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Anotace  

Předmětem mé bakalářské práce bylo vytvoření podrobného polohopisného a 

výškopisného zaměření Dolního náměstí v katastrálním území Olomouc-město v obci 

Olomouc. V úvodní části je seznámení s lokalitou a její popis. V následující části jsou 

popsány terénní práce, které spočívaly v rekognoskaci terénu a samotném měření. 

V závěrečné části jsou popsány kancelářské práce, které obsahují zpracování naměřených 

hodnot od výpočtů až po vlastní tvorbu výkresové dokumentace.  

 

Klíčová slova 

 polohopis, výškopis 

 

Summary 

The  subject of my Bachelor thesis was to create detailed planimetric and altimetric 

focus of Lower Square in the cadastral area Olomouc – town in the municipality Olomouc. 

At the beginning is introduction with location and description. The following section 

describes fieldworks which consist in field reconnaissance and own focus. Final part 

describes office works, which contain elaboration of measured values, calculations and 

creation of drawing documentation. 
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Seznam použitých zkratek: 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv systém Baltský po vyrovnání 

DKM digitální katastrální mapa 

VFK výměnný formát katastru nemovitostí 

ISKN informační systém katastru nemovitostí  

PNS  plošná nivelační síť 

ZPBP základní polohové bodové pole 

PPBP podrobné polohové bodové pole 

ppm par per milion, 1 milióntina 

PP polygonový pořad 

GNSS globální navigační satelitní systém 

RTK metoda měření fázových rozdílů v reálném čase 

USB Universal Serial Bus (komunikační rozhraní) 

CF karta Compact Flah card (paměťové médium)  

ČSN česká státní norma 
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1. Úvod 

Úkolem mé bakalářské práce bylo vytvoření polohopisného a výškopisného 

zaměření Dolního náměstí v Olomouci pro účely rekonstrukce zpevněných ploch. Moje 

měření a následné zpracování bude sloužit jako mapový podklad pro tvorbu projektové 

dokumentace II. etapy rekonstrukce centra města. I. etapa se týkala sousedního Horního 

náměstí, které je také v historickém kontextu a bylo zrekonstruováno v letech 1998-2001. I. 

etapa rekonstrukce se týkala především Arionovi kašny, zpevněných ploch a veřejného 

osvětlení. Tato rekonstrukce byla velice povedená, přičemž architekti respektovali 

charakter daného místa a jejich návrh nepřinesl radikální proměnu. Tato obnova byla 

označena za nejpovedenější architektonický počin v Olomouci za posledních dvacet let a 

podle sdružení Za krásnou Olomouc ji právem patří premiérové loňské ocenění Rudolfa 

Eitelbergera (historik výtvarného umění). II. etapa rekonstrukce bude probíhat ve stejném 

duchu jen s tím rozdílem, že kromě zpevněných ploch a veřejného osvětlení dojde navíc 

k rekonstrukci dvou kašen a jednoho památníku. Nezbývá tedy jen doufat, že II. etapa 

dopadne minimálně tak dobře jako ta první. Zakázka byla měřena v období loňských 

letních prázdnin pro Olomouckou projekčně-architektonickou kancelář „Studio Prak“. 

Hlavním investorem této akce je Magistrát města Olomouc a evropské fondy. 

Předpokládaný začátek realizace je plánován v polovině letošního roku.  
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2. Popis lokality 

Lokalita, jak už z názvu vyplývá, se nachází v krajském městě Olomouc 

v katastrálním území Olomouc město (číslo k.ú.710504). Město Olomouc leží na střední  

Moravě, jihozápadním směrem od Ostravy a je nejvýznamnější historické město na 

Moravě ležící na soutoku řeky Moravy a Bystřice. Město je centrem oblasti zvané Haná [1]. 

Poloha naší lokality se nachází přímo v centru města v bezprostřední blízkosti náměstí 

Horního se kterým tvoří nejstarší Olomoucké náměstí. Náměstí je situováno na ploše cca 

250x80m ve tvaru prodlouženého trojúhelníku a je mírně svažité od severozápadu 

k jihovýchodu. Novodobá historie náměstí sahá do 16. a 17. století, kdy bylo přestavěno 

bohatými měšťany do dnešní podoby a v horní části je přímo propojeno s náměstím 

Horním. Charakteristikou náměstí jsou domy a paláce bohatých měšťanů a šlechticů z 

velké části přestavěné. Slavnou minulost jednotlivých domů připomíná již jen domovní 

portál, domovní znamení a erby na průčelích. Řada domů má dosud zachovalý interiér a 

nebo sklepení [1]. K dominantám náměstí patří Morový Mariánský sloup (obr.č.1) 

postavený jako vděk olomouckých měšťanů za odvrácení morové nákazy, která zasáhla 

Moravu v letech 1714-1716. Dále je to Neptunova kašna, která je nejstarší ze 

všech olomouckých kašen a kašna Sv. Floriána.  

 

 
Obrázek č.1-snímek Dolního náměstí v Olomouci s Morovým Mariánským sloupem 
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2.1  Obecné informace 

Podklady pro projektování staveb se vyhotovují jednak v předepsaných polohových 

a výškových systémech, ale také v místních soustavách. Mapové podklady se tvoří buď 

kombinací odvození z využitelných podkladů (použitelnost uvažovaného podkladu je třeba 

vždy pečlivě zvážit) a doplněním použitelného podkladu doměřením nebo přímým 

měřením. Měřítko a přesnost mapových podkladů se volí s ohledem na druh projektované 

stavby, stupeň vazby na stávající objekty a metodu projektování. Třída přesnosti 

podrobných bodů se pohybuje mezi 2. a 4. a měřítkové číslo od 250 do 1000 [2]. Naše 

účelová mapa vznikla přímým měřením ve 3.tř.přesnosti v polohovém souřadnicovém 

systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém souřadnicovém 

systému Balt po vyrovnání (Bpv) v měřítku 1:500. Zásadní odlišností od jiných 

polohopisných a výškopisných plánů je to, že náměstí má historický charakter a tudíž je 

zde několik prvků, které nejsou běžným předmětem mapování (např. tržní kameny nebo 

směr kladení stávající dlažby).  

 

 
Obrázek č.2-letecký snímek Dolního náměstí v Olomouci 
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3. Přípravné práce 

Před započetím terénních prací jsem navštívil webové stránky Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz), na kterém se bezplatně podávají informace 

o bodových polích.  Potřebné místopisy jsem si vytisknul a na  příslušném katastrálním 

úřadě (v našem případě kat.úřad v Olomouci), jsem si je ověřil a také doplnil v podobě 

bodů PPBP s předčíslím 4000 a bodů PNS Olomouc, které na internetu bohužel nejsou. 

