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ANOTACE 

V předložené bakalářské práci je proveden návrh trasy cyklostezky 

v katastrálním území Poruba. V teoretické části je uveden přehled a popis metod 

polohopisného a výškopisného měření. Podrobněji jsou popsány zejména metody 

použité při realizaci měření v terénu. V praktické části bylo provedeno zaměření 

území klasickými geodetickými metodami, které bylo použito jako podklad pro 

projekt návrhu trasy cyklostezky. Naměřené hodnoty byly využity pro další 

zpracování výpočetní a výkresové části. Většina výpočetních a grafických prací 

byla provedena s využitím školských programů. Výsledkem práce je dokumentace 

návrhu trasy cyklostezky, která obsahuje výkresy přehledné situace trasy, podélný 

profil a příčné řezy včetně důležitých parametrů cyklostezky. 

Klíčová slova:  Geodézie, cyklostezka, polohopis, výškopis, návrh trasy 

 

ANNOTATION 

In present bachelor thesis is realized project of bicycle path in cadastral 

district Poruba. Summary and method`s description of planimetric and altimetry 

measurement are mentioned in theoretical part. The methods used for realization 

of field measurement are described in detail. In practical part geodetic survey was 

realized by classic geodetic methods and was used as basic for project of bicycle 

path. Measured values were used for data processing of calculation and design 

part. For main calculation and graphic methods computer programs were used. 

The result of thesis is documentation for project of bicycle path, which includes 

design of situation, longitudinal profile and cross-sections including important 

parameters of bicycle path. 

Keywords: Geodesy, bicycle path, planimetry, altimetry, project of path 
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1. ÚVOD 

V posledních letech je vzrůstajícím trendem obcí a měst budování nových 

cyklostezek. Cyklostezky slouží pro sportovní využití, dopravu, ale také pro 

relaxaci a odpočinek občanů. Nesporným přínosem cyklistické dopravy je její 

ekologická šetrnost, malá prostorová a finanční (provozní) náročnost. Rozvoj 

cyklistické dopravy s sebou přináší upevňování zdraví obyvatel a také omezování 

hluku a emisí škodlivých látek. 

V českých regionech, obcích a také v Ostravě se tato síť cyklostezek stále 

rozšiřuje. Rozšíření cyklistické dopravy v Ostravě přispívá ke snížení škodlivých 

látek v ovzduší, které jsou produkovány motorovými vozidly. V současné době je 

výstavba cyklostezek finančně podporována z fondu Evropské unie. Cyklistické 

stezky pro rekreačně turistické účely mimo zastavěné území se často řeší jako 

společné stezky pro chodce a cyklisty. 

Cílem práce je návrh trasy cyklostezky v katastrálním území Poruba. Práce 

je rozdělena na tyto části: 

- teorie polohopisného a výškopisného měření 

- polohopisné a výškopisné zaměření terénu pro projekt cyklostezky 

- návrh trasy cyklostezky 

V teoretické části jsou popsány metody polohopisného a výškopisného 

měření. Zvýšená pozornost byla věnována metodám měření, které byly použity při 

praktické realizaci měření. 

Základem praktické části bylo měření v terénu, které proběhlo v listopadu 

2009. Měření bylo provedeno pomocí přístrojů a pomůcek, které byly zapůjčeny 

VŠB – TU Ostrava. Naměřené hodnoty byly zpracovány a následně využity pro 

výpočetní a grafickou část dokumentace. Výsledkem práce je dokumentace 

návrhu trasy cyklostezky, která obsahuje přehlednou situaci, podélný profil a 

příčné řezy. 
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2. TEORIE METOD POLOHOPISNÉHO A 

VÝŠKOPISNÉHO MĚŘENÍ 

V této kapitole bude pozornost zaměřena na popis geodetických metod při 

polohopisném a výškopisném zaměření terénu. Podrobněji budou popsány 

metody, které byly použity při zaměření terénu pro zpracování bakalářské práce 

Návrh trasy cyklostezky v k. ú. Poruba. 

2.1. Přechodné stanovisko 

Tato metoda je používána k připojení měřické sítě do souřadnicového 

systému. Slouží k výpočtu souřadnic stanoviska, na němž byly měřeny směry 

nebo směry a délky na známé body. Pro určení polohy stanoviska je zapotřebí 

minimálně dvou výchozích bodů. Pro správné určení polohy stanoviska musí být 

výchozí body vhodně rozmístěny. Vhodné rozmístění je takové, když jsou výchozí 

body rozmístěny do různých směrů a ne pouze do jednoho směru (obr. 1). 

 

Obr. 1 Přechodné stanovisko - vhodné (vlevo) a nevhodné (vpravo) rozmístění výchozích bodů 

2.2. Polygonový po řad 

Základem polygonového měření je postupné určování poloh bodů na 

základě známé polohy daného bodu, měřené vzdálenosti a směru k bodu 
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hledanému. Základním měřickým a výpočetním celkem při polygonometrickém 

určování bodů je polygonový pořad. Polygonový pořad je spojení daných a nových 

bodů přímými spojnicemi (stranami) do souvislého celku. Tato metoda určování 

polohy bodů je v praxi často používána, protože se dá dobře přizpůsobit přírodním 

podmínkám [1]. 

2.2.1. Rozdělení polygonových po řadů 

1) Podle tvaru a způsobu připojení na známé body [2]: 

a) Otevřený: 

- oboustranně připojený a orientovaný pořad (obr. 2) 

- oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad 

- oboustranně připojený pořad 

- jednostranně připojený a orientovaný pořad 

b) Uzavřený 

- orientovaný pořad 

- neorientovaný pořad 

 

Obr. 2 Oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad [3] 

2.2.2. Vyrovnání polygonových po řadů 

Měřené hodnoty délek a úhlů jsou zatíženy chybami, a proto nebudou 

zpravidla zcela přesně souhlasit vypočtené souřadnice koncového bodu nebo 

směrník koncové strany s hodnotami danými. Pokud tyto odchylky nepřekročí 
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určitou mez, je možné je vyrovnat. Vyrovnání polygonového pořadu se provádí 

přibližným způsobem nebo metodou nejmenších čtverců. Při geodetických 

měřeních se velmi často používá oboustranně připojený a orientovaný polygonový 

pořad. 

2.3. Podrobné polohopisné m ěření 

Polohopisným měřením rozumíme zaměření všech bodů přírodních a 

umělých objektů trvalého charakteru, které jsou na zemském povrchu, pod ním 

nebo nad ním tak, aby byly jednoznačně určené rovinné geometrické vztahy mezi 

jednotlivými zaměřenými body. Zaměřují se tedy lomové body hranic pozemků, 

parcel, zemědělských kultur, půdorysů budov, břehů vodních toků a vodních 

ploch, komunikací (cesty, železnice, lanovky, elektrická, telefonní vedení), 

inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace apod.), hranic (administrativních, 

hospodářských, vlastnických) apod. [2]. 

2.3.1. Metody podrobného polohopisného m ěření 

Podrobného polohopisného měření dělíme na metody [2]: 

1) číselné 

a) ortogonální (pravoúhlých souřadnic) 

b) polární 

c) protínání vpřed 

d) tachymetrie 

2) grafické 

a) fotogrammetrické 

b) měřického stolu (grafické tachymetrie) 

Volba metody závisí na charakteru zaměřovaného území, na hustotě 

zástavby, úklonu terénu, frekvenci dopravy a na měřítku zobrazení (požadované 

přesnosti). Metoda pravoúhlých souřadnic vyhovuje pro nepřehledná území, kde 
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se vyskytuje členitá situace, avšak s malými výškovými rozdíly. Metoda polárních 

souřadnic vyhovuje pro přehledný terén s většími výškovými rozdíly. Metoda 

protínání vpřed je výhodná pro přehledná území s malou hustotou polohově 

zaměřovaných bodů. V bakalářské práci byla použita polární metoda, která je 

součástí tachymetrie, a proto bude podrobněji popsána [4]. 

2.3.2. Polární metoda 

Poloha bodů se určuje pomocí polárních souřadnic, tj. vodorovný úhel a 

vzdálenost, které jsou měřeny na stanovisku o známých souřadnicích. Na 

stanovisku se nejdříve zaměří v obou polohách dalekohledu orientace na známý 

bod jako na nulový směr. Poté se zaměřuje na podrobné body jen v jedné poloze 

dalekohledu. 

2.4. Výškové m ěření 

Metody výškového měření jsou: 

1) Geometrická nivelace 

2) Trigonometrické měření výšek 

3) Hydrostatická nivelace 

4) Barometrické měření výšek 

Mezi nejpoužívanější metody výškového měření patří geometrická nivelace 

a trigonometrické určování výšek. 

