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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vyhotovením pasportizace zeleně v části katastrálního 

území Ostrava - Poruba. Tato pasportizace vznikla pro účely Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Bakalářská práce nejprve vysvětluje obecný postup při tvorbě 

pasportu zeleně. Dále poskytuje informace o lokalizaci studovaného území, jeho pasportizaci 

a možnostech geodetického připojení. Následně je popsán samotný proces měření a jeho 

číselné a grafické vyhodnocení. 

Summary 

 The bachelor thesis is concerned with a passportization of greenth in a part of 

cadastral territory Ostrava-Poruba. This passportization has been made for the purposes of 

VSB-Technical University of Ostrava. The thesis firstly explains a general process of creation 

of passportization of greenth. Further it provides information about localization of studied 

territory, its passportization and possibilities of geodetic subjunction. Consequently there is 

described the proccess of geodetic measurements itself and numerical and graphical 

evaluation of these measurements. 
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Seznam použitých zkratek 

Bpv               Výškový systém Baltský – po vyrovnání 

CZEPOS      Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČUZK          Český úřad zeměměřický a katastrální 

GIS               Geoinformační systém 

GNSS           Globální navigační satelitní systém 

PBPP            Podrobné polohové bodové pole 
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David Kačmařík: Pasportizace zeleně v areálu VŠB-TU Ostrava 

1 Úvod 

Při správě jakéhokoliv majetku je důležité mít k dispozici jeho úplnou a dostatečně 

přehlednou evidenci. Nejinak je tomu i v případě spravování zeleně, o kterou je potřeba se 

starat, udržovat ji a mít možnost tyto operace plánovat nad vhodným zdrojem dat. Pasport 

zeleně je považován za zdroj velmi kvalitní pro popisovaný účel. 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vytvoření pasportu zeleně pro 

areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který tvoří část katastrálního 

území Ostrava – Poruba. První část textu se kromě informativního popisu zpracovávaného 

území věnuje obecným postupům a metodikám spojených s tvorbou pasportu zeleně. 

Následně jsou popisovány možnosti geodetického připojení do polohových a výškových 

souřadnicových systémů a konkrétní použité řešení v rámci této bakalářské práce. Další část 

práce je věnována provedenému geodetickému měření, jeho zpracování ve vhodných 

programových prostředcích a vydefinování výsledků a výstupů. 
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2 Základní informace 

2.1 Popis lokality Ostrava - Poruba 

Ostrava – Poruba se nachází v Moravskoslezském kraji a rozkládá se v jeho slezské 

části. Je to bývalá obec, která byla v roce 1957 připojena ke statutárnímu městu Ostrava a 

nyní je jedním z jeho městských obvodů.  

Území Ostravy – Poruby se nachází v západní části města Ostravy. Je rozdělena na 

dvě samostatná katastrální území Poruba a Poruba-sever, jejichž hranice prochází silniční 

komunikací v Martinovské ulici ve směru východ-západ. V zeměpisných souřadnicích je 

Ostrava - Poruba vyjádřena přibližně na 49°49‘ severní šířky a na 18°10‘ východní délky. 

Rozlohou zabírá 13,18 km2 a obklopují ji sousední obce Třebovice, Svinov a Vřesina. 

Předmětem mého měření je prostor v rámci území Vysoké školy báňské, Technické 

univerzity Ostrava, které je vymezeno ze severu a západu ulicí Studentskou, z východu 

budovou E Vysoké školy báňské a z jihu silnicí vedoucí k parkovišti u Vysoké školy báňské.    

Obr. 1 Letecký snímek s vymezením popisované lokality

2010  9 



David Kačmařík: Pasportizace zeleně v areálu VŠB-TU Ostrava 

3 Vymezení pojmu pasport zeleně  

Tato kapitola se zabývá vymezením pojmů dle [1], jako je například zeleň, pasport 

zeleně, metodický postup při vyhotovování pasportu zeleně, předmětem pasportu zeleně atd. 

podle Šeredové, D. Pasportizace vyhrazené zeleně v areálu VŠB-Technická univerzita 

Ostrava. Ostrava: 2009. 

3.1  Zeleň 

Zeleň rozdělujeme na dva druhy: 

1. původní (přirozená a chráněná)  

2. člověkem vysazenou, kde můžeme zařadit lesy, skupiny stromů a keřů, aleje, 

remízky, zahrady, parky, zatravněné plochy. 

Do první skupiny patří zeleň volné krajiny. Zde patří především jednotlivé stromy, 

stromořadí, keře, zeleň kolem vodních ploch a vodních toků, zeleň rozrostlá kolem 

komunikací, dřeviny rozrostlé na mezích. Jde o přírodní prvky obhospodařované člověkem. 

Tyto skupiny mají různý původ. Jsou to především zbytky lesů, které dosud nebyly 

zlikvidovány na hospodářsky těžko využitelných místech nebo různé dřeviny, které odolaly 

poškození. Pokud tato skupina zeleně nedosahuje plošné výměry 0,30 ha, pak nemá 

využitelnost pro odbornou lesnickou činnost. 

Druhou skupinu tvoří složitější účelové výstavby. Jde především o lázeňské parky, 

ovocné sady, sadovnické úpravy veřejných ploch, historické zahrady, porosty kolem 

průmyslových a zemědělských závodů, zahrádky u rekreačních chat, výsetby podél 

komunikací a dálnic. 

Zeleň dělíme podle funkce, charakteru, účelu, významu užití: zeleň veřejná, zeleň 

vyhrazená, zeleň hospodářská, zeleň soukromá, zeleň zvláštního účelu, zeleň krajinná. 