Dále jsem si nechal vyhotovit kopie přehledných map jak polohového, tak výškového 

bodového pole. V poslední řadě bylo pro mé účely nezbytné zakoupit potřebný výřez 

digitální katastrální mapy (DKM), který jsme obdržel ve formátu „vfk“, a který mi sloužil 

jednak pro tvorbu přehledného náčrtu měřické sítě a také jako podklad budoucí mapy. 

Formát „vfk“ se využívá pro přenos dat mezi ISKN a zeměměřickými subjekty. 

Reprezentuje katastrální mapu a všechny její konkrétní prvky, které jsou obsaženy 

v aktuálním ISKN. 

3.1  Rekognoskace terénu 

Je zjišťování skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce v terénu. Je 

nedílnou součástí každé zakázky a začínají ní veškeré terénní práce. Na základě 

místopisných podkladů jsme identifikovali body podrobného polohového bodového pole 

(PPBP) a body plošné nivelační sítě (PNS) Olomouc. Někdy byl bod jednoznačně určen 

díky barevné signalizaci, jindy jej bylo nutné ověřit pomocí pásma. Po úvodní identifikaci 

následovala tvorba měřické sítě. Bylo zvoleno pět nových měřických bodů s označením 

5001, 5003-5006. Stabilizace byla provedena podle typu povrchu a to buď nastřelovacími 

hřeby nebo roxory. Dočasná signalizace byla provedena barevnou značkou. Výchozí body 

PPBP jsou ve 2.a 3.třídě přesnosti. Nové měřické body byly zaměřeny ve 3.třídě přesnosti. 

Po rekognoskaci terénu jsem do papírové podoby výřezu digitální katastrální mapy 

zakreslil veškeré stávající nalezené a nově vytvořené měřické body.  

3.2  Použité měřické přístroje a pomůcky 

Pro měření polohopisu a výškopisu jsme použili elektronický tachymetr od výrobce 

SOKKIA typ SET3X (obr.č.3) vybavenou operačním systémem Microsoft Windows, stativ, 
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výtyčku a odrazný hranol stejného výrobce typu AP01. Pro určení výšky měřických bodů 

jsme použili optický nivelační přístroj WILD NA24 (obr.č.3), stativ a teleskopickou 

nivelační lať. Technické parametry elektronického tachymetru jsou uvedeny v tabulce č.1.  

 

 
Obrázek č.3-elektronický tachymetr SOKKIA SET 3X a nivelační přístroj WILD NA 24 

 

Tabulka č.1-technické parametry elektronického tachymetru SOKKIA SET3X 

Přesnost úhlového měření  3"/1mgon/0,015mil 

Přesnost délkového měření 

Přesnost bez-hranolové (přesné) 

0,3-200m: ±(3+2ppm*D)mm, 

200-350m : ±(5+10ppm*D)mm, 

350-500m: ±(10+10ppm*D)mm 

Přesnost bez-hranolové (rychlé) 

0,3-200m: ±(6+2ppm*D)mm, 

200-350m: ±(8+10ppm*D)mm, 

350-500m: ±(15+10ppm*D)mm 

Přesnost s odrazným štítkem 
±(3+2ppm*D)mm (přesné), 

±(6+2ppm*D)mm (rychlé) 

Přesnost s hranolem  
±(2+2ppm*D)mm (přesné), 

±(5+2ppm*D)mm (rychlé) 
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3.3  Geodetické a kartografické základy 

Při zaměřování větších územních celků je potřeba si uvědomit, že při všech 

měřeních se vyskytují nevyhnutelné chyby. Proto se musí při měřických pracích, zejména 

většího rozsahu, dodržovat takový postup, který omezuje hromadění chyb. Zásadně se 

musí postupovat z velkého do malého, tj. z celku do podrobností. Každé měření většího 

rozsahu se musí opírat o předem vybudovanou síť základních polohově a výškově 

určených bodů, které tvoří tzv. geodetické základy. Polohopisný geodetický základ tvoří 

trigonometrické sítě. Vrcholy těchto trojúhelníků se nazývají trigonometrické body a tvoří 

tzv. základní polohové bodové pole (ZPBP) [7]. 

Naše polohové měření bylo provedeno v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. Závaznou zkratkou je S-JTSK. Tento souřadnicový systém 

je přijatým systémem pro Českou republiku a je definován [3]: 

• Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397.16m , b = 6356078.96m, kde 

“ a“ je délka hlavní poloosy a “b“ je délka vedlejší poloosy 

• Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze (obr.č.4) 

• souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

  

 
Obrázek č.4-Křovákovo zobrazení 

 

Kladná osa x leží v obraze základního poledníku. Počátek souřadnic je ve vrcholu kužele. 

Kladná osa x směřuje k jihu, osa y k západu. Celá republika je umístěna v prvním 

kvadrantu. Jednotnou trigonometrickou síť katastrální tvoří sítě I.-V. řádu o délce stran 

2km. Tato síť má přes 47 000 trigonometrických bodů [7].  
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Výškové měření bylo provedeno v souřadnicovém systému Baltském po vyrovnání 

(Bpv), který je určen [3]: 

• výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštadtu 

• souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 

Rozdělení bodových polí viz. tabulka č.2 a 3 [4]. 

 

Tabulka č.2-rozdělení polohových bodových polí 

 

Základní polohové 

bodové pole 

 

body referenční sítě nultého řádu 

body astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

body české trigonometrické sítě (ČSTS) 

body geodynamické sítě 

zhušťovací body 

Podrobné polohové 

bodové pole 
ostatní pevné a dočasně stabilizované body 

 

Tabulka č.3-rozdělení výškových bodových polí 

Základní výškové 

bodové pole 

základní nivelační kameny (22) 

nivelační síť I. řádu 

nivelační síť II. řádu 

nivelační síť III. řádu 

Podrobné výškové 

bodové pole 

nivelační síť IV. řádu 

plošné nivelační sítě 

stabilizované body technické nivelace 
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4. Měřické práce 

Tato část obsahuje veškeré terénní činnosti, kromě rekognoskace terénu. Začínáme 

měřením polygonového pořadu s podrobnými body, pokračujeme nivelací a končíme 

měření pásmem. Terénní práce probíhaly v souhrnu asi jeden týden za polojasného a 

bezvětrného počasí.  