2.4.1. Geometrická nivelace 

Geometrickou nivelaci je možno provádět dvěma způsoby, a sice nivelací 

ze středu nebo nivelací vpřed. Výhodnější metoda je nivelace ze středu z důvodu 

eliminování některých systematických a nahodilých chyb, úspory času a neměří se 

výška stroje. Princip nivelace ze středu spočívá v určení převýšení mezi dvěma 

body a je zřejmý z obrázku č. 3. Nivelační přístroj je postaven mezi dvěma body a 
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na obou bodech jsou postaveny nivelační latě ve svislých polohách. Nivelačním 

přístrojem je vytyčena vodorovná záměra a následně jsou odečteny hodnoty 

úseků na obou latích z a p. Z těchto hodnot se určí převýšení mezi dvěma body 

pomocí vztahu: 

pzv −=∆     (1) 

 
Obr. 3 Princip geometrické nivelace ze středu [2] 

Postup při měřických pracích se také odvíjí od požadované přesnosti 

nivelace. Prostředkem pro určení přesnosti metody je dovolená odchylka. 

Dovolená odchylka (D) se počítá pomocí délky nivelačního pořadu L (km) a 

konstanty. Geometrickou nivelaci můžeme podle přesnosti rozdělit na [5]: 

a) zvláště přesnou ( LD ⋅= 5,1 ) 

b) velmi přesnou ( LD ⋅= 25,2 ) 

c) přesnou ( LD ⋅= 5 ) 

d) technickou ( LD ⋅= 40 ) 

2.4.2. Trigonometrické m ěření výšek 

Tato metoda patří mezi nepřímý způsob určování výšek. Výškový rozdíl se 

určuje řešením pravoúhlého trojúhelníku, v němž je potřeba měřením určit 

vodorovnou (s) nebo šikmou (s´) délku, výšku stroje (i), výšku signálu (t) a 

zenitový úhel (z) nebo výškový úhel (β). Princip trigonometrické měření výšek je 

zřejmý z obrázku č. 4. Převýšení mezi dvěma body určíme pomocí vztahu: 

tihH AB −+=∆    (2) 

kde 

zszgsh cos´cot ⋅=⋅=   (3) 
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Obr. 4 Princip trigonometrického měření výšek [2] 

Pro body vzdálenější než 300 metrů musíme uvažovat vliv zakřivení 

povrchu zemského a refrakce. 

2.5. Podrobné výškopisné m ěření 

Měření výškopisu představuje výškové zaměření bodů přirozeného i uměle 

upraveného terénu, které jsou z hlediska zobrazení výškových poměrů území 

významné. Výškové poměry v mapách velkých měřítek se zobrazují vrstevnicemi, 

pro některé terénní tvary (strže, rokle, násypy a výkopy) technickými šrafami, 

případně pouze výškovými kótami. Je zřejmé, že tyto body musí být polohově buď 

známé, nebo se musí zároveň s výškovým měřením určit i poloha těchto bodů. 

Pro výškopisné podrobné mapování používáme několik metod, mezi častěji 

používané patří metoda tachymetrie [2].  

Tachymetrie 

Tachymetrie se používá při současném měření polohopisu a výškopisu. 

Polohu podrobných bodů určujeme ze sítě tzv. tachymetrických stanovisek 

polárními souřadnicemi – vodorovným úhlem a délkou. Výšku podrobných bodů 

určujeme trigonometricky  – ze změřeného svislého úhlu a délky. 

K tachymetrickému měření se používají přístroje označované jako 

tachymetry. Tachymetr je přístroj umožňující měření délek a vodorovných a 
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svislých úhlů. Tachymetry můžou mít různé typy dálkoměrů např. nitkový, 

autoredukční, diagramový nebo elektrooptický. 

Elektronické tachymetry s elektrooptickým dálkoměrem jsou v současnosti 

nejpoužívanější, protože mají řadu předností. Vyznačují se vysokou přesností 

délkového měření a velkým dosahem. Vodorovná délka se určuje již s fyzikální 

redukcí a součtovou konstantou. Mezi velké výhody patří také automatická 

registrace naměřených dat a úspora času při měření [6]. 
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3. POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM ĚŘENÍ 

TERÉNU 

Tato kapitola se bude zabývat praktickou částí. Budou zde popsány 

jednotlivé úkony, které byly v rámci bakalářské práce provedeny při polohopisném 

a výškopisném zaměření terénu. 

3.1. Popis lokality zam ěřovaného území 

Zaměřované území pro projekt trasy cyklostezky se nachází 

v Moravskoslezském kraji, okresu Ostrava - město, v severozápadní části 

katastrálního území Poruba. Počátek zaměřovaného území je na ulici Studentská 

v blízkosti Vědecko - technologického parku Ostrava, a. s. a končí u restaurace 

Myslivna na ulici V Zahradách.  

 
Obr. 5 Ukázka zaměřovaného území [7] 
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Zaměřované území vede podél lesní cesty v Porubském lese směrem od 

ulice Studentská. Přibližně ve vzdálenosti 150 m začíná prudší klesání k potoku. 

Přes tento potok vede dřevěná lávka, která bude využita i pro projekt cyklostezky. 

Dále území prudce stoupá (přibližně 70 m) až na okraj pole. Poté vede mírným 

kopcem kolem polní cesty k ulici V Zahradách. Celková plocha území je přibližně 

850 m dlouhá a přibližně 30 m široká. Ukázka zaměřovaného území se nachází 

na obrázku č. 5. Nadmořská výška se pohybuje od 241 m do 261 m. 

3.2. Přípravné práce p řed měřením 

Před samotným započetím měřických prací byly shromážděny potřebné 

podklady, mezi které patří geodetické údaje o výchozích bodech a katastrální 

mapa (DKM). 

Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

byly zjištěny geodetické údaje o výchozích bodech [8], které slouží k připojení do 

souřadnicového systému JTSK a do výškového systému Bpv. Geodetické údaje o 

výchozích bodech se nachází v příloze č. 1. Při následné rekognoskaci terénu bylo 

zjištěno, že některé body PPBP již neexistují, a proto musely být připravené 

podklady pro zaměření terénu upraveny. K bodům 1646 a 1647, které jsou 

součástí PPBP byly jako výchozí body zvoleny body evidované v katastru 

nemovitostí s kódem kvality 3. Konkrétně se jedná o body 548 - 53, 548 - 150, 17 - 

75, 17 - 53, 214 - 4. Schéma měřické sítě je uvedeno v příloze č. 2. 

Jelikož body PPBP a body evidované v katastru nemovitostí s kódem 

kvality 3 nejsou výškově určeny, byl pro připojení do výškového systému zvolen 

nivelační bod MS - 071 - 106. 

Jako další podklad pro měření byla katastrální mapa, která byla pořízena ve 

výměnném formátu vkm. Na základě písemné žádosti byl tento mapový podklad 

poskytnut Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním 

pracovištěm v Ostravě.  
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3.3. Rekognoskace terénu 

Před zahájením měřických prací musí být provedena rekognoskace terénu. 

Tato činnost je velmi důležitá, protože často nemusí stav terénu nebo výchozích 

bodů odpovídat získaným mapovým podkladům. Důkladné provedení 

rekognoskace terénu může geodetovi ušetřit spoustu času při měření a 

s následujícím zpracováním. 

Prvním úkolem rekognoskace terénu bylo zjistit, zda stav bodů 

polohopisného a výškopisného základu je odpovídající podkladům o výchozích 

bodech. Bylo zjištěno, že některé body PPBP již neexistují, konkrétně se jednalo o 

body 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, a proto musely být změněny výchozí 

body (viz. kapitola 3.2.). 

Dalším úkolem rekognoskace terénu bylo rozmístění pomocných bodů 

měřické sítě. Při rozmístění bodů se dbalo na to, aby předchozí a následující body 

byly navzájem viditelné a byla zaměřena požadovaná oblast. Během rozmístění 

bodů měřické sítě proběhla také samotná stabilizace bodů. Body měřické sítě byly 

dočasně stabilizovány dřevěnými kolíky. Do dřevěných kolíků byly zatlučeny 

hřebíky, které označovaly samotný bod. Pro zlepšení viditelnosti se body 

nastříkaly sprejem. Tato stabilizace byla provedena u devíti bodů měřické sítě. 

3.4. Použité m ěřící přístroje a pom ůcky 

Při zaměření území byly použity dva přístroje. Pro připojení polygonového 

pořadu do výškového systému Bpv. byl použit nivelační přístroj Ni 020. Pro 

polohové a výškové zaměření polygonového pořadu a podrobných bodů byl použit 

elektronický tachymetr Leica TCR 307. 

3.4.1. Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

Elektronický tachymetr Leica TCR 307 (obr. 6) je určený pro běžné 

geodetické práce a vytyčovací úlohy. Tento přístroj je vybaven nekonečnou 

horizontální a vertikální ustanovkou. Dále je vybaven laserovou olovnicí pro 
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dostředění přístroje nad bodem. Má zabudovaný viditelný laserový paprsek, který 

umožňuje měření vzdáleností bez odrazného hranolu do vzdálenosti 80 m. Tento 

tachymetr je vybaven několika programy, např. tachymetrické měření nebo volné 

stanovisko. 

 

Obr. 6 Elektronický tachymetr Leica TCR 307 [9] 

Další technické parametry elektronického tachymetru Leica TCR 307 jsou 

uvedeny v tab. I. Následně jsou uvedeny typy dálkoměrů a jejich přesnost podle 

zvoleného programu měření (tab. II.). 

