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1. ÚVOD 

Výstavba silničních obchvatů měst je důležitým prvkem pro zklidnění dopravy 

v centrech měst a pro šest tisíc řidičů, kteří denně projedou Městskou památkovou 

rezervací Příbor po mezinárodní komunikaci I/58. Silnice I/58 má nadregionální význam a 

patří mezi hlavní výpady z Ostravy jižním směrem. Trasa silnice I/58 spojuje Ostravsko se 

Slovenskou republikou. Severně od Ostravy končí na hraničním přechodu do Polské 

republiky v Bohumíně. Obchvat bude mít napojení na novojičínskou dopravní tepnu, 

silnici I/48 

Úkolem diplomové práce bylo zaměření měřické sítě a hlavních výškových bodů, 

doměření prvků pro projekt, zamření terénu, vytyčování a zaměřování zemních prací 

(založení tělesa silniční komunikace, zemního tělesa, vrstvy podkladu vozovky a kryt 

vozovky), zaměření a výpočet kubatur, zaměření stávajících sítí a jejich přeložek, pro 

obchvat města Příboru. 

Diplomová práce je rozdělena do několika samostatných částí. V těchto 

jednotlivých částech je postupně popsána, lokalita, v které probíhalo měření. Další část je 

zaměřena na podkladovou dokumentaci, která byla potřebná k připojení veškerých měření 

do souřadnicového systému S-JTSK a Bpv.  Rekognoskace terénu je další z kapitol, v které 

bylo ověřeno, zda získané podklady odpovídají skutečnosti, především pak byla ověřována 

existence bodů a byl určován způsob připojení do S-JTSK a Bpv. V této části je řešena 

také otázka množství, rozmístění hlavních bodů, bodů výškového pole a jejich stabilizace a 

signalizace. V navazující kapitole je řešena problematika jednotlivých měřických metod a 

měřických prací, je zde zmíněno i použité přístrojové vybavení a jejich technické 

vlastnosti. V posledních dvou kapitolách je popsáno, zpracování dat, výpočty 

v geodetických programech, včetně vypočtených polohových a výškových souřadnic sítě, 

dále vytyčované souřadnice a souřadnice určené tachymetrií. Nakonec je uvedeno grafické 

zpracování jednotlivých úloh. 
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2. LOKALITA  

Měřická síť byla vybudována kolem navrhované trasy obchvatu města Příbor. Síť 

byla rozdělena do dvou částí. Pro SO111 v části Lubina se zájmové území nachází 

v katastru Drnholec nad Lubinou a Kopřivnice. Z části se nachází přímo v zastavěném 

území obce Lubina a kopíruje současnou silnici I/58 (Frenštát-Kopřivnice) od křížení se 

silnicí 480 směrem na Kopřivnici viz. Obr. 1. Část Lubina leží v nadmořské výšce 310 m 

až 321 m. 

 

Obr. 1 Zájmové území – část Lubina 

V katastrálním území Drnholec nad Lubinou a Příbor leží zájmové území Příbor. 

Zčásti opět kopíruje silnici I/58 (Frenštát-Kopřivnice) a pak kříží železniční trať vedoucí 

z Příboru do Kopřivnice viz. Obr. 2. Zájmové území leží v nadmořské výšce 290 m až 295 

m. 
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Obr. 2 Zájmové území - část Příbor 
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3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Před měřickými pracemi je třeba shromáždit potřebnou dokumentaci, jako jsou, 

mapy, plány, geodetické údaje, nivelační údaje. Tato dokumentace byla získána z volně 

přístupných zdrojů a to především na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního. Tyto údaje sou uvedeny v příloze č. 1. 

K dispozici byl i vektorový (v digitální podobě) výkres původního stavu (Černý 

stav.dwg) ten je k nalezení v příloze č. 1 (na CD). 