Podle [2] se pro členění ploch v sídlištích a v krajinách používá jejich funkce. Jiní  

autoři, třídí zeleň např. podle majitelů, uživatelů, urbanistického členění sídlišť, považují za 

méně vhodné a dělí zeleň: 
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1. Veřejná zeleň  

- základní plochy: parky (okrskové, ústřední), sadovnické úpravy veřejných ploch, 

dětské   parky,  

- doplňkové plochy: lesní parky, lázeňské parky, historické parky a zahrady, zeleň 

v rekreačních oblastech. 

2. Vyhrazená zeleň: zeleň v obytných okrscích, zeleň u koupališť, zeleň u léčebných 

ústavů, hřbitovů, zeleň u botanických a zoologických zahrad, zeleň u sportovišť. 

3. Ochranná zeleň: zeleň v pásmech hygienické ochrany, zeleň v obvodu 

průmyslových závodů. 

4. Hospodářská zeleň: ovocné sady, pěstitelské zahrady a školky, zemědělské plochy, 

hospodářské a účelové lesy. 

5. Ostatní zeleň: zeleň v chráněných územích, zeleň podél komunikací, zeleň ve 

volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků, ochranné lesní pásy, lesní remízky, volné 

skupiny stromů a keřů, zeleň na mezích. 

3.2 Pasport zeleně 

Pasport zeleně tvoří živé i neživé prvky uspořádané do jednoho celku, doplňující nebo 

upřesňující dané prostředí. Prvky živé přírody jsou např. stromy, keře, lesy, travní plochy, 

zahrady, sady a prvky neživé přírody jsou voda a přírodní útvary (skály, strže, terénní 

modelace, apod.).  

3.2.1 Předmět a význam pasportu zeleně 

Pasport zeleně představuje základní informační vrstvu a je složen z částí datové a 

z části mapové. 

Část datová – obsahuje všechny potřebné údaje o vegetačních a technických prvcích a 

atributy prostorových jednotek (vymezení základních ploch). 

Část mapová – zachycuje prostorovou lokalizaci vegetačních a technických prvků ve 

vztahu k vymezeným hranicím (hranice základních ploch). 

Základní uplatňované principy: 

1. analyzuje skladbu vegetačních a technických prvků, 

2010  11 



David Kačmařík: Pasportizace zeleně v areálu VŠB-TU Ostrava 

2. využití pro plochy městské zeleně v zastavěném území města, 

3. nejmenší územní jednotkou, pro kterou je pořizován soubor dat o vegetačních a 

technických prvcích, je pozemková parcela, 

4. pasport zeleně je základním podkladem pro projekt údržby zeleně, 

5. pasport zeleně je základní evidenční nástroj pro správu zeleně. 

3.3 Metodický postup při vyhotovení pasportu zeleně 

Metoda zpracování vychází z vlastností popisovaného prostředí a je ovlivňována 

přístupem zpracovatele. Především vedením terénních prací, datové zpracování a přípravou 

dat do aplikačního softwaru. 

3.3.1 Přípravná fáze 

Cílem je shromáždění podkladů, analýza zadání a návrh metody práce:  

- zajištění mapových podkladů, 

- návrh struktury vegetačních prvků, 

- specifikace podmínek při provádění průzkumu, 

- stanovení formátu popisných a grafických dat, 

- popis softwarového řešení, 

- hodnocení zjištěných výsledků. 

3.3.2 Terénní průzkum 

Cílem je zjištění aktuálního stavu všech prvků. K provedení se využívá digitálních 

zvětšenin katastrálních map, místy s doplněním technické mapy v měřítku 1: 500. 

Terénním průzkumem se provádí:  

- zjištění průběhu hranic na základě terénního šetření, 

- zjištění všech primárních vegetačních prvků tj. skupin stromů, skupin keřů, živé ploty 

apod., 
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- zjištění vybraných sekundárních vegetačních prvků tj. zvlášť zájmových prvků (např. 

v zájmovém území se nachází počet listnatých stromů, z nichž bříz je určité procento 

nebo počet), 

- zjištění technických prvků. 

3.3.3 Výsledky zpracování terénního průzkumu  

Výsledkem zpracování terénního průzkumu je grafický a datový výstup, pro který 

v současnosti neexistuje normalizovaná podoba, a proto se jedná o individuální a autorský 

přístup. 

Podkladová data průzkumu by měla mít podobu databáze s graficky orientovanými 

prvky pro digitálně vektorové objekty mapy. Prvky v databázi by měly nést informaci o 

katastrálním území, příslušnosti pozemkové parcele a její základní ploše a také o druhu prvku 

a jeho velikosti. Grafický výstup – základní mapa - v měřítku 1: 000, musí obsahovat 

polohopis zájmového území s vegetačními a technickými prvky. 

Úplný terénní průzkum může sloužit v digitální vrstvě jako informační systém v rámci 

GIS v kombinaci s jinými databázemi např. v rámci inženýrských sítí, služeb a katastru 

nemovitostí.   

V rámci tištěného mapového výstupu, mapy v měřítku 1:1000, může sloužit pro 

okamžitá terénní šetření. 
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4 Geodetické připojení 

Geodetické připojení znamená orientaci zájmového území v souřadnicovém systému 

jednotné trigonometrické sítě  katastrální a ve výškového systému (Balt po vyrovnání ). 