Tab. I. Technické parametry elektronického tachymetru Leica TCR 307 [10] 

Dalekohled  Laserová olovnice  

Zvětšení 30x Průměr laserové stopy 2,5 mm/1,5 m 

Nejkratší vzdálenost záměry 1,7 m Přesnost 0,8 mm/1,5 m 

Zorné pole 1°30´ Napájení  

Měření úhl ů Baterie  Ni + Mh 

Jednotky 360°, 400 gon Nap ětí  6 V, 1800 mAh 

Přesnost odečítání 7“, 2 mgon Teplotní rozsah  

Citlivost libely  Provozní  -20 - 50 °C  

Krabicová libela 6´/ 2 mm Registrace  

Elektronická libela 20“/ 2 mm Vnitřní paměť – kapacita 256 kB 
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Tab. II. Technické parametry dálkoměru Leica TCR 307 [10] 

Typ dálkom ěru 
Program m ěření 

Infra červený (p řesnost) Laserový (p řesnost) 

Standard 2 mm + 2 ppm 5 mm + 2 ppm 

Rychlé 5 mm + 2 ppm - 

Tracking 5 mm + 2 ppm 5 mm + 2 ppm 

Odrazné štítky 5 mm + 2 ppm - 

Bez hranolu - 3 mm + 2 ppm 

Použité pom ůcky 

Pro polohové a výškové zaměření polygonového pořadu a podrobných 

bodů byly použity tyto pomůcky:  

a) 3 x stativ Leica 

b) 3 x třínožka 

c) 2 x odrazný hranol 

d) 1 x trasírka (teleskopická výtyčka s možným výsunem) 

e) 1 x skládací dvoumetr (milimetrové dělení) 

3.4.2. Nivela ční přístroj Ni 020 

Nivelační přístroj Ni 020 je kompenzátorový přístroj, který má pro hrubé 

urovnání do vodorovné roviny krabicovou libelu. Pro jemné urovnání přístroje se 

využívá mechanického zařízení, které se nazývá kompenzátor. Kompenzátor je 

založen na působení zemské tíže. Odpadá tedy nutnost urovnávat přístroj podle 

nivelační libely. 

Použité pom ůcky 

Při měření nivelačního pořadu byly použity tyto pomůcky: 

a) 1 x stativ Leica 

b) 2 x nivelační vysouvací lať (3 m s centimetrovým dělením) 

c) 2 x nivelační podložka 
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3.5. Vlastní zam ěření terénu 

Tato kapitola se bude zabývat měřickými prácemi, které byly provedeny v 

terénu. Mezi tyto měřické práce patří připojovací měření, zaměření pomocných 

měřických a podrobných bodů. 

Pro připojení měřické sítě do souřadnicového systému JTSK bylo využito 

metody volného stanoviska a polygonového pořadu. Připojení měřické sítě do 

výškového systému bylo provedeno pomocí nivelačního pořadu a následně 

výškového polygonového pořadu. 

3.5.1. Přechodné stanovisko 

Souřadnice počátečního a koncového bodu polygonového pořadu byly 

určeny metodou přechodného stanoviska. Počáteční bod 4001 byl určen z bodů 

1646, 1647, 548 - 53 a 548 - 150 pomocí 4 směrů a 3 délek. Koncový bod 4009 

byl určen z bodů 17 - 75, 214 - 4 a 17 - 53 pomocí 3 směrů a 2 délek. U bodů 548 

- 53 a 17 - 53 nebyly měřeny délky z důvodu nepřístupnosti bodů. 

3.5.2. Polygonový po řad 

Pro zaměření oblasti byl zvolen otevřený oboustranně připojený a 

orientovaný polygonový pořad. Počáteční bod polygonového pořadu byl bod 4001, 

na kterém byla provedena orientace na bod PPBP 1646. Na každém polygonovém 

bodu byly měřeny šikmé délky mezi polygonovými body, vodorovné a zenitové 

úhly. Šikmé délky byly při každé záměře přístrojem automaticky přepočítány a 

uloženy jako délky vodorovné. Vodorovné úhly polygonového pořadu byly měřeny 

ve dvou polohách dalekohledu a v jedné skupině. Na koncovém bodě 4009 byla 

provedena orientace na bod 17 - 75. Polygonový pořad má 8 vrcholů (4001, 4002, 

4003, 4004, 4005, 4007, 4008, 4009). Z důvodu vysoké zalesněnosti terénu byl 

z bodu 4004 zaměřen bod metodou rajónu, který byl označen číslem 4006. 

Současně s měřením polygonového pořadu probíhalo také zaměření 

výškového pořadu. Výšky bodů byly určovány metodou trigonometrického 
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určování výšek. Teorie této metody je podrobněji popsána v kapitole 2.4.2. Na 

každém polygonovém bodě musela být změřena výška přístroje a výška cíle. 

Následně byly změřeny zenitové úhly ve dvou polohách dalekohledu. 

3.5.3. Nivela ční po řad 

Výška počátečního bodu polygonového pořadu 4001 byla určena 

uzavřeným nivelačním pořadem (obr. 7). Nivelační pořad byl zaměřen metodou 

geometrické nivelace ze středu (viz. kapitola 2.4.1.) pomocí nivelačního přístroje 

Ni 020. Na přesnost výšky určované bodu 4001 nebyly kladeny vysoké nároky, a 

proto byla zvolena metoda technické nivelace. Nivelační pořad vycházel a byl 

uzavřen na nivelačním bodě MS - 071 - 106. Uzavřený nivelační pořad byl 

rozdělen na dva oddíly a oba oddíly byly složeny ze sedmi sestav . Během měření 

byl veden zápisník, v kterém byly zapisovány hodnoty měřených úseků na latích 

(záměry vzad a vpřed). Zápisník nivelačního pořadu se nachází v příloze č. 3. 

 

Obr. 7 Trasa nivelačního pořadu [7] 

3.5.4. Polohopisné a výškopisné zam ěření podrobných bod ů 

Zaměření podrobných bodů proběhlo na všech stanoviscích měřické sítě. 

Pro polohopisné účely byly zaměřeny lomové body komunikací, břehů vodních 
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toků, budov a inženýrských sítí. Pro výškopisné účely byly měřeny terénní tvary a 

body terénu, které sloužily k vytvoření digitálního modelu terénu. Tyto body terénu 

byly měřeny v intervalech po 30 - 50 metrech v rozsahu 30 metrů podle členitosti 

terénu. Některé body terénu nebo terénních tvarů, které byly důležité pro projekt 

cyklostezky byly měřeny i mimo tento interval. 

Podrobné body byly měřeny metodou tachymetrie. K měření byl použit 

elektronický tachymetr Leica TCR 307. Polohové souřadnice byly určené polární 

metodou (viz. kapitola 2.3.2.) a výšky bodů byly určeny trigonometrickou metodou 

(viz. kapitola 2.4.2.). Podrobné body byly signalizovány trasírkou, na které byl 

upevněn odrazný hranol, který sloužil jako cíl pro měřiče. Před každou záměrou 

musela být nastavena v přístroji výška přístroje a cíle. Při záměře na podrobný 

bod byl pak měřen vodorovný a zenitový úhel. Zároveň byla také měřena šikmá 

délka, která byla přístrojem redukována na vodorovnou. Veškeré naměřené 

hodnoty byly ukládány do paměti elektronického tachymetru. 

3.6. Zpracování nam ěřených hodnot 

Po naměření všech potřebných hodnot byly tyto hodnoty zpracovány a 

upraveny. Následné výpočetní práce se prováděly ve speciálních programech, 

které jsou určené pro tyto účely. Pro zpracovatelské a výpočetní práce byly 

použity programy Survey Office a Groma. 

Program Survey Office slouží k převedení naměřených dat z elektronického 

přístroje Leica TCR 307. Tyto data byly uloženy ve formátu gsi. Další zpracování 

naměřených dat probíhalo v programu Groma. 

V programu Groma byl nejprve zpracován zápisník naměřených hodnot tak, 

že vodorovné směry měřené v první a druhé poloze dalekohledu byly 

zprůměrněny, zenitové úhly měřené ve dvou polohách dalekohledu byly vyrovnány 

a délky měřené opakovaně byly zprůměrněny. Zápisník naměřených hodnot se 

nachází v příloze č. 4. Poté se mohlo přistoupit k výpočetním pracím. 
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3.6.1. Přechodné stanovisko 

První výpočetní úlohou bylo určení souřadnic počátečního bodu 4001 a 

koncového bodu 4009 polygonového pořadu. Tyto body byly vypočítány metodou 

přechodného stanoviska. Výpočet přechodných stanovisek proběhl v programu 

Groma. Tato úloha slouží k výpočtu souřadnic stanoviska, na němž byly měřeny 

směry nebo směry a délky na známé body. Byly-li měřeny pouze směry, 

souřadnice stanoviska jsou vypočteny protínáním zpět s vyrovnáním MNČ, byly-li 

měřeny i délky, program souřadnice vypočte Helmertovou transformací. Oba body 

určené metodou přechodného stanoviska splňují mezní odchylky pro práci 

v katastru nemovitostí, které jsou uvedeny pouze informativně. Výpočetní protokol 

a souřadnice přechodných stanovisek se nachází v příloze č. 5.  