4.1  Polohové připojení měřické sítě 

Jako první z měřických prací bylo provedeno připojení pomocných měřických bodů 

na body podrobného polohového bodového pole. Určení souřadnic S-JTSK pomocných 

bodů bylo provedeno polygonovým pořadem (dále PP). PP vycházejí a končí na bodech 

jejichž souřadnice jsou známy. V PP se měří levostranné vrcholové úhly a délky [7]. PP 

dělíme podle způsobu připojení na: 

• oboustranně orientovaný a oboustranně připojený (jsou známy souřadnice 

počátečního a koncového bodu a obou připojovacích bodů)  

• oboustranně orientovaný a jednostranně připojený 

• vetknutý (připojený na počátku a na konci) 

• volný (připojený a orientovaný jen na počátečním bodě) 

• uzavřený (připojený a orientovaný jen na počátečním bodě, který je zároveň 

bodem koncovým). 

Měření polygonového pořadu probíhalo současně s měřením podrobných bodů. 

Měření probíhalo v jedné skupině a v jedné řadě s levostrannými úhly a délkou měřenou 

dvakrát. Zájmovou lokalitou byl veden polygonový pořad oboustranně připojený a 

jednostranně orientovaný ve kterém byly tři z pěti nových bodů (5003-5005). Zbývající 

dva body byly určeny jako rajón (5001, 5006). Výchozím bodem polygonového pořadu byl 

známý bod PPBP č. 141000004059 ze kterého jsme se orientovali na další známý bod 

PPBP č. 141000000584 a následně byl zaměřen bod č. 5003. Dalším bodem v polygonu 

byl bod č. 5004. Na bodě č. 5005 jsme ukončily polygonový pořad měřením vpřed na další 

známý bod PPBP č. 141000004050. Jednoduché zobrazení měřické sítě je na obrázku č.5. 

Okolní katastrální mapa je ve 4. tř. přesnosti a tudíž její podrobné body jsou pro naše účely 

nepoužitelné. Přehledná mapa a místopis výchozích bodů PPBP jsou v příloze č.1 a 2. 

Přehledný náčrt měřické sítě s vyznačenými výchozími a novými měřickými body je 
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zobrazen v příloze č.11. Ukázka výpisu měření z přístroje (zápisník měření) z jednoho dne 

je zobrazen v příloze č.6.    

 

Obrázek č.5-znázornění bodového pole 

4.2  Výškové připojení měřické sítě 

Jedná se o připojení pomocných měřických bodů na body výškového bodového 

pole a to buď: 

• trigonometricky 

• geometricky (nivelačním pořadem). 

Námi vytvořený polygonový pořad jsme výškově určily geometrickou nivelací ze 

středu nivelačním pořadem vetknutým. Pomocí geometrické nivelace určujeme převýšení 

mezi dvěma body nivelačním přístrojem a nivelačními pomůckami. Princip metody je 

patrný z obrázku č.6. Záměrná přímka urovnaného nivelačního přístroje realizuje 

vodorovnou rovinu ρ. Na bodech, mezi nimiž určujeme převýšení, jsou postaveny 
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nivelační latě. Záměrná přímka vytne na latích laťové úseky lA a lB. Převýšení mezi body A 

a B se určí ze vztahu [5]: 

BAABAB llHHH −=−=∆  

 
Obrázek č.6-princip geometrické nivelace ze středu 

 

Stanovisko nivelačního přístroje a přidružené přestavované body (dvojice latí) tvoří 

nivelační sestavu. 

Podle požadované přesnosti výsledků měření se geometrická nivelace dělí na: 

• zvlášť přesnou nivelaci 

• velmi přesnou nivelaci 

• přesnou nivelaci 

• technickou nivelaci. 

Pro naše účely dostačovalo připojení zpřísněnou technickou nivelaci. Výchozím 

bodem nivelačního pořadu byl bod PNS Olomouc č.117, který je stabilizovaný čepovou 

značkou umístěnou na domě č.p.583 (radnice na Horním náměstí). Dále byl pořad veden 

přes body polygonového pořadu a ukončen na bodě PNS Olomouc č.148, stabilizovanou 

rovněž čepovou značkou, umístěnou na domě č.p.109 na Dolním náměstí při ulici 

Kateřinská. Délka nivelačního pořadu byla 318m. Výše popsaný typ nivelačního pořadu se 

jmenuje vložený (vetknutý). Další typy nivelačních pořadů máme: 

• uzavřený (začíná a končí na jednom a tom samém bodě) 

• volný (začíná na známem bodě a končí na jednom z určovaných bodů; pro 

kontrolu se měří 2x (tam a zpět)  
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• tvořící plošnou nivelační síť (zahrnuje alespoň dva známe body a řadu 

určovaných bodů). 

Povolená odchylka pro zpřísněnou technickou nivelaci je dána vzorcem: 

R*20max ±=∆ , kde R je délka pořadu v km 

Výška bodu č. 5006 byla určena trigonometricky pomocí bodů č. 5003 a č. 5005. 

Místopisy a přehledná mapa výchozích bodů PNS Olomouc jsou v příloze č.3, 4a a 4b. 

Zápisník s výpočtem nivelačního pořadu je zobrazen v příloze č.8. 

4.3  Podrobné polohopisné měření 

definice polohopisu: 

Polohopis je obraz předmětů šetření a měření na mapě, ukazující jejich polohu, rozměr a 

tvar bez závislosti na terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, čar a mapových 

značek na mapě [6]. 

Podrobným polohopisným měřením zaměřujeme všechny předměty měření na 

zemském povrchu tak, abychom mohli zobrazit jejich vzájemnou polohu v daném měřítku. 

Pro podrobné polohopisné měření můžeme použít metody: 

• měřické (geodetické) 

o metoda pravoúhlých souřadnic (ortogonální)-vhodná pro nepřehledná 

území, kde se vyskytuje členitá situace, avšak s malými výškovými 

rozdíly; v běžné praxi skoro nepoužívaná, doplňková 

o metoda polárních souřadnic (polární)-vhodná pro přehledný terén 

s většími výškovými rozdíly, klasická metoda. Polární souřadnice 

představují vodorovný úhel (mezi orientační směrem a určovaným 

bodem) a délka (od stanoviska k určovanému bodu). U této metody je 

možné použít dva druhy stanovisek, a to: 

metoda s pevným stanoviskem-souřadnice stanoviska jsou známy 

(obr.č.7) [5]  

metoda s přechodným stanoviskem-souřadnice stanoviska nejsou známy 

(obr.č.8) [5] 

• fotogrammetrické 

o pozemní 
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o letecká 

• GNSS 

o metoda RTK 

 

 
Obrázek č.7-polární metoda-pevné stanovisko 

 

 
Obrázek č.8-polární metoda-přechodné stanovisko 

 

Pro naše měření byla použita nejčastější metoda a to metoda polární. Někdy je také 

nazývána metodou základní. V současnosti tuto metodu realizujeme pomocí totální stanice 

a metody zvané tachymetrie. Tachymetrie je metoda, kdy současně zaměřujeme polohopis 

i výškopis, nebo se do daného polohopisného podkladu pouze doplňuje výškopis. Princip 

této metody je postaven na polární metodě, současně se také měří svislý úhel k určení 

výšky. Doplňujícími metodami jsou metoda konstrukčních oměrných, metoda protínání ze 
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směrů nebo z délek, průsečík dvou přímek a pro kontrolu metoda kontrolních oměrných. 