3.1. Rekognoskace 

Rekognoskace terénu byla provedena v obou zájmových oblastech. Proběhla 

kontrola bodů ČSTS a bodů ČSNS, jejichž využití připadalo v úvahu. Při kontrole bylo 

zjištěno, že nebude možné využít některé z plánovaných nivelačních bodů, protože nebyly 

nalezeny nebo byly zničeny při rekonstrukcích stavebních objektů. Kontrola bodů ČSTS 

proběhla bez problémů a všechny body byly nalezeny. 

Zároveň s kontrolou stávajícího bodového pole bylo rozhodnuto o umístění bodů 

měřické sítě, které jsou zároveň i hlavními výškovými body. Na těchto vybraných místech 

byly kolíky vyznačeny body, kde byly později stabilizovány body sítě. Místa pro budoucí 

bodové pole byla volena tak aby délka strany v síti nepřesáhla 300 m a aby byly zaručena 

viditelnost a to vzhledem k členitosti terénu, k zástavbě v obcích a vzhledem 

k postupujícím stavebním pracím. Každá ze sítí podrobného polohového pole obsahuje 17 

bodů včetně ZhB. 

 Část Příbor byla do S-JTSK připojena vázanou sítí plošného charakteru z důvodu 

umístění většího počtu stavebních objektů ať už se jedná o rondel nebo monolitické mostní 

konstrukce.  Schéma sítě je znázorněno na Obr. 10. 

V části Lubina bylo rozhodnuto, že síť bude mít z části plošnou povahu a 

v severní části z důvodu zástavby bude síť liniová a bude kopírovat silnici č. 58. Schéma 

sítě je na Obr. 11. 

3.2. Stabilizace bodů měřické sítě a hlavního výškového bodového pole 
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Body byly stabilizovány v dostatečné vzdálenosti od projektované silnice tak aby 

nebyly poničeny při výstavbě a především pak při zemních pracích. Stabilizace byla 

provedena do vrtu hlubokého min. 80 cm, zapuštěnou plastovou trubkou o průměru 15 cm, 

která byla zalita betonem. Do tohoto betonu byl vsazen kovový čep. Body byly nejdříve 

jen označeny barvou a kolíky s výstražnou páskou. Kvůli větší ochraně musely být použity 

betonové skruže. U prováděné stabilizace byla kontrolována poloha a hloubka vrtu za 

osobní přítomnosti jednoho z geodetů.  
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4. PROVÁDĚNÉ MĚŘICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ 

OBCHVATU MĚSTA PŘÍBORA  

Na jednotlivých stanoviscích (bodech podrobného polohového bodového pole, 

nebo přechodném stanovisku) byly měřeny osnovy směrů na trigonometrické body, 

zhušťovací body a na body sítě. Ze stanovisek byly s osnovami směrů měřeny i vzdálenosti 

mezi body sítě.  

Kromě měřených veličin je třeba ještě určit pomocné veličiny, které jsou potřebné 

pro zpracování měření. Tyto hodnoty se registrují v totální stanici Trimble S6. Jedná se o 

výšku přístroje a metrologické veličiny. 

Při určování výšek geometrickou nivelací, byly v digitálním nivelačním přístroji 

DNA 03Leica registrovány jednotlivé laťové úseky a vzdálenosti jednotlivých záměr. 

 Přesnost měření jednotlivých veličin se odvíjí od požadované přesnosti pro 

jednotlivé úlohy dle normy ČSN 730422 (Přesnost vytyčování liniových a plošných 

stavebních objektů). 

4.1. Opravy délek při měření elektrooptickými dálkoměry 

Při měření délek elektrooptickými dálkoměry byly zaváděny fyzikální redukce, 

oprava na spojnici stabilizačních znaků a oprava o matematickou redukci. 