3.6.2. Polygonový po řad 

Výpočet a vyrovnání oboustranně připojeného a orientovaného 

polygonového pořadu byly provedeny v programu Groma. Polygonový pořad byl 

vyrovnán klasickým způsobem. Parametry polygonového pořadu a test 

polygonového pořadu jsou uvedeny v tab. III. a IV. Mezní hodnoty uvedené v tab. 

IV. jsou určeny pro práci v katastru nemovitostí a jsou uvedeny pouze 

informativně. Výpočetní protokol a souřadnice polygonového a výškového pořadu 

se nachází v příloze č. 6. 

Tab. III. Parametry polygonového pořadu 

Typ pořadu Vetknutý, oboustranně orientovaný 

Délka pořadu 828.618 m 

Úhlová odchylka -0.0045 g 

Odchylka Y/X -0.139 m / -0.042 m 

Polohová odchylka 0.145 m 

Největší / nejmenší délka v pořadu 173.028 m / 77.131 m 

Poměr největší / nejmenší délka 1 : 2.24 

Max. poměr sousedních délek 1 : 1.63 

Nejmenší vrcholový úhel 183.4260 g 
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Tab. IV. Test polygonového pořadu 

 Skute čná hodnota  Mezní hodnota  

Úhlová odchylka -0.0045 g 0.0300 g 

Polohová odchylka 0.145 m 0.244 m 

Mezní délka po řadu 828.618 m 5000.000 m 

Mezní délka strany [m]  173.028 m 400.000 m 

Mezní pom ěr délek 1 : 1.63 1 : 3.00 

3.6.3. Polární metoda dávkou 

Tato výpočetní metoda slouží k hromadnému určení souřadnic podrobných 

bodů. Při spuštění této funkce byl nastaven upravený zápisník měřených hodnot, 

z kterého se počítaly souřadnice bodů polární metodou. Poté byl programem 

Groma vyhodnocen a vytvořen výpočetní protokol (příloha č. 7) a seznam 

souřadnic (příloha č. 8). 

3.6.4. Nivela ční po řad 

Při měření uzavřeného nivelačního pořadu byl veden zápisník určený pro 

geometrickou nivelaci ze středu. V příloze č. 3 se nachází tento typ zápisníku, 

v kterém byla vypočtena dovolená odchylka pro měření technické nivelace. Bylo 

ověřeno, že vypočtená odchylka měření splňuje dovolenou odchylku. Pak byl 

nivelační pořad vyrovnán. 

3.7. Grafické zpracování nam ěřených hodnot 

Po výpočetní části následuje grafické zpracování, které proběhlo 

v programech Kokeš a Atlas. V programu Kokeš byla vytvořena dokumentace 

týkající se měřické sítě, měřických náčrtů a přehledu měřických náčrtů. 

Podkladem pro tvorbu měřické sítě byla DKM, která byla doplněna o 

výchozí a pomocné měřické body. Schéma měřické sítě se nachází v příloze č. 2. 

Jako podklad pro projekt cyklostezky byl vytvořen měřický náčrt v měřítku 1:500 
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obsahující prvky polohopisu a výškopisu (viz. příloha č. 9). Přehled měřických 

náčrtu je uveden v příloze č. 10. 

V programu Atlas byl vytvořen digitální model terénu. DMT byl vytvořen ze 

seznamu souřadnic podrobných bodů terénu pomocí funkce „generace modelu 

terénu“. V programu Atlas byly také vypočítány vrstevnice, které byly použity ve 

výkresové dokumentaci. Digitální model terénu umožňuje vytvořit si přehled o 

zaměřeném území, vizualizovat a analyzovat jej. Vizualizace mohou být statické 

jako pohledy na terén nebo dynamické ve formě průletů nad terénem [11]. Ukázka 

digitálního modelu terénu zaměřovaného území je uvedena na obrázku č. 7. DMT 

byl také využit pro vytvoření podélného profilu a příčných řezů trasy cyklostezky. 

 

Obr. 8 Ukázka DMT zaměřovaného území (pohled ze severu) 
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4. NÁVRH TRASY CYKLOSTEZKY 

Návrh cyklistické infrastruktury je nedílnou součástí řešení dopravní 

soustavy obce a má být především plánováním nabídky pro rozvoj této dopravy. 

Pro cyklistickou dopravu má být v obci vytvořena ucelená síť, která umožní 

plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů, včetně 

širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být zřizovány všude, kde to 

prostorové podmínky místních komunikací umožní. 

Tato kapitola se bude zabývat samotným návrhem trasy cyklostezky. Při 

návrhu cyklostezky bylo postupováno podle normy ČSN 73 6110 [12] a 

technických podmínek TP 179 [13], které navazují na příslušné české normy 

(zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102). 

4.1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty 

Cyklistický provoz se ve vztahu k ostatním účastníkům dopravy navrhuje 

jako společný, nebo oddělený. V provozu společném jsou cyklisté vedeni ve 

společném prostoru s ostatními účastníky dopravy. V provozu odděleném jsou 

vedeni po pruzích nebo pásech pro cyklisty v prostoru místní komunikace nebo po 

samostatných stezkách pro cyklisty mimo prostor místní komunikace. Možnosti 

vedení cyklistického provozu jsou uvedeny v tabulce V. 

Tab. V. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty 

 Spole čný provoz Odd ělený provoz 

V hlavním 
dopravním 
prostoru 

- v jízdním pruhu pro motorová vozidla 
místních komunikací funkčních skupin 
B a C a účelových komunikací 

- v autobusovém nebo trolejbusovém 
pruhu 

- v obytných a pěších zónách 

samostatný jízdní 
pruh pro cyklisty 
v hlavním 
dopravním prostoru 
komunikací funkční 
skupiny B a C 

V přidruženém 
prostoru společný pruh/pás pro chodce a cyklisty jízdní pruh/pás pro 

cyklisty 

Samostatné 
stezky stezka pro chodce a cyklisty stezka pro cyklisty 
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Navržená cyklostezka je umístěna v nezastavěném území mimo silnici, 

oddělena od motorové dopravy a bude plnit hlavně rekreačně – turistickou funkci. 

Pro projekt cyklostezky byla zvolena samostatná stezka pro společný provoz 

cyklistů a chodců (obr. 9). Tento způsob vedení cyklostezky byl zvolen vzhledem 

k intenzitě provozu cyklistů (≤ 150 cyklistů/h) a chodců (≤180 chodců/h) v obou 

směrech. Trasa cyklostezky bude 3 m široká. 

 
Obr. 9 Společná obousměrná stezka pro cyklisty a chodce 

Průběh trasy cyklostezky: 

- cyklostezka bude navázána na asfaltovou komunikaci ulice Studentská; 

- pokračuje podél lesní cesty Porubského lesa a klesá směrem k potoku 

(staničení 0 – 302,5 m); 

- navazuje na lávku přes potok (staničení 302,5 – 312,4 m); 

- od lávky pokračuje stoupáním přes Porubský les a navazuje na polní 

cestu, která vede k restauraci Myslivna (staničení 312,4 – 836,1 m); 

- cyklostezka je ukončena a navázána na asfaltovou komunikaci ulice V 

Zahradách (staničení 836,1 m). 
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4.2. Návrhové parametry komunikací pro cyklisty 

Základní návrhové parametry musí být dodržovány zejména při navrhování 

nových komunikací pro cyklisty a uplatňují se při návrhu všech způsobů vedení 

komunikací pro cyklisty.  

Vždy musí být dodržena délka rozhledu pro zastavení a průjezdný profil 

jízdního kola a cyklisty, ostatní návrhové parametry zajišťují kvalitu cyklistického 

provozu a nemusí být v odůvodněných případech splněny. 

4.2.1. Návrhová rychlost 

Při navrhování komunikací pro cyklisty se vychází z návrhové rychlosti 20 

km/h, která může být v odůvodněných případech snížena nebo zvýšena. Při 

navrhování je třeba zohlednit skutečnost, že v místě prudších a delších klesání 

mohou cyklisté dosahovat i vyšších rychlostí. Na delších úsecích s klesáním 

větším než 3% se proto počítá i s hodnotou 30 km/h. Pro projekt cyklostezky byla 

zvolena návrhová rychlost 30 km/h, protože se cyklostezka nachází v kopcovitém 

území s velkým převýšením. 

4.2.2. Délka rozhledu pro zastavení 

Tento parametr je velice důležitý z hlediska bezpečnosti, a proto musí být 

kladen velký důraz na jeho splnění. Vzdálenosti potřebné k zastavení před 

překážkou platí pro mokrý asfaltový povrch (viz. tab. VI). Na povrchu 

nezpevněném a klesáních se sklonem větším než 5% se vzdálenosti potřebné 

k zastavení prodlužují o 50%. V projektu cyklostezky byl tento parametr 

zohledněn. 

Tab. VI. Délka rozhledu pro zastavení cyklisty 

Návrhová rychlost  Doporu čená nejmenší délka rozhledu  

20 km/h 15 m 

30 km/h 25 m 
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4.2.3. Prostorové nároky cyklistické dopravy 

Komunikace pro cyklisty musí splňovat požadavky na průjezdný profil 

jízdního kola a cyklisty, do něhož nesmějí zasahovat žádné pevné překážky, ve 

vozovce nesmí být umístěny vpusti, jejichž mříže jsou souběžné se směrem jízdy. 