Tyto metody užíváme pouze v případě, že není možné ani účelné určit některé podrobné 

body polární metodou. 

• metoda konstrukčních oměrných - používá se při určení rohů pravoúhlých 

výstupků. Dané jsou vždy 2 body, maximální počet určovaných bodů je 8 [7]. 

Pomocí oměrných měr objekt dokonstruujeme. To vše pomocí pásma. 

• metoda protínání ze směrů nebo z délek - tato metoda se řeší tak, že ze dvou 

stanovisek se známými souřadnicemi se zaměří jen úhly nebo úhly a délky a 

tentýž bod a souřadnice zaměřovaného bodu se vypočtou z měřených hodnot  

• průsečík dvou přímek - je metoda, kdy jsme v terénu zaměřili dva nebo více 

bodů na přímce a pomocí nich jsme v PC požadovaný bod vykonstruovali.     

• metoda kontrolních oměrných-tuto metodu používáme k ověření správnosti 

měření přístrojem. Zvolíme některé jednoznačně měřitelné základny (nejčastěji 

to bývají vzdálenosti mezi rohy domů) a pomocí pásma určíme jejich délku. Tu 

pak porovnáme s délkou zjištěnou přístrojem. Rozdíl mezi délkami by neměl 

překračovat hodnotu danou kritériem přesnosti podrobných bodů: 

∆d = dm - dk a nesmí přesáhnout ∆d ≤ 2ud, 

kde dm je měřená délka, dk je kontrolní oměrná a ud je mezní délková odchylka 

Další často používanou funkcí při podrobném měření se nazývá ofset a je ní 

vybavena většina dostupných totálních stanic. 

• funkce ofset - tuto funkci jsme využívali, když jsme nemohli změřit nějaký bod 

z důvodů špatné viditelnosti. V terénu to vypadá tak, že technik zaměří podrobný 

bod pomocí „ofsetové vzdálenosti“ (vpřed, vzad, kolmice doleva nebo doprava) 

a vedoucí mu zahlásí míru a směr kterým se daný bod nachází. Totální stanice si 

hodnoty přepočítá a ukládá takové hodnoty jako by požadovaný bod byl zaměřen 

přímo.  

Postup při měření na stanovisku: 

• postavení přístroje nad bodem se skládá z těchto úkonů: 

hrubá centrace, hrubá horizontace podle krabicové libely, přesná horizontce 

pomocí stavěcích šroubů a podle trubicové libely, přesná centrace, kontrola 

horizontce 

• volba souboru pro ukládání dat (založení zakázky) 
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• zadání údajů do přístroje (číslo stanoviska, výška stroje, číslo orientace) zaměřím 

orientace na polygonové body 

• podrobné měření tachymetrickou metodou-měříme horizontální (vodorovný) 

úhel, vertikální (svislý) úhel a šikmou délku 

• v průběhu měření a po jeho konci kontrolujeme „nulu“. Nulové čtení na 

horizontálním kruhu nastavíme na jeden dobře signalizovaný bod (věž kostela, 

hromosvod, anténa aj.). Tuto hodnotu kontrolujeme, nedošlo-li v průběhu měření 

k vychýlení přístroje z horizontální polohy. 

• tento postup se opakuje na každém ze stanovisek. 

Podrobné měření provádí měřická skupina, která se skládá ze tří lidí. A to vedoucího 

skupiny (vytváří polní náčrt a určuje rozsah a postup měřických prací), technika (obsluha 

měřícího přístroje)a figuranta (obsluha výtyčky). Vedoucí vytváří polní náčrt, který 

obsahuje ručně kreslenou zaměřovanou situaci s očíslovanými měřenými podrobnými 

body. Ukázka polního náčrtu je v příloze č.10. Každý desátý měřený bod si odsouhlasí 

s technikem, aby nedošlo k nejasnostem při kancelářském zpracování. Technik navíc 

podrobné body kóduje pomocí předem stanovených zkratek jako např. RDO-roh domu, 

KC-kraj cesty, KCH-kraj chodníku, LMP-lampa, SOP-šoupě plynové, SOV-šoupě 

vodovodní aj. Kódování usnadňuje tvorbu výkresové dokumentace.  

Každý jednoznačně identifikovatelný podrobný bod zaměřený elektronickým 

dálkoměrem má přesnost pomocného bodu a je možné jej při dalším měření použít jako 

stanovisko, nebo jako orientační bod [7].      

4.4  Podrobné výškopisné měření 

definice výškopisu:  

Výškopis je obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových bodů s 

jejich výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící způsob 

znázornění terénního reliéfu, např. stínováním terénu [6].   

Při podrobném měření výškopisu je třeba striktně dodržovat hlavní zásadu: zemský 

povrch (terén) idealizujeme (generalizujeme). To znamená, že členitý povrch nahrazujeme 

zidealizovanými topografickými plochami. V zásadě můžeme definovat čtyři základní 

metody měření výškopisu: 

• geodetické 
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• fotogrammetrické 

• GNSS 

• fyzikální. 

Z těchto základních metod se nejčastěji pro menší území užívá metoda geodetická, mezi 

kterou patří především: 

• plošná nivelace (použití při doplnění polohopisu výškopisem) 

• profilování (měření profilů především u liniových staveb) 

• tachymetrie (s využitím elektronických dálkoměrů) (obr.č.9). 