4.1 Polohové bodové pole 

Polohové bodové pole je systém referenčních bodů rovnoměrně rozmístěný v prostoru 

nesoucí informaci  souřadnic y a x, rozdělených podle přesnosti. Tento systém referenčních 

bodů  nazývá  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) SCHENK, J.  

Geodetické sítě: bodová pole. Ostrava: 2004, str.4. 

Obr. č. 2: Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, schéma Křovákova zobrazení 
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Obr. č. 3: Jednotná trigonometrická síť katastrální 1. řádu 

4.2 Výškové bodové pole 

Výškové bodové polohové pole je systém referenčních bodů rovnoměrně 

rozmístěných v prostoru, které nesou informaci o nadmořské výšce. Na našem území jde 

v současnosti o výškový systém Baltský po vyrovnání (Bpv). Stejně jako polohové bodové 

pole je i výškové rozděleno do tříd podle přesnosti SCHENK, J.  Geodetické sítě: bodová 

pole. Ostrava: 2004, str. 13. 

4.3 Možnosti geodetických připojení konkrétního zájmového 

prostoru 

4.3.1 Připojení polohové 

Pro polohové připojení využíváme bodové pole s přesností do 3. řádu. Mohou to být 

body trigonometrické, zhušťovací nebo např.  body podrobného bodového polohového pole 

(PBPP) určené předepsanými geodetickými měřickými metodami. 
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Body polohového bodového pole mohou být určeny metodou polygonových pořadů, 

polární metodou, rajónem nebo také metodou GNSS, které musí splňovat předepsané třídy 

přesnosti. 

4.3.2 Připojení výškové 

Pro výškové připojení využíváme body určené předepsanými nivelačními metodami tj. 

technickou nivelací, přesnou nivelací nebo velmi přesnou nivelací, podle požadované 

přesnosti. 

V současné době měřické metody umožňují určovat body bodových polí současně 

s informací o poloze i výšce (totální stanicí a GNSS).  

4.4 Zdroje informací o bodových polích 

Základním zdrojem bodových polí je databáze Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního (ČUZK).  

Databáze bodových polí obsahuje informace o trigonometrických, zhušťovacích, 

přidružených bodech a bodech PBPP, bodech nivelační sítě a bodech tíhových. 

ČUZK provozuje a spravuje systém CZEPOS, který poskytuje uživatelům GNSS 

korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. Tyto informace jsou 

dostupné na [5] . 

4.4.1 Geodetické údaje o trigonometrickém a zhušťovacím bodu 

• Trigonometrický bod obsahuje tyto údaje: 

1. číslo a název bodu, 

2. lokalizační údaje o územních jednotkách a katastrálním území, označení listu 

Státní mapy odvozené v měřítku 1:5 000, označení Základní mapy ČR 1:50 000, 

označení triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo popisné stavby, na níž je bod 

umístěn, 

3. souřadnice zhušťovacího bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením vztažného 

místa a údaje o orientaci, 

4. místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis, 

5. údaje o stabilizaci a ochraně bodu, 
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6. údaje o zřízení bodu. 

• Zhušťovací bod obsahuje tyto údaje: 

1. lokalizační údaje o obci a katastrálním území, označení listu Státní mapy 

odvozené v měřítku 1:5 000, 

2. číslo bodu, souřadnice v S-JTSK, třídu přesnosti a výšku bodu ve 

výškovém systému Bpv (pokud byla určena), 

3. místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, 

4. údaje o zřízení bodu, jeho popis, způsob stabilizace a určení.  
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5 Postup měření a vyhotovení pasportu zeleně 

Kapitola obsahuje přesný postup, jak byl zaměřen a následně vyhotoven pasport zeleně. 

Postup prací: 

1. rekognoskace zájmového území, 

2. získání informací o grafických podkladech a o bodovém poli, 

3. vybudování sítě bodů, která byla určena zaměřením polygonového pořadu, 

4. měření podrobných bodů pasportu zeleně metodou tachymetrie a oměrnými mírami, 

5. výpočet polygonového pořadu a podrobných bodů pasportu zeleně za pomoci software 

GEUS, 

6. Vyhotovení grafického výstupu v programu Kokeš verze 8.53. 

5.1 Rekognoskace území 

Území, které je předmětem mé práce se celé nachází v intravilánu, konkrétně 

v kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nachází se zde budovy, 

ulice s chodníky, silnicemi a parkovišti, rovněž také travnaté plochy s keři, jednotlivými 

stromy a skupinami stromů. V blízkosti budov se nachází upravená zeleň v podobě živých 

plotů a jednotlivých okrasných stromů. 

Předmětem mého měření je plocha rozsahu cca 8 ha, na které bylo potřebné vybudovat 

bodové pole nejlépe po vnějším obvodu, pro široké průhledy dovnitř a zároveň, pro možnost 

kombinace připojení ze z volných stanovisek. 

Převýšení na této ploše není výrazné, povrch je poměrně rovinatý.  

Hustota měřených prvků není na ploše příliš rovnoměrná. Soustřeďuje se hlavně v 

blízkosti budov, podél chodníků a silnic. Asi ve středu území se nachází větší travnatá plocha 

bez jakéhokoli porostu. 

5.2 Podklady pro pasport zeleně 

Před samotným průběhem měření bylo nutné získat informace o zájmovém území, 

které sdělují jeho polohu v prostoru města a jeho uspořádání, druhy a četnost prvků, které 

prostor charakterizují, velikost apod. K tomuto účelu dobře posloužil server www.mapy.cz, 
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kde je možné vyhledat dle názvů města, čtvrti nebo ulice grafický zpracované informace o 

zájmovém území v podobě polohového zobrazení základní mapy (digitální kresba), leteckého 

snímku a také digitalizované mapy historické nebo účelové mapy turistické.  

