naměřených údajů byla dále trigonometricky vypočtena 

výška jednotlivých bodů polohopisu. V příloze č. 9 jsou uvedeny zápisníky z měření ze 

dne 29.12.2009 a 27.3.2010, v příloze č. 10 je pak zaznamenán protokol o výpočtu 

podrobných bodů sítě a v příloze č. 11 jsou uvedeny seznamy souřadnic vypočtených 

podrobných bodů. 
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6.  MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE  

 Ke geodetickým pracím byla použita totální stanice Pentax PCS-2s a nivelační 

přístroj Sokkia SDL-30, jejichž technické parametry jsou podrobněji popsány 

v následujících kapitolách. 

6.1. Totální stanice Pentax PCS-2s 

   

Obr.18. Totální stanice Pentax PCS-2s 

Tabulka č.3: Technické parametry Totální stanice Pentax PCS-2s 

Přesnost 
Měření vodorovných úhlů: 5´´/1,0 mgrad 
Měření délek: 5 mm + 3 ppm 
Dalekohled 
Zvětšení: 30x 
Zorné pole: 45 mm 
Délka dalekohledu: 162 mm 
Nejkratší vzdálenost cíle: 0,85 m 
Měření délek 
s 1 hranolem: 800 m 
se 3 hranoly: 1 100 m 
Citlivost  
Krabicová libela: 8 /́2 mm 
Trubicová libela: 60 /́2 mm 
Ostatní 
Rozměry (Š/V/H): 149/338/162 mm 
Váha přístroje včetně baterie: 4,7kg 
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6.2. Nivelační přístroj Sokkia SDL-30 

 

    

Obr.19. Nivelační přístroj Sokkia SDL-30   Obr.20. Kódová nivelační lať 

 

Tabulka č.4: Technické parametry nivelačního přístroje Sokkia SDL-30 

Dalekohled 
Délka: 257 mm 
Průměr objektivu: 45 mm 
Zvětšení: 32x 
Zorné pole: 1º 20  ́
Rozlišovací schopnost: 2,3 m ve 100 m 
Minimální délka zaostření: 1,5 m 
Násobná konstanta: 100 
Kompenzátor 
Rozsah činností: ±15  ́
Přesnost urovnání: ±0,5´´ 
Ostatní 
Citlivost trubicové libely: 10 /́2 mm 
Rozměry (Š/V/H): 156x182x257 mm 
Hmotnost: 2,4 kg 
Latě: kódové nivelační latě 
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7. VÝPOČET A ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

7.1. Popis softwaru použitého ke zpracování práce 

Veškeré geodetické výpočty probíhaly v počítačovém programu Geus verze 5.10.47 

Všechny výpočty jsou součástí přílohy č. 6 a 10. 

Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů 

(ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, 

kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce ...) a 

výpočty základních typů polygonových pořadů.   

Veškeré výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem s možností kontroly 

mezními odchylkami buď dle dřívějších metodických návodů pro tvorbu ZMVM nebo dle 

vyhlášky 190/1996 Sb. v nejnovějším znění. Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu 

editovat. Veškeré body dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části 

programu, do které se lze přepnout v libovolném místě programu. 

Funkcí polygonového pořadu byly spočítány body polygonového pořadu. Při 

výpočtu podrobných bodů byly vypočteny souřadnice a výšky všech bodů dávkou.  

Grafické zpracování naměřených údajů bylo zpracováno také v programu Geus. 

Nejprve jsem si načetl do předem předurčených vrstev seznamy souřadnic. Vytvořil jsem 

digitální plán zaměřeného území. Následně jsem kresbu doplnil o popisky jednotlivých 

objektů a značky. Grafický plán rekonstruované komunikace je v příloze č. 12. 

Program Geus umožňuje tvorbu výkresu na úroveň účelových map bez omezení 

počtem objektů. Velikost výkresu je omezena pouze dostupným hardwarovým vybavením 

počítače. Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN (a 

samozřejmě také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Lze vytvářet bloky kresby, 

které se chovají jako značka a tím vytvářet vlastní značky.  