Jízdní prostor se skládá z prostoru určeného obrysem jedoucího cyklisty a jízdního 

kola a bočních pohybových prostorů. Volná výška nad komunikací pro cyklisty je 

nejméně 2,50 m (obr. 10). 

 

Obr. 10 Prostorové nároky cyklisty 

4.2.4. Směrové a výškové oblouky 

Nejmenší poloměry oblouků a rozšíření jízdních pruhů pro cyklisty ve 

směrových obloucích se navrhuje podle tabulky VII. Doporučuje se používat 

poloměry vnitřního okraje pruhu větší než 8 m, v křižovatce nejméně 4 m, u 

samostatných stezek se doporučuje 20 m. 
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Tab. VII. Nejmenší doporučené poloměry vnitřního okraje oblouků při dostředném sklonu 2% a 

rozšíření pruhu v závislosti na návrhové rychlosti 

Návrhová rychlost (km/h)  Polom ěr oblouku (m) Rozší ření (m) 

10 2,5 0,5 

15 4,5 0,5 

20 8,0 0,5 

25 14,0 0,25 

30 22,0 - 

Výškové oblouky je doporučeno navrhovat podle tabulky VIII. 

Tab. VIII. Doporučené hodnoty poloměrů výškových oblouků 

Návrhová rychlost 
(km/h) 

Nejmenší polom ěr 
vypuklého oblouku (m) 

Nejmenší polom ěr 
vydutého oblouku (m) 

20 20 10 

30 40 20 

Doporučené hodnoty směrových a výškových oblouků byly v projektu 

cyklostezky zohledněny a splněny. 

4.2.5. Podélný a p říčný sklon 

Největší podélný sklon cyklistických komunikací nemá přestoupit v 

rovinatém nebo mírně zvlněném území 3 %, v pahorkovitém území 6 %, v 

horském území 8 %. Při vyšších sklonech než 3 % se mají jejich délky omezit 

podle tabulky IX. 

Tab. IX. Doporučené hodnoty podélného sklonu a délky stoupání komunikace pro cyklisty 

Podélný sklon max. 3 % 4 % 5 % 6 % 10 % 12 % 

Délka stoupání  neomezeno 250 m 120 m 65 m 20 m 8 m 

Doporučené hodnoty podélného sklonu u navrhovaného projektu byly 

splněny kromě dvou úseků (staničení 179,3 – 241,8 m; 330,7 – 381,1 m), kde 

v prvním úseku je sklon 12,93 % a v druhém 11,23 %. Tyto úseky byly takto 

navrženy z důvodu, aby do terénu nebylo příliš necitlivě zasahováno stavebními 

úpravami. Úseky se zvýšenými sklony budou označeny dopravními značkami. 
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Přechod přes lávku bude označen dopravní značkou („Cyklisto sesedni z kola“) 

z důvodu bezpečnosti. 

Základní příčný sklon se volí v závislosti na druhu povrchu tak, aby bylo 

zajištěno dostatečné odvodnění, nejméně však 2,0 %. V projektu cyklostezky byl 

zvolen příčný sklon 2 %, v rovinatých úsecích od středu k okrajům a v obloucích 

směrem k vnitřnímu okraji. 

4.3. Shrnutí základních parametr ů pro projekt navrhované 

cyklostezky 

Shrnutí základních parametrů je uvedeno v tabulce X. 

Tab. X. Návrhové parametry trasy cyklostezky v k. ú. Poruba 

Návrhový parametr Hodnota parametru 

Způsob vedení komunikace samostatná stezka pro společný provoz 
cyklistů a chodců 

Délka cyklostezky (staničení) 836,1 m 

Šířka cyklostezky 3 m 

Návrhová rychlost 30 km/h 

Délka rozhledu pro 
zastavení 

nejméně 25 m 

Prostorové nároky cyklistické 
dopravy 

splněny dle kap. 4.2.3. (v prostoru cyklostezky 
se nenachází žádné výškové překážky) 

Nejmenší poloměr 
směrového oblouku 

22 m 

Nejmenší poloměr 
výškového vypuklého 
oblouku 

595 m 

Nejmenší poloměr 
výškového vydutého oblouku 

117 m 

Největší podélný sklon 12,93 % 

Příčný sklon 2 % (z důvodu odvodnění) 

Dopravní značení 
- na začátku a konci cyklostezky 
- na začátku nebezpečného klesání 
- před přechodem přes lávku 
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4.4. Dokumentace návrhu trasy cyklostezky 

Výkresová dokumentace byla vyhotovena podle normy ČSN 01 3466 [14]. 

Základní dokumentace projektu cyklostezky v k. ú. Poruba zahrnuje: 

a) seznam souřadnic osy trasy cyklostezky 

b) přehlednou situaci trasy cyklostezky 

c) přehledný podélný profil 

d) příčné řezy 

4.4.1. Seznam sou řadnic osy trasy cyklostezky 

Souřadnice osy trasy byly stanoveny pomocí funkce „návrh trasy 

komunikace“ v programu Kokeš. Poloha bodů je znázorněna na výkrese 

přehledné situace trasy cyklostezky. Seznam souřadnic je uveden v příloze č. 11.  

4.4.2. Přehledná situace trasy cyklostezky 

Podkladem pro vyhotovení přehledné situace trasy cyklostezky byly 

měřické náčrty polohopisného a výškopisného měření. Tento výkres byl zpracován 

v programu Kokeš. Přehledná situace je znázorněna v měřítku 1:1000 a je 

uvedena v příloze č. 12. Výkres obsahuje osu trasy (tlustá červená plná čára), 

čísla bodů osy trasy, parametry směrových oblouků (poloměr, délka oblouku, 

délka tečen, středový úhel). 

4.4.3. Přehledný podélný profil 

Podélný profil byl vytvořen pomocí DMT a souřadnic osy trasy v programu 

Atlas. Výškové souřadnice osy trasy byly zjištěny interpolací v DMT. Pro podélný 

profil byly zvoleny měřítka délek a výšek 1:2000/200 a srovnávací rovina 227 m. 

Následně byl výkres exportován do programu Microstation, kde byly provedeny 

další grafické úpravy. Výkres je uveden v příloze č. 13. Červenou tlustou čarou je 

znázorněn podélný profil trasy a černou tenkou čarou profil terénu. Dále podélný 

profil obsahuje řešení výškových oblouků a směrových a sklonových poměrů. Ve 
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výkresu jsou také uvedeny kóty terénu, kóty nivelety osy trasy a staničení. Kóty 

terénu a kóty nivelety osy trasy jsou znázorněny v intervalu 30 m. 

4.4.4. Příčné řezy 

Podkladem pro vytvoření příčných řezů byl přehledný podélný profil a kóty 

nivelety osy trasy. Příčné řezy byly vyhotoveny s využitím programu Atlas. Příčné 

řezy jsou uvedeny v příloze č. 14. Na výkrese je znázorněno 28 příčných řezů 

v měřítku 1:100. Staničení příčných řezů je v intervalu 30 m. Každý řez bude tímto 

staničením nadepsán. Řezy budou obsahovat kóty terénu, kóty trasy cyklostezky, 

odsazení od osy, sklony svahů a příčné sklony cyklostezky. 

4.5. Seznam dot čených vlastník ů pozemk ů v rámci 

projektu cyklostezky 

Tab. XI. Seznam dotčených vlastníků pozemků v rámci projektu cyklostezky 

Parcela Vlastník Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Využití 
pozemku 

1643/29 Statutární město Ostrava 70,2 ostatní plocha jiná plocha 
1720/1 Statutární město Ostrava 481,6 lesní pozemek  
1720/8 Viladomy Ostrava, s.r.o. 14,2 lesní pozemek  

1777 Statutární město Ostrava 306,1 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

1726/1 Viladomy Ostrava, s.r.o. 33,2 ostatní plocha sportoviště a 
rekr. plocha 

1727/1 Statutární město Ostrava 184,3 lesní pozemek  
1778/73 Statutární město Ostrava 62,1 orná půda  
1778/80 Statutární město Ostrava 195,9 orná půda  
1778/68 Statutární město Ostrava 119,2 orná půda  
1778/78 František Švehla 133,9 orná půda  
1778/100 QLD consulting s.r.o. 19,1 orná půda  
1778/4 Ing. Martina Dostálová 243,5 orná půda  
1778/97 Jiří Gelnar 138,1 orná půda  
1778/90 R. a D. Chytráčkovi 329,7 orná půda  
1778/87 Statutární město Ostrava 24,6 orná půda  

1783/2 Statutární město Ostrava 138,8 ostatní plocha sportoviště a 
rekr. plocha 

Celková hodnota výměry, která je potřeba pro projekt cyklostezky je 2494,5 

m2. Všechny parcely dotčených vlastníků se nacházejí katastrálním území Poruba. 
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5. ZÁVĚR 

1) Cílem bakalářské práce byl návrh trasy cyklostezky v katastrálním území 

Poruba a vyhotovení dokumentace projektu. 