Pro naše měření jsme používali tachymetrii, která je popsána v kapitole 3.4. Výšku 

podrobných bodů určujeme trigonometricky-ze změřeného svislého úhlu a délky podle 

vzorce [5]: 

cpsP vzdvZZ −++= )cos(*  , 

kde SZ  je výška stanoviska,
pv  je výška přístroje a 

zv  je výška cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.9-princip tachymetrie a určení výšky bodu 

4.5  Obsah podrobného měření 

Obsahem měření byly všechny standardní prvky účelové mapy pro vyhotovení 

projektu jako stavební objekty, dopravní zařízení a objekty, povrchové znaky inženýrských 

sítí, hranice parkových úprav, ploty, zdi, jednotlivé stromy aj. Navíc byl tento obsah 

obohacen zaměřováním dvou neobvyklých věcí a to tržních kamenů a stávajícího směru 

kladení dlažby. Oba tyto požadavky vyplývají z historie náměstí a přáním památkářů je, 

aby byly zachovány. Při samotné realizaci budou tržní kameny odstraněný a při úpravách 
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zpětně vytyčeny a následně usazeny opět na původní místo. Nová dlažba bude mít stejný 

směr kladení jako ta původní. Tržní kameny mají svůj význam z pohledu dřívějších trhů, 

kdy do vymezeného prostoru právě těmito kameny bylo možné postavit koňský povoz 

nebo tržní stánek.  

Dle požadavků objednavatele byla naše nová mapa doplněna průběhy všemi 

dostupnými podzemními inženýrskými sítěmi, jako jsou kanalizace, vodovod, silnoproudé 

a slaboproudé kabely, plynovod. Veškeré sítě byly od jednotlivých správců získány 

v digitální podobě a doplněny do nové mapy. Průběh sítí byl orientačně ověřen dle 

zaměřených povrchových znaků. 
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5. Kancelářské práce 

Po terénních pracích musí následovat práce kancelářské. Ve většině případů bývají 

delší než práce terénní. Zabýváme se v nich postupy zpracování naměřených dat až po 

jejich co nejpřesnější vyhodnocení a následné vykreslení.   

5.1  Použitý software 

Úvodním programem, který jsem potřeboval k editaci souboru naměřených dat (v 

našem případě soubor s koncovkou sdr) je standartní program všech operačních systémů 

Windows a to jakýkoliv textový editor např. Microsoft Word.  

Většina geodetických výpočtů byla provedena v programu Kokeš v.9.15, který je 

produktem společnosti Geopro Praha. Systém Kokeš zahrnuje geodetické a konstrukční 

výpočty vhodné pro veškeré běžné geodetické práce. Obsahem tohoto programu je i 

grafické prostředí. Lze k němu přikoupit řadu produktů (nástaveb), které umožňují 

zkvalitnění prací v jiných geodetických  odvětvích jako je tvorba geometrických plánů 

(GEPLAN),  výpočet a vyrovnání měřických sítí (KNET) aj.  

Pro převod vypočtených hodnot z Kokeše do grafického prostředí a následné 

zpracování bylo provedeno pomocí programu MicroStation 95SE s nádstavbou MGEO 

v.7.0.1 od společnosti Bentley Systems a GISoft. 

Při kompletaci hotové zakázky si většina projektantů žádá převod nové mapy do 

formátu DWG (AutoCAD) od společnosti Autodesk a převod do formátu PDF, který 

umožňuje zhlédnutí vyhotovené mapy i těm, kteří nemají k dispozici žádný ze 

zmiňovaných grafických programů.     

5.2  Charakteristika a kritéria přesnosti 

Přesnost výsledků tvorby a údržby mapy se ověřuje: 

• v průběhu tvorby průběžnými kontrolami 

• při dokončení tvorby závěrečnými kontrolami. 

Dosažená přesnost se ověřuje testováním výsledků na výběru podrobných bodů z území, 

kde se realizuje tvorba mapy. Ověření polohy probíhá pomocí kontrolních měr objektů (v 

průběhu) nebo kontrolním zaměřením podrobných bodů (při dokončení) a jejich porovnání 

s vyhotovenou mapou. Ověření výškopisu se provádí nezávislým kontrolním měřením a 
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určením výšek podrobných bodů a jejich porovnáním s výškami uvedených ve 

stávající mapě [2].  

Obecně je přesnost výsledných souřadnic a výšek podrobných bodů mapy dána 

přesností určení souřadnic a výšek použitých bodů geodetického základu a přesností určení 

souřadnic a výšek podrobných bodů mapy, závisející na použité měřické metodě. 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní střední 

souřadnicová chyba xym  daná vztahem:   

 ( )2 20,5xy x ym m m= ⋅ +  ,kde yx mm ,  jsou střední chyby určení souřadnic x, y. 

Polohu podrobných bodů tř. přesnosti 3 je třeba určit měřením v terénu tak, aby základní 

střední souřadnicová chyba  xym  nepřesáhla kritérium xyu = 0,14m [2]. 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je základní střední 

výšková chyba Hm . Výšky souboru podrobných bodů tř. přesnosti 3 je třeba určit měřením 

v terénu tak, aby základní střední výšková chyba  Hm  nepřesáhla kritérium Hu = 0,12m [2]. 

Přehled tříd přesnosti s kritérii přesnosti viz. tabulka č.4 [2]. 

 

Tabulka č.4-rozdělení jednotlivých tříd přesnosti s maximální povolenou polohovou a výškovou odchylkou 

třída přesnosti uxy  uH 

1 0,04m 0,03m 

2 0,08m 0,07m 

3 0,14m 0,12m 

4 0,26m 0,18m 

5 0,50m 0,35m 

5.3  Výpočty 

 Tato část obsahuje práci s naměřenými hodnotami od jejich editace až po převod 

výsledných souřadnic do formátu „dgn“ MicroStation. 

5.3.1 Editace naměřených hodnot 

Naměřené hodnoty se ukládají přímo do interní paměti přístroje. Po naměření všech 

potřebných hodnot v terénu následuje jejich export do PC. U použitého přístroje můžeme 

export provést pomocí USB portu, slotu pro CF kartu anebo klasicky pomocí kabelu 
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propojeného s PC. Po přesunu do PC získáváme data v textovém tvaru zobrazeném 

v příloze č.6. Data kromě měřených hodnot lze editovat. Může to být například číslo 

orientovaného bodu, číslo podrobného bodu, výška cíle, výška stroje, někdy poznámka o 

tom, že některý bod byl zaměřený omylem dvakrát nebo špatně a je potřeba ho zrušit a jiné 

možné poznámky.  