Pro mou potřebu orientace v prostoru a seznámení se s jeho prvky jsem využil schéma 

vyčlenění lokality měření a formát leteckého snímku. Kombinací těchto mapových podkladů 

jsem získal představu o postupu při pohybu v prostoru a přípravě měření. 

Obr. č. 4: Schéma vyčlenění lokality měření z[6] 
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Obr. č. 5: Ortofotografický snímek lokality z [6] 

 Po seznámení se s prostorem bylo potřeba zjistit možnosti připojeni se do 

polohového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. 

 Informace o bodových polích jsou k dispozici na webových stránkách ČUZK 

v rubrice Geodetické základy pod názvem Databáze bodových polí. Databáze bodových polí 

obsahují informace o trigonometrických a zhušťovacích bodech na území České republiky. U 

těchto bodů jsou určeny souřadnice y, x a z. 

V rámci mého zájmového území jsem využil připojení jednoho trigonometrického 

bodu a dvou zhušťovacích bodů, pro vybudování sítě stanovisek . 

Podklady pro vyhodnocení měření jsem měl k dispozici vektorovou katastrální mapu 

areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nazývající se gismo.dwg  a také 

vektorovou mapu s návrhem nové budovy, která bude součástí areálu pod názvem 01 02 

SITUACE NAVRH.dwg. Obě mapy jsou uložené na přiloženém cd. Tyto podklady byly 

poskytnuty oddělením investic a majetku VŠB-TU Ostrava.
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5.3 Polohové a výškové připojení 

Vzhledem k nedostatečnosti rozmístění bodového pole bylo nutné vybudovat síť 

stanovisek. Zvolil jsem metodu polygonového pořadu připojeného na body S-JTSK. 

Polygonový pořad je měřická a početní metoda k určení souřadnic polohy skupiny 

bodů za pomoci měření vodorovných délek a levostranných směrů.  

Polygonové pořady rozdělujeme: 

1. Podle způsobu výpočtu : 

• oboustranně připojený a orientovaný 

• oboustranně připojený a neorientovaný (vetknutý) 

• jednostranně připojený a orientovaný (volný) 

• uzavřený 

2. Podle délky stran polygonového pořadu : 

• s dlouhými stranami (300 – 1500 m) 

• s krátkými stranami (60 – 300 m), výjimečně 50 m 

3. Podle kvality výchozích a koncových bodů : 

• hlavní – vychází a končí na bodech ZPBP nebo na bodech PPBP přesnosti 

alespoň o třídu vyšší než jsou určované body 

• vedlejší – vychází a končí na bodech minimálně stejné třídy jako jsou určované 

body 

Obr. č. 6: Ukázka polygonového pořadu 

Pro svá měření jsem zvolil oboustranně orientovaný a oboustranně připojený 

polygonový pořad v závislosti na lokálním bodovém poli viz. příloha č.1. Měření bylo 
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prováděno totální stanicí Topcon GTS 512 a výpočet v programu GEUS. Kontrolu souřadnic 

vrcholů polygonu jsem provedl dvojím nezávislým měřením polygonového pořadu. Vrcholy 

polygonu byly stabilizovány v pevném povrchu asfaltu měřickými hřeby. Nadmořskou výšku 

vrcholů jsem určil trigonometrickým měřením výšek v rámci měření polygonového pořadu. 

Celková délka pořadu je 1040m o 14 vrcholech, maximální délce strany 105m a minimální 

délce strany 62m.  

5.4 Podrobné měření 

Předmětem podrobného měření je veškerá zeleň v zájmové lokalitě.  

Pro podrobné měření jsem použil metodu tachymetrie tj. určení polohy podrobného 

bodu i jeho nadmořské výšky (určení polohy bodu polární metodou se současným určením 

nadmořských výšek). 

Kromě polohy a nadmořské výšky u prvků zeleně určujeme průměr kmene stromu a 

jeho rostlou výšku. Pokud jde o prvek keře, určuji jeho obvod a  rovněž rostlou výšku. 

Protokol o výpočtu podrobných bodů se nachází v příloze č. 5. Informace o poloze a 

charakteristických údajích o zeleni se nacházejí v příloze č. 6. 

V průběhu měření vznikal měřický náčrt kvůli přehlednosti číslování měření a popisu 

vlastností měřených prvků. V náčrtu byly uváděny informace o čísle bodu, zda jde o strom, 

keř, či živý plot. Zároveň pokud byl u prvku měřen průměr kmene, byla do náčrtu zapsána 

jeho hodnota a pokud bylo možné měřit rostlou výšku prvku, byl do náčrtu uveden zenitový 

úhel nejvyššího místa prvku, pro trigonometrický výpočet výšky paty a koruny. 

5.5 Výpočet 

5.5.1 Výpočet polygonu 

Postup výpočtu: 

• Výpočet připojovacího směrníku a směrníků stran.  

• Úhlové vyrovnání (rovnoměrně na všechny úhly).  

• Výpočet souřadnicových rozdílů.  

• Souřadnicové vyrovnání (úměrné délkám stran).  
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• Výpočet jednotlivých souřadnic. 