2) V teoretické části byly uvedeny metody polohopisného a výškopisného měření. 

Detailně byly popsány zejména metody, které byly použity při měření v terénu, 

například metoda přechodného stanoviska, polygonového pořadu, geometrické 

nivelace ze středu a tachymetrie (polární metoda, trigonometrické určování 

výšek). 

3) V praktické části byly provedeny tyto úkony: 

- zaměření podkladu pro projekt cyklostezky 

- návrh trasy cyklostezky 

- vyhotovení situace, podélného profilu a příčných řezů 

- vytvoření seznamu dotčených vlastníků pozemků v rámci projektu 

cyklostezky 

4) V rámci přípravných prací byly shromážděny potřebné podklady, mezi které 

patří geodetické údaje o výchozích bodech a katastrální mapa (DKM). Před 

započetím měřických prací byla provedena rekognoskace terénu. Měřické 

práce byly prováděny klasickými geodetickými metodami. Během měření byly 

naměřené hodnoty zaznamenávány do zápisníků, které jsou uvedeny 

v přílohách č. 3 a 4. Následně byly naměřené hodnoty zpracovány a vypočteny 

v podobě výpočetních protokolů, které se nacházejí v přílohách č. 5, 6 a 7. 

Výsledkem měřických a výpočetních prací byl seznam souřadnic (viz. příloha č. 

8), měřický náčrt (viz. příloha č. 9) a přehled měřických náčrtů (viz. příloha č. 

10). 

5) Řešení návrhu projektu cyklostezky je popsáno v textové části práce a 

doplněno obrázky a tabulkami. Vzhledem k nízké intenzitě pohybu cyklistů a 

chodců byla zvolena varianta společné stezky. Cyklostezka má délku ve 

staničení 836,1 m a šířku 3 m, s výjimkou zúžení při přechodu lávky přes 

potok. Ostatní parametry projektu splňují požadavky norem a taky jejich 

doporučení. 
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6) Seznam souřadnic osy trasy cyklostezky jsou uvedeny v příloze č. 11. 

Výkresová dokumentace-přehledná situace cyklostezky je v příloze č. 12, 

podélný profil v příloze č. 13 a příčné řezy v příloze č. 14. Součástí 

dokumentace je i seznam dotčených vlastníků pozemků v rámci projektu 

cyklostezky, který je požadován legislativou. Kompletní bakalářská práce 

včetně všech příloh je uložena na přiloženém CD. 

7) Postup řešení práce byl koncipován podle požadavků zadání s přihlédnutím 

k příslušným normám. Práce přispěla ke zvýšení studijních znalostí v oblasti 

realizace geodetických měření a ke zdokonalení dovedností při práci 

s měřícími přístroji. Nicméně projekt cyklostezky je situován ve vhodné lokalitě, 

kdy dojde ke spojení dvou komunikací přes zajímavý přírodní terén a je možno 

doporučit případnou realizaci cyklostezky. 
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Geodetické údaje o výchozích bodech  

Body PPBP: 

Y 479705,91  SM5 BÍLOVEC 1-0  Bod 1646 
Kód kv.: 3  

Bod zřídil 
(jméno, 
rok) 

   

Platnost od: 09.09.2006 
X 1100545,03

  

nadm. 
výška 
Bpv. 

   Popis, způsob stabilizace a určení bodu 
čerpací stanice. 
Roh budovy. 
Bod určen rajonem 

 
Poznámka 
2006,GEOMETRA Opava s.r.o.  

ETRS89     
  

Detail 

Místopisný náčrt 
 

 
 

Y 479724,64  SM5 BÍLOVEC 1-0  
Bod 1647 
Kód kv.: 3  

Bod zřídil 
(jméno, 
rok) 

   

Platnost 
od: 09.09.2006 

X 1100512,60  

nadm. 
výška 
Bpv. 

   
Popis, způsob stabilizace a určení bodu 
budova VŠB. 
Roh objektu. 
Bod určen rajonem 

 
Poznámka 
2006,GEOMETRA Opava s.r.o.  

ETRS89     
  

Detail 

Místopisný náčrt 
 

  

Body evidované v katastru nemovitostí: 

Bod Kód kvality Y X Zp ůsob stabilizace 
230-548-53 3 479602,16 1100554,82 Roh budovy 
230-548-150 3 479647,10 1100611,21 Roh budovy 
230-17-75 3 480141,03 1101220,16 Roh budovy 
230-17-53 3 480100,69 1101292,00 Roh budovy 
230-214-4 3 480154,74 1101255,18 Roh budovy 
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Zápisník geometrické nivelace  
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Ukázka zápisníku nam ěřených hodnot  

Číslo bodu  Hz Z Vod. délka  Signál:   Číslo bodu  Hz Z Vod. délka  Signál:  

4001       1,585  41 351,9942 105,8910 31,690 1,300 

1646 399,9972 102,3046 32,620 1,300  42 321,7315 107,2826 21,820 1,700 

1646 199,9968 297,6968 32,618 1,300  43 272,8086 103,7606 24,265 1,700 

1647 10,6223 97,7862 69,205 1,300  44 249,4074 101,2368 33,616 1,700 

1647 210,6233 302,2146 69,207 1,300  45 235,9353 99,0005 47,269 1,700 

548.53 143,6117 100,6037   1,300  46 278,8146 103,7421 22,542 1,700 

548.53 343,6107 299,3943   1,300  47 278,9105 102,1975 13,205 1,300 

548.150 210,9839 97,8257 56,223 1,300  48 279,8203 105,6133 25,647 1,300 

548.150 10,9849 302,1731 56,219 1,300  49 277,7746 103,4651 40,740 1,300 

4002 278,2232 100,6049 132,326 1,540  50 278,9553 101,5101 59,535 1,300 

4002 78,2226 299,3955 132,327 1,540  51 278,1968 101,1009 79,820 1,300 

1 227,3610 97,8643 39,995 1,300  52 278,3989 100,8225 99,289 1,300 

2 232,5300 98,4085 31,733 1,300  53 278,1536 100,7292 117,993 1,300 

3 243,4577 99,2908 22,431 1,300  54 279,6575 100,7413 117,858 1,300 

4 285,9826 102,7336 12,581 1,300  55 280,1628 100,8340 99,570 1,300 

5 350,1167 104,6650 15,167 1,300  56 280,7067 101,0750 81,013 1,300 

6 377,0634 103,0544 29,729 1,300  57 281,7415 101,5392 62,397 1,300 

7 392,1451 102,8465 28,472 1,300  58 281,9082 102,9888 44,085 1,300 

8 390,7401 103,4433 22,848 1,300  59 285,7736 105,8114 29,640 1,300 

9 389,1875 103,8474 19,903 1,300  60 292,8824 104,3980 18,589 1,300 

10 346,7248 106,8002 7,014 1,300  61 298,8760 103,5727 11,943 1,300 

11 223,4025 98,3791 24,379 1,300  62 279,0287 102,8901 45,258 1,300 

12 217,8095 97,6009 38,645 1,300  63 270,8190 101,9852 47,432 1,300 

13 234,0545 97,8233 41,873 1,300  64 260,7806 100,9985 51,716 1,300 

14 250,6159 98,7019 26,454 1,300  65 289,2772 103,1739 45,303 1,300 

15 250,6840 98,8346 24,771 1,300  66 304,1275 104,6240 48,968 1,300 

16 268,9494 100,3519 17,880 1,300  67 279,5875 101,2292 75,449 1,300 

17 370,5706 103,2192 27,664 1,300  68 273,7650 100,6429 76,675 1,300 

18 368,7850 103,4843 31,570 1,300  69 266,4448 100,0126 79,138 1,300 

19 399,7273 102,7533 29,345 1,300  70 286,5187 101,6065 77,416 1,300 

20 5,0176 103,7925 22,678 1,300  71 296,2057 102,4135 81,641 1,300 

21 393,2195 107,8783 4,589 1,300  4002       1,540 

22 211,5203 98,1272 21,564 1,300  4001 0,0026 99,3975 132,325 1,585 

23 212,3236 98,1067 22,482 1,300  4001 200,0048 300,6021 132,329 1,585 

24 214,3161 98,1315 23,432 1,300  4003 209,1191 105,0725 80,991 1,500 
25 216,7314 97,4208 37,747 1,300  4003 9,1202 294,9257 80,987 1,500 

26 209,6699 98,7339 10,249 1,300  72 228,8141 106,9223 5,106 1,300 

27 6,5959 103,4475 16,131 1,300  73 206,2308 103,8957 23,684 1,300 

28 398,1527 103,9001 23,440 1,300  74 206,8537 104,3222 42,052 1,300 

29 394,4553 103,6623 22,153 1,300  75 208,4475 104,5591 60,068 1,300 

30 375,6945 105,6575 8,768 1,300  76 209,1980 105,2043 77,895 1,300 

31 221,8953 98,9351 14,940 1,300  77 205,5806 105,1276 77,826 1,300 

32 221,0077 98,3134 22,750 1,300  78 203,4139 104,4225 60,034 1,300 

33 232,5073 98,4808 30,721 1,300  79 199,4004 103,8731 41,748 1,300 

34 260,3605 100,8447 15,691 1,300  80 197,2747 103,9236 35,656 1,300 

35 341,3187 104,8327 13,307 1,300  81 192,1228 103,6444 33,867 1,300 

36 232,5866 97,6711 47,228 1,300  82 185,2381 103,2628 33,395 1,300 

37 239,7714 98,2521 37,439 1,300  83 168,4389 102,0347 37,135 1,300 

38 257,9469 99,3127 24,776 1,300  84 167,3567 101,9056 34,084 1,300 

39 304,9533 102,7299 16,057 1,300  85 183,8176 102,8084 30,340 1,300 

40 362,1581 103,2175 25,777 1,300  86 191,4057 103,3170 27,779 1,300 
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Výpočetní protokol p řechodných stanovisek 4001 a 4009  
VOLNÉ STANOVISKO 

==================== 

Volné stanovisko:  4001 

 

Transforma ční parametry: 

------------------------ 

Měřítko  : 1.000055461405  (5.5 mm/100m) 

 

Souřadnicové opravy na identických bodech: 

         Bod           vY           vX   m0 Red. 