-fyzikální redukce - měření je třeba opravit vzhledem k aktuálnímu stavu 

atmosféry. Opravená délka se vypočte jako  

�´�� � � � ����  , (4.1) 

kde d´ij- je délka opravena o fyzikální redukce, 

 mdij- měřená délka , 

 c- tovární rovnice dána výrobcem. 
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-oprava na spojnici stabilizačních znaků – do vyrovnání vstupují šikmé měřené 

délky a je třeba jí převést na spojnici 

stabilizačních znaků. U krátkých 

vzdáleností je tato oprava 

nevýznamná. Opravená délka je 

dána vztahem 

��� � ��´�� 	 ∆��  2 � �´�� � ∆� � ����  ,           (4.2) 

kde ∆v – rozdíl výšek cílového znaku a přístroje, 

 α- rozdíl měřeného zenitového úhlu a sbíhavosti tížnic, 

 d´ij – měřená délka, opravená o fyzikální redukci. 

-oprava o matematickou redukci - oprava na zvolenou výškovou hladinu (nulovou 

v případě S-JTSK) 

-oprava z kartografického zkreslení-vodorovné 

délky  redukujeme na kuželovou plochu, která 

je dotykovou plochou ke zmenšené Gaussově 

kouli. Opravy se určují pro konkrétní místo 

s danými souřadnicemi podle rovnice 

� � �� � �       (4.3) 

kde   D – opravená vzdálenost, 

  D0 – vzdálenost opravena o fyzikální korekce, 

M – hovno měřítkový opravný koeficient složený z opravy  

z kartografického zkreslení a oprava z nadmořské výšky. 
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4.2. Přístrojová technika 

Veškeré měřické práce kromě určení výšek hlavních výškových bodů, byly 

prováděny totální stanici Trimbel S6 viz. Obr. 4. Je to moderní totální stanice vhodná i pro 

měření sítí. Má řadu funkcí, které usnadňují a především urychlují měření, ať už se jedná o 

tachymetrii, vytyčování, nebo měření v řadách a skupinách. Umožňuje kontrolu přímo při 

měření podle nastavených parametrů, což značným způsobem omezuje výskyt omylů a 

hrubých chyb. S totální stanicí můžeme měřit i bez odrazného hranolu a to na relativně 

dlouhé vzdálenosti. Přístroj disponuje viditelnou laserovou stopou, servo ustanovkami, 

automatickým cílením, koaxiální optikou (Carl Zeiss - dalekohled, dálkoměr, automatické 

cílení i laserový pointer jsou v jedné ose) a v neposlední řadě odnímatelnou kontrolní 

jednotkou. Technické parametry jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

 

Obr. 3 Totální stanice Trimble S6 
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Tab.  1 Technické parametry elektronické totální stanice Trimbel S6 

Měření úhlů 
Přesnost (směrodatná odchylka podle DIN 
18723) 2" (0,5mgon) 
Čtení úhlů (nejmenší dílek) 

Standard 1"nebo 0,1 mgon 
Měření délek 

Přesnost (směrodatná odchylka) na hranol 2–5500 m  

Standard  ± (3 mm + 2 ppm) 
Tracking ± (10 mm + 2 ppm) 
Dosah (standartní viditelnost) 

1 hranol  2500 m 
Nejkratší měřitelná délka 0,2 m 
Nejkratší měřitelná délka 2 m 

Všeobecné vlastnosti 
Zdroj světla Pulsní laserová dioda 870nm 
Laserový koaxiální pointer Laser 2 třídy 
Horizontace a pohyb 

Krabicová libela v trojnožce  8'/2 mm 
Elektronická dvouosá libela  0,3" (0,1 mgon) 
Ustanovky a jemný pohyb nekonečné jemné ustanovky 
Dalekohled 

Zvětšení 30x 
Světelnost objektivu 40 mm 
Zorné pole na 100m 2,6 m 
Rozsah ostření 1,5 m až nekonečno 
Zdroj napětí 

Vnitřní baterie 
Dobíjecí  Li-Ion baterie; 11,1 V; 4,4 

Ah 
Jedna vnitřní baterie Přibližně 6 hodin 
Hmotnost 

Přistroj (servo/Autlock) 5,15 kg 
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Tab.  2 Technické parametry nivelačního přístroje 

Měření 
Střední kilometrová chyba na 
standardní lať 1,0 mm 
Střední kilometrová chyba na 
invarovou lať 0,3 mm 