5.3.2 Výpočet polygonového pořadu 

Zvolený PP byl oboustranně orientovaný a jednostranně připojený. Výchozí bod je 

bodem PPBP č.4059 s orientací na další bod PPBP č.584 a koncový bod je rovněž bodem 

PPBP č.4050. Výpočet se provádí v souboru s koncovkou „stx“ což je textový soubor 

programu Kokeš. Výpočet probíhal následovně: 

Do předem nadefinované tabulky jsem postupně vkládal úhly (horizontální) a délky 

(vodorovné) z vytištěných záznamů měření. Horizontální úhly bylo nutné přepočítat do 

osnovy směrů s počátkem (nulou) na předcházející bod (měření zpět). Vodorovné délky 

bylo rovněž nutné dopočítat a to ze šikmých vzdáleností, které byly měřeny dvakrát se 

vytvořila průměrná hodnota. Výpočet proběhl ručně s pomocí kalkulátoru podle vzorce: 

αsin*šv ss = , kde šs  je šikmá vzdálenost aα zenitový úhel. 

Průměrnou vodorovnou vzdálenost jsem následně vložil do tabulky, která po zadání všech 

hodnot PP automaticky spočítala (obr.č.10). V příloze č.7 je záznam o polohovém výpočtu 

PP. Ve stejné příloze je zobrazen i výpočet zbylých dvou měřických bodů, které byly 

určeny jako rajóny. Pod pojmem rajón rozumíme orientovanou a délkově zaměřenou 

spojnici daného a určovaného bodu [8]. 
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Obrázek č.10-ukázka výpočtu PP v Kokeši 

 

Výškové určení bodů PP bylo zaměřeno metodou technické nivelace pomocí 

optického nivelačního přístroje a teleskopické latě. Výpočet byl proveden ručně pomocí 

kalkulátoru (viz.příloha č.9).  

5.3.3 Výpočet podrobných bodů 

Výpočet podrobných bodů byl proveden pomocí tzv. „dávky“ neboli zpracováním 

měřených dat. Naměřená data se importují do tabulky (obr.č.11) k seznamu souřadnic bodů 

PP. V této tabulce se nám jedním „kliknutím“ všechna data spočítají. Kokeš nám na 

každém stanovisku vygeneruje úhlovou a délkovou odchylku mezi ním a orientovanými 

body. Dále nás informuje o celkovém množství spočtených podrobných bodů, popřípadě o 

duplicitních bodech či jiných zvláštnostech. V příloze č.9 jsou zobrazeny výpočty 

podrobných bodů na každém ze stanovisek z jednoho záznamu měření (pv1.sdr). 
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Obrázek č.11-ukázka výpočtu „dávkou“ v Kokeši 

5.3.4 Převod vypočtených hodnot 

Pomocí předchozích výpočtů jsem získal seznam souřadnic (x, y, z) podrobných 

bodů v S-JTSK. Vypočtené hodnoty z programu Kokeš jsou uloženy v souborech ve 

formátu „stx“ vždy podle názvu souboru měřených dat (pv1, pv2 …). Pro lepší komunikaci 

s programem MGEO tyto soubory uložíme ve formátu „txt“, kde odmažu identifikační 

údaje z Kokeše a ponechám pouze čistý seznam souřadnic. Pomocí programu MGEO byly 

body načteny do grafického programu MicroStation ve formátu „dgn“. 

Veškeré výpočty jsem prováděl na tři desetinná místa, avšak výsledné hodnoty  

polygonového pořadu i podrobných bodů jsem uložil s přesností centimetrovou. Pro běžné  

účely v těchto mapách je tato přesnost dostačující.     
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5.4  Tvorba výkresové dokumentace 

5.4.2 Přehledný náčrt měřické sítě  

Přehledný náčrt měřické sítě obsahuje grafické vyjádření stávajícího bodového pole 

a nově vytvořených měřických bodů. Měřítko se obvykle volí 1:500 až 1:1000 pro 

intravilán a 1:1000 až 1:5000 po extravilán. Podkladem je katastrální mapa. Měřická síť je 

znázorněna červenou barvou se značkou a popisem na každém z bodů. Dále je obsahem 

severka, údaje o zakázce a vyhotoviteli aj. Přehledný náčrt měřické sítě je v příloze č.11.  

5.4.3 Polohopisná a výškopisná mapa 

Grafické zpracování bylo provedeno dle technických podmínek v programu 

MicroStation s nástavbou MGEO. Kombinace těchto dvou programů zajišťuje 

bezproblémovou tvorbu a údržbu účelových map velkých měřítek.  

Předměty polohopisu a výškopisu se zaměřují a zobrazují jako jejich pravoúhlé 

průměty na referenční plochu požitého souřadnicového systému. Způsob jejich zobrazení a 

vyznačení mapovými značkami v mapě stanoví pro účelové mapy norma ČSN 01 3410 

(mapy velkých měřítek, základní účelové mapy) a norma ČSN 01 3411 (mapy velkých 

měřítek-značky).  

Zpracování výsledků měření jsem provedl s využitím tzv. správce (soubory 

s koncovkou „stg“), který obsahuje veškerá předem uložená nastavení. Především jako 

měřítko, typ čáry, vrstvu, potřebnou buňku (k dispozici máme digitální knihovnu 

mapových značek dle ČSN 01 3411) a to vše pro jednodušší, rychlejší a efektivnější 

zpracování. Vykreslení probíhá pomocí polních náčrtů a vytištěných záznamů měření. 

Grafické zpracování výsledků měření bylo provedeno podle předem dohodnutých 

atributů (vrstvy, barvy a značky) s využitím této základní barevné škály: 

• katastrální mapa v barvě světlezelené a šedé 

• zpevněné plochy, ostatní polohopis a jejich popis v barvě černé 

• výškopis (výškové kóty a šrafy) barvou hnědou 

• budovy, domy a jejich popis v barvě modré 

• směr kladení dlažby v barvě vínové 

• tržní kameny v barvě černé 

• inženýrské sítě linie i buňky v barvě žluté, světlezelené, hnědé, světlomodré, 
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fialové. 

Podrobné rozvrstvení a barevné rozlišení je zobrazeno v příloze č.5. Legenda 

použitých mapových značek je ve výkrese.  

Po vykreslení polohopisu a výškopisu jsem k aktuálnímu výkresu pomocí 

referenčních výkresů přidali pevně katastrální mapu a průběhy inženýrských sítí. Oba tyto 

výkresy jsem ještě před tím převedl do příslušných vrstev a barev. Spojením všech třech 

výkresů dohromady vznikla výsledná mapa. V digitální podobě jsem nechal vše v jednom 

výkresu, ale v podobě tištěné jsem pro lepší znázornění vyhotovil situace dvě, které 

obsahovaly: 

• polohopis, výškopis, popis a katastrální mapu (příloha č.12a)  

• polohopis, popis, katastrální mapu a inženýrské sítě (příloha č.12b). 