Výpočet polygonu byl proveden v programu GEUS, záznamy z měření a protokol výpočtu 

polygonu je uveden v příloze č. 5. Při měření vznikla úhlová odchylka 0.0029g a polohová 

odchylka 0.15m. Měření proběhlo v přípustných odchylkách splňujících třídu přesnosti 3 

(±15cm/km). Protokol výpočtu souřadnic vrcholů se nachází v příloze č. 6. 

5.5.2 Výpočet volných stanovisek 

Volné stanovisko používáme pro měření podrobných bodů polární metodou v případě, 

že není nutné v měření zároveň budovat podrobné bodové pole, např. polygonovým pořadem. 

Volné stanovisko není pevně stabilizováno a lze jej použít jen k jednomu měření, přičemž 

připojení do souřadnicové sítě probíhá měřením vodorovných délek a směrů na nejméně tři 

body bodového pole, pro spočítání souřadnic volného stanoviska výpočtem protínání zpět. 

5.5.3 Výpočet podrobných bodů a výšek objektů 

Podrobné body byly měřeny metodou tachymetrie, kterou zjišťujeme polohu a výšku 

měřeného prvku. 

Při použití polární metody určujeme polohu bodu pomocí polárních souřadnic – 

vodorovného úhlu (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska k 

určovanému bodu). Polární metoda lze být použita na centrickém i excentrickém stanovisku. 

Výška podrobných bodů byla zjištěna trigonometrickým měřením výšek (zenitových 

úhlů a šikmých délek) z centrických i excentrických stanovisek. 

Výpočet podrobných bodů byl proveden v programu GEUS, protokol výpočtu je 

vložen v příloze č. 5.  

5.6 Grafické znázornění měření 

K vypočtu polygonového pořadu i bodů podrobného měření jsem použil software 

GEUS, ze kterého jsem exportoval seznam souřadnic bodů do konstrukčního software Kokeš 

verze 8.53. Do tohoto programu jsem vložil polohový grafický podklad získány z databáze 

GIS Vysoké školy báňské, na který jsem promítnul vynesené souřadnice prvků pasportu 

zeleně. Výsledkem grafického zpracování je Pasport zeleně v měřítku 1: 1000 (viz příloha 

č.7). 
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5.7 Program Kokeš v.8.53 

Systém Kokeš v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

údajů o bodech uložených v seznamech souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické úpravy 

dat a další. 

Je vhodným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu 

mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další nadstavby. 

Systém Kokeš je vybaven vlastním programovacím jazykem, což umožňuje doplnění 

jeho široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny operace a výpočty jsou 

protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů.  

5.8 Program Geus 

Je programový systém pro zeměměřiče. 

Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů 

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

kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné atd.) a výpočty základních typů polygonových 

pořadů. 

Veškeré výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem s možností kontroly 

mezními odchylkami. Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body 

dotčené výsledkem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu. 

Největší výhodou programu je přímá specializace na oblast tvorby map. Umožňuje 

tvorbu výkresu na úroveň účelových map. Program obsahuje všechny značky pro tvorbu 

katastrální mapy. Lze vytvářet bloky kresby, které se chovají jako značka a tím vytvářet 

vlastní značky. Kresbu lze dělit až do 64 vrstev. 

Program podporuje vytváření mapových listů S-JTSK. 
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5.9 Legenda, Seznam použitých vrstev 

0…vrstva obsahuje linii, lemující budovy, plochy a komunikace 

Body…obsahuje body určené polygonovým pořadem a volným stanoviskem. Body 

jsou označeny symbolem  a číslem černou barvou. 

Cislabodu…vrstva obsahuje číselné označení podrobných bodů polohopisu, které byly 

předmětem měření 

Polygon…obsahuje vykreslení polygonu. Body polygonu jsou označeny symbolem  a 

označením bodu v červené barvě stejně jako spojnice bodů je červenou čerchovanou čarou. 

Plocha…je vrstva, která obsahuje vyplnění plochy(pro lepší znázornění co je zeleň a 

co se komunikace) 

Plochab … to samé co vrstva plocha, akorát je to u budovy 

Budova…vrstva obsahuje označení budov 
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Stromy… vrstva obsahuje symboly stromů  

Kere… vrstva obsahuje spojnici bodů, které představují obvod keře. Body obvodu 

keře jsou znázorněny tečkou. Keř je vybarven zelenou barvou. 

Zivyplot… vrstva obsahuje body, které tvoří polygon představující živý plot. Je 

znázorněn tvamě zelenou barvou 

Tabulka… vrstva obsahuje síť křížků a tabulku vyhotovitele 
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6 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit pasport zeleně zadaného území 

nacházejícího se v katastrálním území Ostrava - Poruba. Jak vyplývá z výsledků uvedených a 

komentovaných v předcházejících kapitolách textu, tento cíl byl splněn. 

Před provedením samotných měření jsem se seznámil s obecnou problematikou tvorby 

pasportu zeleně a provedl průzkum zadané lokality. V rámci provedených geodetických 

měření jsem za použití polygonového tahu vytvořil a stabilizoval síť zhušťujících stanovisek a 

celkem zmapováno 545 podrobných bodů představujících jednotlivé prvky krajinné zeleně. 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

Pozn.: v následujících přílohách se nachází pouze ukázky vyhodnocených dat 

s ohledem na jejich celkový rozsah. Kompletní výpočetní protokoly jsou uloženy na 

paměťovém médiu přiloženém k bakalářské práci. 