------------------------------------------------ 

        1646       -0.007        0.003     0.006 

        1647        0.004       -0.006     0.004 

      548-53        0.006        0.001     0.006 

     548-150       -0.003        0.002     0.008 

------------------------------------------------ 

SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.006   mX: 0. 004 

St řední sou řadnicová chyba klí če m0: 0.006 

 

Výsledné sou řadnice: 

         Bod            Y            X         Z 

------------------------------------------------ 

         4001       479681.716  1100566.902        

------------------------------------------------ 

 

Orientace osnovy na bod ě : 

-------------------------- 

         Bod        Hz   Sm ěrník     V or.     Délka   V délky   V p řev.   m0 Red. 

--------------------------------------------------- ------------------------------- 

        1646  399.9970  146.7959   -0.0037    32.61 9    -0.005              0.0009 

        1647   10.6228  157.4176    0.0004    69.20 6     0.011              0.0032 

      548-53  143.6112  290.4054    0.0010                                  0.0031 

     548-150  210.9844  357.7773    0.0023    56.22 1     0.007              0.0026 

--------------------------------------------------- ------------------------------- 

Orienta ční posun       : 146.7952g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0026g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0013g 

 

Test polární metody: 

-------------------- 

Oprava orientace [g]: Skute čná hodnota: 0.0037, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemov itostí byly dodrženy. 
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VOLNÉ STANOVISKO 

==================== 

Volné stanovisko:  4009 

 

Transforma ční parametry: 

------------------------ 

Měřítko  : 0.999959855749  (-4.0 mm/100m) 

 

Souřadnicové opravy na identických bodech: 

         Bod           vY           vX   m0 Red. 

------------------------------------------------ 

       17-75       -0.004        0.006           

       17-53       -0.004       -0.001           

       214-4        0.008       -0.005           

------------------------------------------------ 

SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.007   mX: 0. 006 

St řední sou řadnicová chyba klí če m0: 0.009 

 

Výsledné sou řadnice: 

         Bod            Y            X         Z 

------------------------------------------------ 

        4009       480127.752  1101253.036           

------------------------------------------------ 

 

Orientace osnovy na bod ě : 

-------------------------- 

         Bod        Hz   Sm ěrník     V or.     Délka   V délky   V p řev.   m0 Red. 

--------------------------------------------------- ------------------------------- 

       17-75  340.4507  175.5612    0.0013    35.46 8    -0.009              0.0131 

       17-53  126.2516  361.3547    0.0087                                  0.0079 

       214-4  259.8378   94.9594   -0.0099    27.06 9     0.006              0.0052 

--------------------------------------------------- ------------------------------- 

Orienta ční posun       : 235.1117g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0093g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0054g 

 

Test polární metody: 

-------------------- 

Oprava orientace [g]: Skute čná hodnota: 0.0099, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemov itostí byly dodrženy. 
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Výpočetní protokol polygonového po řadu 

POLYGONOVÝ POŘAD 
================ 
Orientace osnovy na bod ě 4001: 
------------------------------ 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        4001   479681.716  1100566.902   259.544 
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        1646   479705.910  1100545.030           
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm ěrník     V or.     Délka   V délky   V p řev.   m0 Red. 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
        1646  399.9970  146.7938    0.0000    32.61 9    -0.004           
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
Orienta ční posun       : 146.7968g 
 
Orientace osnovy na bod ě 4009: 
------------------------------ 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        4009   480127.752  1101253.036           
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        17-75   480141.030  1101220.160           
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm ěrník     V or.     Délka   V délky   V p řev.   m0 Red. 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
        17-75  340.4507  175.5635    0.0000    35.4 68    -0.012           
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
Orienta ční posun       : 235.1128g 
 
Naměřené hodnoty: 
----------------- 
         Bod    S zp ět   S vp řed      Úhel    V úhlu 
               Sm ěrník   D vp řed    D zp ět         D   Dp - Dz 
--------------------------------------------------- ----------- 
              146.7968 
        4001    0.0000  278.2229  278.2229   -0.000 6 
               25.0191   132.327   132.327   132.32 7     0.000 
 
        4002    0.0037  209.1197  209.1160   -0.000 6 
               34.1346    80.989    80.989    80.98 9     0.000 
 
        4003    0.0009  190.0550  190.0541   -0.000 6 
               24.1881    95.325    95.325    95.32 5     0.000 
 
        4004  190.8703  399.5558  208.6855   -0.000 6 
               32.8730    77.131    77.131    77.13 1     0.000 
 
        4005  399.9936  214.4985  214.5049   -0.000 6 
               47.3774   119.594   119.594   119.59 4     0.000 
 
        4007    0.0025  204.3152  204.3127   -0.000 6 
               51.6895   150.224   150.224   150.22 4     0.000 
 
        4008  399.9981  183.4241  183.4260   -0.000 6 
               35.1150   173.028   173.028   173.02 8     0.000 
 
        4009    0.0016    0.0000  399.9984   -0.000 6 
              235.1128 
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Parametry polygonového po řadu: 
------------------------------ 
Typ po řadu                         : Vetknutý, oboustrann ě orientovaný 
Délka p řadu                        :  828.618m 
Úhlová odchylka                    :  -0.0045g 
Odchylka Y/X                       :   -0.139m /   -0.042m 
Polohová odchylka                  :    0.145m 
Nejv ětší / nejmenší délka v po řadu :  173.028m/   77.131m 
Poměr nejv ětší / nejmenší délka    : 1:2.24 
Max. pom ěr sousedních délek        : 1:1.63 
Nejmenší vrcholový úhel            : 183.4260g 
 
Vypočtené body: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
        4002   479732.376  1100689.134 
        4003   479773.737  1100758.753 
        4004   479809.080  1100847.274 
        4005   479847.149  1100914.345 
        4007   479928.135  1101002.316 
        4008   480037.107  1101105.678 
-------------------------------------- 
 
VÝŠKOVÝ VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU 
=================================== 
        Bod1          Bod2     Z tam    Z zp ět    dH tam   dH zp ět        dH      V dH 
--------------------------------------------------- ----------------------------------- 
        4001          4002  100.6047   99.3977    - 1.212    -1.207    -1.209    -0.005 
        4002          4003  105.0734   94.9227    - 6.428    -6.433    -6.430     0.005 
        4003          4004  106.5788   93.4232    - 9.996    -9.993    -9.995    -0.003 
        4004          4005   92.9954  107.0103     8.596     8.603     8.599    -0.007 
        4005          4007   97.0313  102.9724     5.571     5.578     5.574    -0.007 
        4007          4008   99.9462  100.0585     0.162     0.173     0.167    -0.011 
        4008          4009  102.1211   97.8775    - 5.762    -5.766    -5.764     0.004 
--------------------------------------------------- ----------------------------------- 
 
Vypočtené výšky: 
---------------- 
         Bod     Výška 
---------------------- 
        4002   258.335 
        4003   251.904 
        4004   241.910 
        4005   250.509 
        4007   256.083 
        4008   256.251 
        4009   250.487 
---------------------- 
 
Test polygonového po řadu: 
------------------------- 
Úhlová odchylka    [g]: Skute čná hodnota:  -0.0045, Mezní hodnota:   0.0300 
Polohová odchylka  [m]: Skute čná hodnota:    0.145, Mezní hodnota:    0.244 
Mezní délka po řadu [m]: Skute čná hodnota:  828.618, Mezní hodnota: 5000.000 
Mezní délka strany [m]: Skute čná hodnota:  173.028, Mezní hodnota:  400.000 
Mezní pom ěr délek     : Skute čná hodnota: 1:1.63, Mezní hodnota: 1:3.00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemov itostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastr u nemovitostí byly dodrženy. 
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Ukázka výpo četního protokolu polární metody dávkou  

POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 
========================= 
 
Orientace osnovy na bod ě 4001: 
------------------------------ 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        4001   479681.716  1100566.902   259.544 
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        1646   479705.910  1100545.030    
        4002   479732.376  1100689.134   258.335 
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm ěrník     V or.     Délka   V délky   V p řev.   m0 Red. 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
        1646  399.9970  146.7938   -0.0032    32.61 9    -0.004      
        4002  278.2229   25.0133    0.0032   132.32 7    -0.013     0.003 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
Orienta ční posun       : 146.7936g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0045g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0032g 
 
Test polární metody: 
-------------------- 
Oprava orientace [g]: Skute čná hodnota: 0.0032, Mezní hodnota: 0.0800 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemov itostí byly dodrženy. 
 