5.5  Obsah výsledné mapy 

Obsahem výsledné mapy je především polohopis, výškopis a popis. Dále je v mapě 

zobrazena katastrální mapa, průběh inženýrských sítí, hektometrická síť 10x10cm 

(50x50m), legenda použitých mapových značek (buněk), severka a v poslední řadě popiska 

obsahující informace o použitých souřadnicových systémech, měřítku, názvu a místu akce, 

investorovi a vyhotoviteli aj.  
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6. Závěr 

 Úkolem a cílem mé bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření 

Dolního náměstí v Olomouci a následné vytvoření polohopisné a výškopisné mapy. 

Myslím, že zadané téma se podle požadavků a pozdějšího hodnocení objednavatele 

podařilo zpracovat správně. 

Veškeré terénní práce jsem prováděl s pomocí kolegů v zaměstnání. Kancelářské 

práce a tvorba BP probíhala samostatně s použitím literatury. Tato mapa byla vytvořena 

v souladu s normami ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411.  

Měření a zpracování bylo prováděno v období 06/2009-04/2010. Nových 

pomocných měřických bodů bylo vytvořeno  5. Podrobných bodů bylo celkem zaměřeno 

1 622.  

Výsledná mapa byla předána v digitální a papírové podobě objednavateli pro 

projekční a plánovací účely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Jiřímu 

Pospíšilovi za pomoc a odborné vedení při tvorbě této práce. Dále bych chtěl poděkovat 

své rodině za podporu a trpělivost, kterou mi po celou dobu studia věnovali. Poděkovaní 

patří i panu Bedřichu Vynikalovi jako zprostředkovateli dané zakázky.   
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Příloha 1 Přehledná mapa stávajících bodů PPBP 
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Příloha 2 Místopis bodu PPBP č.584 
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Příloha 3 Přehledný náčrt bodů PNS Olomouc 
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Příloha 4a Místopis bodu PNS Olomouc č.117 
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Příloha 4b Místopis bodu PNS Olomouc č.148 
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Příloha 5 Rozvrstvení hladin a druhy barev ve výsledném výkrese 

polohopis, výškopis(buňky i linie): 
název                                                  vrstva          barva 

katastrální mapa-vnitřní kresba   8  9   
katastrální mapa-hranice    9  11 
popis komunikace    10  0  
název ulice     10  7 
popis budov     10  1 
budovy-linie     11  1 
značky objektů(kaple, zvonice …)   11  1 
vstup do budovy     14  1 
schodiště     15  0 
ostatní plochy(chodníky, terén)-linie  16  0 
ostatní polohopis-linie    16   0 
směr kladení dlažby    17  10 
dopravní značky     22  1 
komunikace-linie     23    0 
body stávajících bodových polí   25  0   
druhy pozemků(zeleň …..)   27  2 
vodovod(buňky)     33  12 
kanalizace(buňky)                        34  6 
plynovod(buňky)             35              4 (13-plotrovací výkres) 
silnoproud(buňky)    37  7 
slaboproud(buňky)    38  5   
výškopis(šrafy,výškové body….)   53  6 
výšky bodů     54  6 
body(tečka)     60  0 
čísla bodů     61  3 
popiska, křížky, rám,severka   62,63  0 
 
Inženýrské sítě(linie): 
kabel O2-místní                     40  21 
kabel O2-dálkový                    41  37 
plynovod NTL                      48  52 (13-plotrovací výkres) 
kabel VN     50  71 
kabel NN     51  87 
vodovod místní     52                    26 
kanalizace                                              56                   22 
veřejné osvětlení                                    58                    103 
 
typy čar: 
vedení nadzemní                    -  0.04      
vedení podzemní ověřené      -  0.08 
vedení podzemní neověřené  -  0.17 
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 Příloha 7 Výpočet polygonového pořadu a rajónů 

*************************************************** ********************** 
polygonový po řad 
      POLYGONOVÝ PO ŘAD OBOUSTRANNĚ P ŘIPOJENÝ A JEDNOSTRANNĚ ORIENTOVANÝ 
                  oprava                            dy           dx 
   číslo bodu       úhel    sm ěrník   v.délka        Y            X 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
                          192.99020 
   1000014059  173.07630                       5470 89.990  1121587.660 
                          366.06650    56.852     - 28.899       48.949 
         5003  252.56980                       5470 61.091  1121636.609 
                           18.63630    53.514      15.433       51.223 
         5004  139.58320                       5470 76.524  1121687.832 
                          358.21950    92.584     - 56.510       73.325 
         5005  209.04620                       5470 20.014  1121761.158 
                          367.26570   190.165     - 93.564      165.522 
   1000014050                                  5469 26.450  1121926.680 
 
 dosažené p řesnosti: 
 =================== 
 polygon spo čten p řibližn ě 
 rozd ělení sou řadnicový uzáv ěr ů - úm ěrn ě délkám stran 
 sou řadnicové uzáv ěry: Oy=-0.072, Ox=-0.110 
 polohový uzáv ěr=0.131, mezní=0.199 
 