== Konverze polygonového pořadu 1 ================================= 

000097108903 0   1.565    ; <====  STANOVISKO 

 000097100001 0     60.926   1.400   29.9081   99.2626    ; Or 

 000000004001 0     68.816   1.400  188.9156  100.7634    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000004001 0   1.680    ; <====  STANOVISKO 

 000097108930 0     68.816   1.400  368.1089   99.6287    ; Or 

 000000004002 0    104.786   1.400  184.4956  101.6806    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000004002 0   1.655    ; <====  STANOVISKO 

 000000004001 0    104.770   1.400  352.5429   98.6264    ; Or 

 000000004003 0     97.662   1.400   19.2739  100.5970    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000004003 0   1.625    ; <====  STANOVISKO 

 000000004002 0     97.650   1.400  254.4642   99.7047    ; Or 

 000000004004 0     81.070   1.400   72.3847  101.2074    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 
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== Konverze polygonového pořadu 2 ================================= 

000097108903 0   1.565    ; <====  STANOVISKO 

 000097100001 0     60.924   1.565    1.4000  229.9155    ; Or 

 000000004001 0     68.818   1.565    1.4000  388.9216    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000004001 0   1.680    ; <====  STANOVISKO 

 000097108930 0     68.794   1.680    1.4000  168.1044    ; Or 

 000000004002 0    104.782   1.680    1.4000  384.4969    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000004002 0   1.655    ; <====  STANOVISKO 

 000000004001 0    104.771   1.655    1.4000  152.5470    ; Or 

 000000004003 0     97.655   1.655    1.4000  219.2676    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000004003 0   1.625    ; <====  STANOVISKO 

 000000004002 0     97.650   1.625    1.4000   54.4579    ; Or 

 000000004004 0     81.073   1.625    1.4000  272.3842    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 

== Konverze volných stanovisek  ==================================== 

000000006001 0   1.700    ; <====  STANOVISKO 

 000000008903 0     71.959   1.400  331.2992  101.4667    ; Or 

 000000000001 0     79.724   1.400  383.5590  100.6300    ; Or 
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 000000004007 0    182.278   1.400  101.7000  100.6514    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000006002 0   1.601    ; <====  STANOVISKO 

 000000004007 0     72.660   1.400   88.8837   99.4893    ; Or 

 000000004008 0     37.852   1.400  206.5253  100.2221    ; Or 

 000000004009 0    111.880   1.400  204.7065  100.0118    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 000000006003 0   1.605    ; <====  STANOVISKO 

 000000004008 0    108.717   1.400   26.8947   99.4713    ; Or 

 000000004009 0     86.364   1.400   74.3644   99.2424    ; Or 

 000000004010 0     44.682   1.400  164.4226   98.6750    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 

== Konverze podrobných bodů ==================================== 

000097108930 0   1.565    ; <====  STANOVISKO 

 000097100001 0     60.926   1.400   29.9081   99.2626    ; Or 

 000000004001 0     68.816   1.400  188.9156  100.7634    ; Or 

--- KONEC ORIENTACI ----------- 

 000000000001 0     17.581   1.400   69.2802   98.6928    ; Cil 

 000000000002 0     18.269   1.400   97.5938   98.2495    ; Cil 

 000000000003 0     20.921   1.400  108.9456   97.9809    ; Cil 

 000000000004 0     18.973   1.400  123.8925   97.9174    ; Cil 

 000000000005 0     13.984   1.400  139.5060   99.9940    ; Cil 
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 000000000006 0     23.625   1.400  132.3961   98.0295    ; Cil 

 000000000007 0     23.144   1.400  146.3142   98.6141    ; Cil 

 000000000008 0     27.637   1.400  147.6030   98.6594    ; Cil 

 000000000009 0     31.284   1.400  159.2308   99.2366    ; Cil 

 000000000010 0     35.569   1.400  160.8620   99.1365    ; Cil 

 000000000011 0     36.866   1.400  169.3738   99.6225    ; Cil 

 000000000012 0     39.244   1.400  165.4631   99.4969    ; Cil 

 000000000013 0     42.241   1.400  169.4741   99.7944    ; Cil 

 000000000014 0     45.976   1.400  171.4149   99.8560    ; Cil 

 000000000015 0     46.379   1.400  175.0404   99.9564    ; Cil 

 000000000016 0     45.396   1.400  139.8624   98.7490    ; Cil 

 000000000017 0     46.710   1.400  141.3297   98.8460    ; Cil 

 000000000018 0     47.179   1.400  143.7367   98.8805    ; Cil 

 000000000019 0     48.153   1.400  142.8235   98.7638    ; Cil 

 000000000020 0     25.317   1.400   52.3249   98.2180    ; Cil 

 000000000021 0     24.538   1.400   44.0474   98.4957    ; Cil 

 000000000022 0     26.767   1.400   43.4848   98.2715    ; Cil 

 000000000023 0     27.101   1.400   38.4495   98.9944    ; Cil 

 000000000024 0     31.197   1.400   34.5338   98.9534    ; Cil 

 000000000025 0     69.590   1.400  148.1828   99.9393    ; Cil 

 000000000026 0     66.732   1.400  156.2409   99.7229    ; Cil 

--- KONEC STANOVISKA ------------------------- 
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           Příloha č. 3  
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Příloha č. 4 