Program podporuje vytváření mapových listů S-JTSK. Kresbu lze exportovat do 

formátů DXF (např. AutoCAD, MicroStation…), VTX + STX (KOKEŠ, Geoplot ...). 

Import kresby je možný z formátu DXF: import umožňuje přenos linií, textů. Pomocí 
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převodních tabulek lze definovat i převod vrstev, barev, typů čar a také značek. Lze tedy 

importovat i DKM (digitální katastrální mapa) z formátu VKM nebo DXF. 

7.2. Výpočet souřadnic 

Pro výpočet souřadnic polygonového pořadu i podrobných bodů bylo nejprve nutné 

vložit ručně do nového seznamu souřadnic souřadnice dříve určeného bodu ZhB č. 208 

(viz. příloha č.1).  

Po vložení těchto souřadnic jsem ze zápisníku (viz. příloha č.4) načetl a spočítal 

polygonový pořad z měření a tím získal souřadnice vrcholů polygonového pořadu. Tyto 

souřadnice byly automaticky testovány při výpočtu programem na požadovanou přesnost 

pro výpočet uzavřeného polygonového pořadu pro III.třídu přesnosti a je uložen 

v protokolu o výpočtu polygonového pořadu v příloze č. 6. Souřadnice nových bodů 4000, 

4001, 4002, 4003 byly následně  spočítány a uloženy do seznamu souřadnic (tabulka č.1).  

Nivelační pořad jsem počítal ručně a výsledky jsem zaznamenal do protokolu (viz. 

příloha č. 7). Nejprve jsem vypočítal vložený nivelační pořad z bodu Ka6-4 na bod Ka6-3, 

výškový uzávěr jsem rovnoměrně rozložil do nivelačních úseků. Vypočtené výšky bodů 

jsem doplnil do seznamu souřadnic. 

Po výpočtu polygonového a nivelačního pořadu jsem po načtení zápisníku (viz. 

příloha č. 9) podrobného měření do programu, spočítal polární metodou souřadnice 

podrobných bodů a uložil je do seznamu souřadnic podrobných bodů (viz. příloha č. 11). 

Výšky podrobných bodů byly vypočteny trigonometricky v softwaru Geus. Protokol o 

výpočtu je v příloze č.10. 
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8. ZÁVĚR 

 Tato bakalářská práce vznikla jako součást projektu pro rekonstrukci komunikace 

Nad Tratí v obci Pohled, okres Havlíčkův Brod. Úkolem mé práce bylo provedení 

polohopisného a výškopisného měření v rekonstruované části ulice se zaústěním 

komunikace do silnice III. třídy č. 3810. 

 Měřické práce jsem si rozdělil do několika etap. Nejprve jsem provedl 

rekognoskaci terénu, aby zjistil, jakým způsobem provedu požadované měření. Původně 

měl být proveden polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný. 

Měly být použity body PPBP č. 567, 566, 565, 564. Body však nebyly nalezeny. 

Pravděpodobnou příčinou je poškození bodů přejíždějící těžkou nákladní dopravou do 

místního kamenolomu. Z tohoto důvodu byl zvolený uzavřený polygonový pořad 

s připojením na ZhB č. 208 (kámen s křížkem) s orientací na makovici věže zámku – bod 

208.1.  

Souřadnice všech bodů jsou v systémech S-JTSK a výškovém systému BpV. Další 

částí měření bylo vytvoření zaměření podrobných bodů pomocí polární metody – zaměření 

bodů jak polohopisně, tak výškopisně. Výšky podrobných bodů byly vypočítány 

trigonometricky.  

Hodnoty, které byly v terénu naměřeny, byly dále zpracovány programem Geus. 

Tímto způsobem byl vypočten polygonový pořad, souřadnice a výšky podrobných bodů. 

Následně byl v programu Geus vytvořena situace polohopisného a výškopisného zaměření 

lokality v měřítku 1:250. 
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