Dosah měření 
Dosah na standardní lať 1,18 m - 110 m 
Dosah na invarovou lať 1,8 m - 60 m 

Všeobecné vlastnosti 

Dalekohled 

Zvětšení 24x 

Softwarové a hardwarové vlastnosti 

Měřické programy Systém. měř.; Čtení na lati/vzdálenost; ZP; ZPPZ 

Interní paměť 6000 měření nebo 1650 přestav 
Zálohování dat paměťová CF karta 32MB 
Výstup dat při online režimu Formát GSI přes rozhraní RS232 
Výstup dat při následném 
zpracování GSI8/GSI16/XML/flexibilní formáty 

Typická doba měření  3 vteřiny 

Zdroj napětí 

Vnitřní baterie NiMH baterie GEB111/GEB121 
Kapacita vnitřní baterie  12h / 24h 

 

4.3. Polohové připojení sítí do S-JTSK  

O tom jakým způsobem budou sítě připojeny do souřadnicového systému, bylo 

rozhodnuto už při návrhu a tvorbě bodového pole. 

V případě obou sítí se jednalo o sítě vázané, což znamená, že síť byla připojena na 

body ČSTS, které jsou při výpočtu vyrovnání považovány za pevné. V případě lokality 

Příbor jde o síť plošnou a v případě lokality Lubina jde z části o liniovou síť a z části o 

plošnou síť. 
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4.3.1. Geodetická síť 

Geodetická síť je geometrický podklad pro geodetická měření, který je vytvořen 

jednoduchou soustavou bodů, jejichž vzájemný geometrický vztah je znám. Jejím účelem 

je zvýšit přesnost určení vzájemné polohy podrobných bodů v oblasti sítě. 

Rozdělní sítí dle [1] 

Základní rozdělení: -výškové, 

 -polohové. 

Dělení dle velikosti: -kontinentální, 

 -státní, 

 -základní sítě, 

 -zhušťovací plošné sítě, 

 -účelové (vyplňovací) sítě. 

Právě poslední jmenovaný druh sítě je použit v případě zaměření obchvatu města 

Příboru. Síť je určena danými a měřenými veličinami.  

Účelové sítě se dělí:-podle účelu - pro vytyčování, 

  - pro mapování, 

-podle tvaru  - plošné, 

 - liniové. 

4.3.2. Polohopisná síť  

Aby bylo jasné, co se bude v síti měřit. Je třeba vytvořit pozorovací plán. Ten 

přesně určí dané body, určované body, měřené délky a směry. Důležité je také určit způsob 
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vyrovnání. Jestli vyrovnání bude postupovat z bodu na bod nebo jestli bude síť vyrovnána 

jako celek. 

Pro měření sítí se v současné době využívají zejména terestrické metody a měření 

technologií GNSS. Při speciálních pracích se využívají i další metody (astronomické atd.). 

V daném případě nebyla technologie GNSS využita, proto se budeme věnovat jen 

terestrickým metodám. 

Terestrická měření 

Terestrická měření jsou postupně nahrazována metodami GPS, ale stále mají své 

využití zejména tam, kde GPS není možno použít. Což jsou zastavěná území, zalesněné 

plochy atd. 

Terestrické metody se dělí: - trilaterace, 

- triangulace, 

- kombinované metody. 

Trilaterce 

Měří se pouze délky. Přesnost sítě je pak odvozena od přesnosti použitého 

dálkoměru, přesnosti s jakou určíme jednotlivé opravy respektive jednotlivé fyzikální 

veličiny, jako jsou, teplota, tlak a matematické opravy. Vzdálenosti opravené o korekce je 

třeba převést do roviny požadovaného kartografického zobrazení. 