 == Výpočet polygonového pořadu ================================== 

Lokalita : VŠB                                     Číslo polyg.pořadu:    1 

    Pořad :  oboustranně orientovaný                Vyrovnání:  klasické 

       ==Číslo bodu============== Y ============ X === 

       ===============Směrník=======Délka============= 

            Orient.posun=  330.9979 

        0000 9710 8930          479318.03     1100884.00 

                           119.9133        68.83 

        0000 0000 4001          479383.52     1100862.82 

                           136.3000       104.79 

        0000 0000 4002          479471.73     1100806.25 

                             3.0328        97.64 

        0000 0000 4003          479476.38     1100903.78 

                            20.9586        81.05 

        0000 0000 4004          479502.58     1100980.48 

                            33.6297        79.84 

        0000 0000 4005          479542.82     1101049.43 

                           332.4639        85.09 

        0000 0000 4006          479468.56     1101090.97 

                           328.5222        76.90 

        0000 0000 4007          479399.24     1101124.28 

                           279.9161        90.64 

        0000 0000 4008          479313.07     1101096.16 

                           221.1269        74.05 

        0000 0000 4009          479288.95     1101026.14 
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                           294.4338        90.85 

        0000 0000 4010          479198.44     1101018.21 

                           236.6411        61.95 

        0000 0000 4011          479164.72     1100966.24 

                           133.0173        64.20 

        0000 0000 4012          479220.48     1100934.42 

                           100.6273        62.44 

        0000 9710 0001          479282.92     1100933.80 

           Orient.posun=  375.1543 

       Součet délek v pořadu  =      1038.28 

       —hlová odchylka       =        0.0029 [g] 

       Polohová odchylka     =          0.15 [m] 

       Oy =         0.12    Ox =        -0.08 

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

       Minimalni delka strany =         61.95 [m] 

       Maximalni delka strany =        104.78 [m] 

       Max.pomer soused.stran   =  1 :   1.5 

       Max.pomer stran v poradu =  1 :   1.7 

       Max.vyboceni           =          4.6  SPK 

       Max.odklon od SPK      =        175.4  [g] 

       Pocet vrcholu          =         14 

  

== Výpočet výšek v polyg. pořadu s vyrovnáním ======================== 

  0000 9710 8930        269.24 

  tam:    -0.66     zpět:     0.68     rozdíl:     0.02     oprava:    -0.01 

  0000 0000 4001        268.56 
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  tam:    -2.49     zpět:     2.52     rozdíl:     0.03     oprava:    -0.03 

  0000 0000 4002        266.03 

  tam:    -0.66     zpět:     0.68     rozdíl:     0.02     oprava:    -0.01 

  0000 0000 4003        265.36 

  tam:    -1.31     zpět:     1.33     rozdíl:     0.01     oprava:    -0.01 

  0000 0000 4004        264.02 

  tam:    -2.28     zpět:     2.29     rozdíl:     0.01     oprava:    -0.03 

  0000 0000 4005        261.71 

  tam:     5.27     zpět:    -5.24     rozdíl:     0.04     oprava:    -0.06 

  0000 0000 4006        266.91 

  tam:     1.95     zpět:    -1.94     rozdíl:     0.02     oprava:    -0.02 

  0000 0000 4007        268.83 

  tam:    -0.72     zpět:     0.73     rozdíl:     0.01     oprava:    -0.01 

  0000 0000 4008        268.10 

  tam:     0.13     zpět:    -0.10     rozdíl:     0.03     oprava:    -0.00 

  0000 0000 4009        268.21 

  tam:    -0.08     zpět:     0.08     rozdíl:     0.01     oprava:    -0.00 

  0000 0000 4010        268.13 

  tam:    -1.95     zpět:     1.96     rozdíl:     0.02     oprava:    -0.02 

  0000 0000 4011        266.15 

  tam:     1.70     zpět:    -1.69     rozdíl:     0.01     oprava:    -0.02 

  0000 0000 4012        267.83 

  tam:     2.07     zpět:    -2.52     rozdíl:    -0.44     oprava:    -0.03 

  0000 9710 0001        270.10 

  Chyba ve výškovém uzávěru :     -0.24 
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Příloha č. 5 

== Polární metoda  ============================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

 ST: 0000 9710 8930   výš.stroje:   1.56  

  1: 0000 9710 0001     60.93  0   1.40   29.9081  99.2626 

  2: 0000 0000 4001     68.82  0   1.40  188.9156 100.7634 

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

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:   Rozdíl výšek: 

  1:  0000 9710 0001    330.9979        0.01      0.14       -0.01     

  2:  0000 0000 4001    330.9943        0.01      0.15        1.76     

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

 Výsledná orientace :  330.9960 

 Stř.chyba orientace =   0.0024     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   0.999977039510 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     0000 0000 0001     17.58  0   1.40   69.2802  98.6928 

     0000 0000 0002     18.27  0   1.40   97.5938  98.2495 

     0000 0000 0003     20.92  0   1.40  108.9456  97.9809 

     0000 0000 0004     18.97  0   1.40  123.8925  97.9174 

     0000 0000 0005     13.98  0   1.40  139.5060  99.9940 

     0000 0000 0006     23.63  0   1.40  132.3961  98.0295 

     0000 0000 0007     23.14  0   1.40  146.3142  98.6141 

     0000 0000 0008     27.64  0   1.40  147.6030  98.6594 

     0000 0000 0009     31.28  0   1.40  159.2308  99.2366 

     0000 0000 0010     35.57  0   1.40  160.8620  99.1365 
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     0000 0000 0011     36.87  0   1.40  169.3738  99.6225 