Podrobné body 
 
Polární metoda 
         Bod        Hz         Z           dH     D élka            Y            X         Z 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
           1  227.3610   97.8643                 39 .995   479665.921  1100603.646   261.171   
           2  232.5300   98.4085                 31 .733   479671.590  1100596.976   260.622   
           3  243.4577   99.2908                 22 .431   479678.295  1100589.070   260.079   
           4  285.9826  102.7336                 12 .581   479687.911  1100577.852   259.288   
           5  350.1167  104.6650                 15 .167   479696.865  1100567.638   258.716   
           6  377.0634  103.0544                 29 .729   479709.382  1100556.020   258.402   
           7  392.1451  102.8465                 28 .472   479705.026  1100550.553   258.555   
           8  390.7401  103.4433                 22 .848   479700.706  1100554.199   258.592   
           9  389.1875  103.8474                 19 .903   479698.523  1100556.243   258.625   
          10  346.7248  106.8002                  7 .014   479688.693  1100567.615   259.077   
          11  223.4025   98.3791                 24 .379   479670.715  1100588.658   260.450   
          12  217.8095   97.6009                 38 .645   479661.319  1100599.725   261.286   
          13  234.0545   97.8233                 41 .873   479669.308  1100606.894   261.261   
          14  250.6159   98.7019                 26 .454   479680.640  1100593.335   260.368   
          15  250.6840   98.8346                 24 .771   479680.735  1100591.653   260.283   
          16  268.9494  100.3519                 17 .880   479686.093  1100584.238   259.730   
          17  370.5706  103.2192                 27 .664   479708.357  1100559.450   258.429   
          18  368.7850  103.4843                 31 .570   479712.345  1100559.254   258.099   
          19  399.7273  102.7533                 29 .345   479703.568  1100547.317   258.559   
          20    5.0176  103.7925                 22 .678   479697.289  1100550.417   258.476   
          21  393.2195  107.8783                  4 .589   479685.428  1100564.204   259.258   
          22  211.5203   98.1272                 21 .564   479668.584  1100584.006   260.464   
          23  212.3236   98.1067                 22 .482   479668.250  1100584.905   260.498   
          24  214.3161   98.1315                 23 .432   479668.276  1100586.096   260.517   
          25  216.7314   97.4208                 37 .747   479661.253  1100598.621   261.359   
          26  209.6699   98.7339                 10 .249   479675.241  1100574.846   260.033   
          27    6.5959  103.4475                 16 .131   479692.499  1100554.905   258.955   
          28  398.1527  103.9001                 23 .440   479699.553  1100551.694   258.391   
          29  394.4553  103.6623                 22 .153   479699.380  1100553.532   258.553   
          30  375.6945  105.6575                  8 .768   479689.943  1100563.869   259.048   
          31  221.8953   98.9351                 14 .940   479674.661  1100580.071   260.079   
          32  221.0077   98.3134                 22 .750   479670.694  1100586.804   260.432   
          33  232.5073   98.4808                 30 .721   479671.902  1100596.014   260.562   
          34  260.3605  100.8447                 15 .691   479683.476  1100582.494   259.621   
          35  341.3187  104.8327                 13 .307   479694.791  1100569.372   258.817   
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Ukázka seznamu sou řadnic podrobných bod ů 

Číslo 
bodu Y X Z  

Číslo 
bodu Y X Z 

1 479665,92 1100603,65 261,17   51 479712,25 1100640,65 258,45 
2 479671,59 1100596,98 260,62   52 479719,99 1100658,52 258,55 
3 479678,30 1100589,07 260,08   53 479726,78 1100675,95 258,48 
4 479687,91 1100577,85 259,29   54 479729,29 1100674,73 258,46 
5 479696,87 1100567,64 258,72   55 479722,63 1100657,68 258,53 
6 479709,38 1100556,02 258,40   56 479715,63 1100640,47 258,46 
7 479705,03 1100550,55 258,56   57 479708,76 1100623,14 258,32 
8 479700,71 1100554,20 258,59   58 479700,93 1100606,58 257,76 
9 479698,52 1100556,24 258,63   59 479696,23 1100592,75 257,12 
10 479688,69 1100567,62 259,08   60 479692,57 1100582,00 258,54 
11 479670,72 1100588,66 260,45   61 479689,57 1100575,90 259,16 
12 479661,32 1100599,73 261,29   62 479699,57 1100608,49 257,77 
13 479669,31 1100606,89 261,26   63 479694,67 1100612,53 258,35 
14 479680,64 1100593,34 260,37   64 479687,85 1100618,25 259,02 
15 479680,74 1100591,65 260,28   65 479706,03 1100605,13 257,57 
16 479686,09 1100584,24 259,73   66 479716,84 1100601,02 256,27 
17 479708,36 1100559,45 258,43   67 479712,09 1100635,97 258,37 
18 479712,35 1100559,25 258,10   68 479706,05 1100639,61 259,06 
19 479703,57 1100547,32 258,56   69 479698,05 1100644,34 259,81 
20 479697,29 1100550,42 258,48   70 479720,40 1100633,96 257,88 
21 479685,43 1100564,20 259,26   71 479732,76 1100630,62 256,73 
22 479668,58 1100584,01 260,46   72 479736,20 1100692,52 258,02 
23 479668,25 1100584,91 260,50   73 479743,54 1100710,02 257,12 
24 479668,28 1100586,10 260,52   74 479752,56 1100726,03 255,72 
25 479661,25 1100598,62 261,36   75 479762,51 1100741,10 254,27 
26 479675,24 1100574,85 260,03   76 479772,25 1100756,05 252,19 
27 479692,50 1100554,91 258,96   77 479768,35 1100758,15 252,29 
28 479699,55 1100551,69 258,39   78 479758,30 1100743,28 254,40 
29 479699,38 1100553,53 258,55   79 479747,99 1100727,85 256,03 
30 479689,94 1100563,87 259,05   80 479744,60 1100722,63 256,38 
31 479674,66 1100580,07 260,08   81 479741,38 1100721,78 256,63 
32 479670,69 1100586,80 260,43   82 479737,73 1100722,10 256,86 
33 479671,90 1100596,01 260,56   83 479728,56 1100726,07 257,39 
34 479683,48 1100582,49 259,62   84 479728,30 1100722,97 257,55 
35 479694,79 1100569,37 258,82   85 479736,57 1100719,18 257,24 
36 479666,69 1100611,68 261,56   86 479739,46 1100716,00 257,13 
37 479673,87 1100603,51 260,86   87 479738,33 1100709,23 257,40 
38 479683,56 1100591,61 260,10   88 479730,09 1100704,14 258,22 
39 479693,38 1100577,94 259,14   89 479722,12 1100699,71 258,87 
40 479707,24 1100563,29 258,53   90 479723,02 1100697,37 258,74 
41 479713,40 1100567,51 256,89   91 479733,86 1100703,61 257,85 
42 479700,92 1100577,26 256,92   92 479736,01 1100703,68 257,79 
43 479689,07 1100590,03 257,99   93 479736,32 1100701,00 257,80 
44 479679,71 1100600,46 258,78   94 479729,76 1100683,80 258,36 
45 479669,05 1100612,44 260,17   95 479721,61 1100659,21 258,52 
46 479690,54 1100587,65 258,10   96 479713,85 1100661,78 259,20 
47 479686,90 1100579,05 259,37   97 479704,49 1100666,78 260,05 
48 479692,13 1100590,34 257,56   98 479729,05 1100655,68 257,99 
49 479697,05 1100604,65 257,61   99 479736,67 1100650,52 257,27 
50 479705,15 1100621,63 258,42   100 479722,93 1100692,03 258,90 
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Seznam sou řadnic osy trasy cyklostezky  

Číslo 
bodu Y X Z 

O1 479687,85 1100577,87 259,29 
O2 479712,12 1100648,49 258,79 
O3 479730,57 1100693,20 258,40 
O4 479754,29 1100735,36 255,05 
O5 479782,70 1100779,39 248,47 
O6 479790,96 1100799,41 245,85 
O7 479791,58 1100821,06 244,18 
O8 479790,71 1100826,73 243,87 
O9 479793,14 1100840,63 243,59 

O10 479803,52 1100850,19 242,67 
O11 479812,97 1100852,59 242,46 
O12 479822,78 1100857,89 243,20 
O13 479828,73 1100867,33 246,16 
O14 479834,01 1100884,02 247,86 
O15 479840,76 1100900,23 249,79 
O16 479850,24 1100915,01 250,72 
O17 479891,55 1100968,53 254,52 
O18 479988,63 1101088,22 255,20 
O19 480091,73 1101202,76 252,82 
O20 480142,30 1101256,12 249,61 

 

 

 
 

 

 

 