 geometrické parametry po řadu: 
 ============================= 
 minimální délka strany=53.514 m 
 maximální délka strany=190.165 m 
 maximální pom ěr sousedních stran=2.054 
 maximální pom ěr všech stran=3.554 
 maximální vybo čení=0.083 
 maximální odklon od spojnice po čáte čního a koncového bodu=5.3390g 
 celkový po čet vrchol ů=5 
 celkový sou čet délek v po řadu=393.116 
--------------------------------------------------- ----------------------   
vypo čtené body 
   číslo bodu                           Y            X          Z      KK 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
   1000015003                     547061.091  11216 36.609               3 
   1000015004                     547076.524  11216 87.832               3 
   1000015005                     547020.014  11217 61.158               3 
*************************************************** ********************** 
osnova sm ěr ů 
   stanovisko 
   1000014059  547089.990  1121587.660 
   orienta ční body 
   číslo bodu        Y            X         sm ěr   or. posun 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
   1000015584  547098.410  1121511.500   0.0000g   192.9902g 
   1000015003  547061.091  1121636.609 173.0763g   192.9711g 
   osnova vyrovnána aritmetickým pr ůměrem 
   sm ěrník na po čátek: 192.9807g; st řední chyba = 0.0095g 
   max.rozdíl or.pos.=0.0191g; mez.rozdíl min. a ma x. or.pos. = 0.0800g 
*************************************************** ********************** 
polární metoda - zadání p římky (osnova sm ěr ů) 
   číslo bodu            sm ěrník        Y            X          Z      KK 
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   1000014059          192.9807g  547089.990  11215 87.660    220.030    3 
   typ délek: 0 - vodorovná 
--------------------------------------------------- ----------------------   
podrobné body 
číslo bodu     délka     sm ěr        Y            X          Z      KK 
--------------------------------------------------- ----------------------   
1000015001    62.079   380.0995g  547115.463  11215 31.055            3 
*************************************************** **********************
osnova sm ěr ů 
   stanovisko 
   1000015003  547061.091  1121636.609 
   orienta ční body 
   číslo bodu        Y            X         sm ěr   or. posun 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
   1000014059  547089.990  1121587.660 399.9998g   166.0476g 
   1000015004  547076.524  1121687.832 252.5696g   166.0606g 
   osnova vyrovnána aritmetickým pr ůměrem 
   sm ěrník na po čátek: 166.0541g; st řední chyba = 0.0065g 
   max.rozdíl or.pos.=0.0130g; mez.rozdíl min. a ma x. or.pos. = 0.0800g 
*************************************************** ********************** 
polární metoda - zadání p římky (osnova sm ěr ů) 
   číslo bodu            sm ěrník        Y            X          Z      KK 
   1000015003          166.0541g  547061.091  11216 36.609               3 
   typ délek: 0 - vodorovná 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
podrobné body 
číslo bodu     délka        sm ěr        Y            X          Z      KK 
--------------------------------------------------- ----------------------   
1000015006   116.574   178.2170g  546971.592  11217 11.293               3 
*************************************************** **********************
osnova sm ěr ů 
   stanovisko 
   1000015005  547020.014  1121761.158 
   orienta ční body 
   číslo bodu        Y            X         sm ěr   or. posun 
--------------------------------------------------- ----------------------   
1000015004  547076.524  1121687.832 399.9998g   158 .1996g 
   1000014050  546926.450  1121926.680 209.0462g   158.2006g 
   osnova vyrovnána aritmetickým pr ůměrem 
   sm ěrník na po čátek: 158.2001g; st řední chyba = 0.0005g 
   max.rozdíl or.pos.=0.0010g; mez.rozdíl min. a ma x. or.pos. = 0.0800g 
*************************************************** ********************** 
polární metoda - zadání p římky (osnova sm ěr ů) 
   číslo bodu            sm ěrník        Y            X          Z      KK 
   1000015005          158.2001g  547020.014  11217 61.158               3 
   typ délek: 0 - vodorovná 
--------------------------------------------------- ----------------------   
podrobné body 
číslo bodu     délka        sm ěr        Y            X          Z      KK 
--------------------------------------------------- ----------------------   
1000015006    69.523    90.8354g  546971.607  11217 11.262                
................................................... ......................                            
druhý výpo čet bodu:   1000015006 
................................................... ......................   
1000015006     p ůvodní bod        546971.592  1121711.293               3 
   vzdálenost bod ů=0.035; st řední polohová odchylka=0.025 
   výsledný bod - pr ůměr z obou bod ů 
   1000015006                     546971.600  11217 11.277               3 
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Příloha 9 Ukázka výpočtu podrobných bodů 

*************************************************** ********************** 
polární metoda 
stanovisko 5001, výška stroje=1.660 Y=547115.460 X= 1121531.050  Z=218.910  
orientace td  m.délka  m ěř.sm ěr  vert.úhel     Y         X         Z 
 ---------------------- [gra] -- [gra] ------------ ---------------------- 
 4059      2   62.096  254.8002 99.2670   547089.99 0 1121587.660  220.030 
 5584      2   25.915  127.3268 100.7524  547098.41 0 1121511.500 
 --------------------------- 
 výpo čet pevného stanoviska: 
 bod           sm ěrník  délka XY    Z vyp.   or.pos.      ds        d z 
 --------------- [gra] ---------------------- [gra]  --------------------- 
 4059          373.0845    62.076   220.015  118.28 43    -0.010    -0.015 
 5584          245.6582    25.940            118.33 14     0.030           
 -------------------------------------------------- ----------------------    
 výsledný orienta ční posun=118.3079 gra; st řední chyba or.pos.=0.0236 gra 
 výpo čet podrobných bod ů 
 ----------------------- 
 podrobných bod ů spo čteno: 80 
--------------------------------------------------- --------------------- 
stanovisko 4059, výška stroje=1.610 Y=547089.990 X= 1121587.660  Z=220.030  
orientace td  m.délka  m ěř.sm ěr  vert.úhel     Y         X         Z 
 ---------------------- [gra] -- [gra] ------------ ----------------------     
 5001      2   62.083  0.0002   101.5018  547115.46 0 1121531.050  218.910 
 5584      2   76.596  19.9005  100.0420  547098.41 0 1121511.500 
 5003      2   56.872  192.9332 101.7524  547061.09 0 1121636.610  218.810 
 --------------------------- 
 výpo čet pevného stanoviska: 
 bod           sm ěrník  délka XY    Z vyp.   or.pos.      ds        d z 
 --------------- [gra] ---------------------- [gra]  ---------------------    
 5001          173.0845    62.076   218.906  173.08 43     0.017    -0.004 
 5584          192.9902    76.624            173.08 97     0.036           
 5003          366.0472    56.845   218.805  173.11 40     0.000    -0.005 
 -------------------------------------------------- ---------------------- 
 výsledný orienta ční posun=173.0960 gra; st řední chyba or.pos.=0.0091 gra 
 -------------------------------------------------- ---------------------- 
 výpo čet podrobných bod ů 
 ----------------------- 
 podrobných bod ů spo čteno: 187 
--------------------------------------------------- --------------------- 
stanovisko 267, výška stroje=1.630 Y=547073.079  X= 1121596.316  Z=220.500  
orientace td  m.délka  m ěř.sm ěr  vert.úhel     Y         X         Z 
 ---------------------- [gra] -- [gra] ------------ ---------------------- 
 4059      2   19.018  0.0000   102.8072  547089.99 0 1121587.660  220.030 
 --------------------------- 
 výpo čet pevného stanoviska: 
 bod           sm ěrník  délka XY    Z vyp.   or.pos.      ds        d z 
 --------------- [gra] ---------------------- [gra]  ---------------------    
 4059          130.1176    18.998   220.022  130.11 76     0.000    -0.008 
 -------------------------------------------------- ---------------------- 
 výsledný orienta ční posun=130.1176 gra; orientace bez kontroly 
 -------------------------------------------------- ---------------------- 
 výpo čet podrobných bod ů 
 ----------------------- 
 podrobných bod ů spo čteno: 33 
=================================================== ====================== 
celkem podrobných bod ů: 300 