     0000 0000 0012     39.24  0   1.40  165.4631  99.4969 

     0000 0000 0013     42.24  0   1.40  169.4741  99.7944 

     0000 0000 0014     45.98  0   1.40  171.4149  99.8560 

     0000 0000 0015     46.38  0   1.40  175.0404  99.9564 

     0000 0000 0016     45.40  0   1.40  139.8624  98.7490 

     0000 0000 0017     46.71  0   1.40  141.3297  98.8460 

     0000 0000 0018     47.18  0   1.40  143.7367  98.8805 

     0000 0000 0019     48.15  0   1.40  142.8235  98.7638 

     0000 0000 0020     25.32  0   1.40   52.3249  98.2180 

     0000 0000 0021     24.54  0   1.40   44.0474  98.4957 

     0000 0000 0022     26.77  0   1.40   43.4848  98.2715 

     0000 0000 0023     27.10  0   1.40   38.4495  98.9944 

     0000 0000 0024     31.20  0   1.40   34.5338  98.9534 

     0000 0000 0025     69.59  0   1.40  148.1828  99.9393 

     0000 0000 0026     66.73  0   1.40  156.2409  99.7229 
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Příloha č. 6  

souřadnice 
číslo 
bodu y x z třída 

přesnosti průměr (cm) Druh 
rostlá 
výška 

(m) 
1   479318.11   1100901.58    269.77 3 45 Listnatý 18,44
2   479325.96   1100900.46    269.91 3 13 Listnatý 5,79
3   479330.31   1100900.94    270.07 3 20 Listnatý 7,47
4   479332.44   1100896.35    270.03 3 10,16,13,7 Listnatý 5,76
5   479330.54   1100890.25    269.41 3 65 Listnatý 7,64
6   479337.86   1100896.85    270.14 3 17 Listnatý 6,93
7   479339.72   1100892.08    269.91 3 17 Listnatý 6,14
8   479344.12   1100893.12    269.99 3 17 Listnatý 7,23
9   479348.95   1100888.78    269.78 3 14,5 Listnatý 5,91

10   479353.31   1100888.54    269.89 3 21 Listnatý 6,75
11   479354.89   1100883.79    269.62 3 19 Jehličnatý 6,56
12   479357.21   1100886.18    269.72 3 15.5 Jehličnatý 5,75
13   479360.27   1100883.69    269.54 3 20 Jehličnatý 7,36
14   479363.97   1100882.26    269.51 3 23 Jehličnatý 6,33
15   479364.20   1100879.61    269.44 3 15.5 Jehličnatý 4,10
16   479358.75   1100904.06    270.30 3 42 Listnatý 10,31
17   479360.39   1100903.67    270.25 3 24 Listnatý 9,45
18   479361.54   1100902.24    270.23 3 23 Listnatý 9,68
19   479362.17   1100903.25    270.34 3 43 Listnatý 9,71
20   479311.47   1100908.45    270.11 3 17 Jehličnatý 5,86
21   479308.66   1100906.68    269.98 3 16 Jehličnatý 5,10
22   479307.59   1100908.64    270.13 3 20 Jehličnatý 6,72
23   479305.52   1100908.04    269.83 3 16 Jehličnatý 5,05
24   479301.95   1100910.73    269.92 3 20 Jehličnatý 6,01
25   479383.93   1100906.36    269.47 3 keř    
26   479383.42   1100897.29    269.70 3 keř    
27   479375.42   1101035.40 269.48 3 4,5 Listnatý 2,49
28   479335.58   1101002.44 269.32 3 6 Listnatý 2,34
29   479330.45   1101004.95 269.23 3 4 Listnatý 2,69
30   479324.96   1101007.65 269.21 3 4.5 Listnatý 2,12
31   479317.96   1101011.08 269.13 3 6.5 Listnatý 2,74
32   479312.46   1101013.93 269.07 3 5 Listnatý 2,32
33   479307.21   1101016.46 269.00 3 5 Listnatý 2,47
34   479321.24   1101006.67 268.90 3 živý plot    
35   479338.04   1100998.67 269.26 3 živý plot    
36   479289.53   1100998.25 269.48 3 10 Jehličnatý 2,14
37   479290.08   1101000.77 269.42 3 18 Jehličnatý 3,17
38   479285.68   1101001.88 268.80 3 živý plot    
39   479251.66   1100935.07 269.03 3 živý plot    
40   479260.92   1100947.50 269.37 3 11.5 Listnatý 4,69
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Příloha č. 7 
[8] VOLNÉ STANOVISKO 

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

Volné stanovisko:  6001 

 

 

Transformační parametry: 

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

Měřítko  : 0.999843953910  (-15.6 mm/100m) 

 

Souřadnicové opravy na identických bodech: 

         Bod          vY          vX   m0 Red. 

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

    97108930        0.00        0.00           

    97100001        0.00        0.00           

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

SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.00   mX: 0.00 

 

Určení výšky: 

         Bod         Z        dH    Váha        Zp        vZ 

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

    97108930  101.4667    -3.058  0.0139   270.598    -0.004 

    97100001  100.6300    -2.189  0.0125   270.589     0.005 

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

 

Výsledné souřadnice: 

         Bod           Y           X         Z 

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

        6001   479362.33  1100940.69   270.594 

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

 

Orientace osnovy na bodě 6001: 

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

         Bod        Hz    Váha   Směrník     V or.     Délka   V 

délky   V přev.   m0 Red. 

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

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

    97108930  331.2992  0.0139  242.2310    0.0000    71.959    -

0.011     0.005 
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    97100001  383.5590  0.0125  294.4908    0.0000    79.724    -

0.012    -0.005 

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

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

Orientační posun       : 310.9318g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly 

dodrženy. 
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