Triangulace 

V síti jsou v jednotlivých trojúhelnících měřeny všechny 3 úhly, proto abychom 

měli nadbytečnou veličinu. Jen s úhlovým měřením si tu však nevystačíme. Je třeba znát 

alespoň jednu délku, která určí rozměr sítě. Naměřené veličiny je třeba opět převést do 

roviny požadovaného kartografického zobrazení. Také je potřeba vyrovnání úhlů na 

stanovisku. Po zpracování měřených veličin se přistoupí k vyrovnání sítě.  
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Kombinované metody 

Na rozdíl od předešlých metod dostáváme při použití této metody prostorové 

souřadnice a nikoliv jen polohové. Což je velká výhoda a při současné přesnosti měření 

zenitových úhlů a délek určených elektronickými dálkoměry, se dá za dodržení podmínek 

trigonometrické nivelace, dosáhnou obdobných výsledku jako s použitím technické 

nivelace. 

Přesnost v určení výšek stále omezuje měření výšek stroje a signálu dále pak 

refrakce, kterou lze redukovat obousměrným měřením za stejných, nebo alespoň málo 

změněných atmosférických podmínek. 

Opět je třeba měřené veličiny opravit o fyzikální a matematické korekce a převést 

do požadovaného kartografického zobrazení a následně celou síť vyrovnat.  

4.3.3. Opravy měřených délek 

Úpravy měřených délek o fyzikální redukce, oprava na spojnici stabilizačních 

znaků, oprava o matematickou redukci viz. (4.3)  

Při určení převýšení je potřeba zavést opravy ze zakřivení Země a z vlivu refrakce 

-oprava ze zakřivení Země : 

� � ��
���   ���                 (4.4) 

-oprava z vlivu refrakce: 

� � � � ��
���   ���             (4.5) 

-vzorec redukující jak chybu z refrakce tak chybu ze zakřivení země: 

�� � �  � � ��
���  � � ��

��� � �� �  !"#$
���     ���, kde           (4.6) 

s- měřená vodorovná délka v [m], 
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k-koeficient refrakce. Tato hodnota není stálá a je závislé na mnoha faktorech. Pro 

naše území se používá hodnota k=0,13±0,05, 

R-je poloměr referenční Gaussovy koule (6 380 703,610 5 m). 

Budeme-li při výpočtech uvažovat opravu ze zakřivení země a opravu z refrakce, 

bude mít vzorec pro výpočet převýšení tvar: 

∆%&,( � ) 	 �� 	 �&  �( � �&,( � ��*+ , 	 �� �  !"#$
��� 	 �&  �(  

Vzorec platí pro vodorovné záměry do měřené délky 300 m. [2] 

4.3.4. Vyrovnání sítě dle [3]   

Dělení sítí podle vyrovnání : - vázaná síť, 

  - volná síť. 

Vázaná síť  

Síť je umístěna do referenčního systému pomocí zadaných pevných bodů, jejich 

souřadnice se vyrovnáním nemění. Neznámými jsou souřadnice určovaných bodů. Takto 

se dříve budovaly geodetické sítě. Při dnešní přesnosti měření už však neplatí, že body 

mezi které je vložena síť jsou určeny přesněji než body určované. V současnosti může dojít 

k tomu, že přesné měření je znehodnoceno přesností geodetických základů. [4] 

Volná síť  

Kvůli „nepřesným“ geodetickým základům se využívá volná síť, která je 

připojena volně a zabrání se tak případné deformaci, která by vznikla, kdyby se mělo 

měření přizpůsobit geodetickým základům. Souřadnice všech bodů jsou při vyrovnání 

považovány za přibližné. [5] 
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Tuhost sítě 

Tuhost sítě je vliv tvaru a velikosti sítě na velikost střední chyby odvozené 

veličiny. 

Při klasickém měření trigonometrické sítě změříme jen azimut na první stranu a 

délku první strany. Další azimuty a délky stran jsou odvozovány z azimutu a délky první 

strany. Tím pádem se vlivem hromadění chyb zvětšuje chyba určovaných bodů a to 

v závislosti na vzdálenosti od výchozí strany (počtu úhlů, které vstupují do výpočtu). 

Přesnost odvozených stran není však závislá jen na přesnosti měření úhlů, ale i na jejich 

kotangentách. Z toho vyplývá, že na tuhost sítě má vliv i tvar trojúhelníků. 

Čím menší úhel tím více se přenáší chyba v měřeném úhlu na odvozenou stranu. 

Zároveň se zmenšuje koeficient tuhosti. Čím bude střední chyba větší, tím menší tuhost 

sítě bude. 

4.3.5. Určení polohy hlavních bodů trasy  

Kritérium přesnosti stanovené normou ČSN 730422 pro silniční komunikace 

(≥70km/h a v zastavěném území) 

Mezní odchylka v souřadnici x a v souřadnici y  - ±120mm 

Před samotným měřením je třeba určit jak bude síť měřena a proto byl vypočten 

rozbor přesnosti před měřením. Přičemž bylo uvažováno, že nejdelší možná měřená 

vzdálenost bude 300 m. 

Rozbor přesnosti 

-rozbor přesnosti před měřením [6]  

Mezní vytyčovací odchylka: -.�/0 � 120,55-6� 	 -7�8 �
1 120��          (4.7) 

Směrodatná odchylka měřené délky (300 m): -:� � 13,6��  



Bc. Zdeněk Koval: Geodetické práce při výstavbě obchvatu města Příbor 

2010   Strana 17 

 

Směrodatná odchylka měřeného úhlu: -= � 10,5�+�> 

Koeficient spolehlivosti: �? � 2,5 

Nejdelší vytyčovaná délka: ��@6 � 300� 

Převod stupňové míry na obloukové: A � 6,37 � 10C 

Požadovaná směrodatná odchylka: -. � DEFGH
IJ � 148��        (4.8) 

Směrodatná odchylka jednoho měření: -.� � -. � √2 � -.N� � -.:� �
168��          (4.9) 

Pro podélný směr: >: � DOF
DEOF

� 0,05 �P 1QR�>�*�S(4.10) 

Pro příčný směr: -.= � DEOF�T
: � 14,44�+�>      (4.11) 

 >= � DU�
DEU�

� 0,0012 �P 1 ��.      (4.12) 

Rozbor přesnosti při měření 

Mezní hodnota uzávěru v 1.skupině -= � 10,5�+�> 

 �? � 2,5 

��/0 � �WX � -= � 1,82 � 0,5 � 0,91�+�>                 (4.13) 

4.4. Zaměření sítě v zájmových oblastech Lubina a Příbor 

V síti Lubina, která se nachází z větší části v katastru obce Vlčnovice byly 

určovány souřadnice v S-JTSK pro 15 bodů a jsou to body 3100 až 3114. Jako pevné body 

této sítě byly zvoleny body 246 a 277.  

Před měřením směrů a vzdáleností byly do stroje zaznamenávána teplota měřená 

rtuťovým teploměrem, tlak měřený digitálním tlakoměrem, výška stroje a signálu nad 
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určovaným bodem svinovacím metrem.  Na každém z určovaných bodů 3100 až 3114 se 

měřily osnovy vodorovných směrů ve dvou řadách a jedné skupině, šikmé vzdálenosti, 

zenitové úhly na ostatní signalizované body sítě, v osnovách směrů na jednotlivých bodech 

sítě byly dále zahrnuty i směry na jiné body ČSTS aby bylo zaručeno napnutí celé sítě. 

Postup měření je jasný ze zápisníku, který je v příloze č. 2 a z Obr. 11. 

V síti Příbor, která se nachází v kat. území Drnholec nad Lubinou a v kat. území  

Příbor byly určovány souřadnice 15 bodů a jsou to body 3001 – 3015. Za pevné body sítě 

byly zvoleny body 242 a 231. Postup měření je jasný ze zápisníku, který je v příloze č. 2 a 

z Obr. 10. 

Zhušťovací body a případně body trigonometrické jsou v zápisnících, výpočtech a 

tabulkách obsahující výsledky značeny jako 9000 + číslo bodu (např.: 231 je ve výpočtech 

veden pod číslem 9231). 

4.4.1. Polygonový pořad [2] 

V zájmových územích bylo potřeba doměřit situaci pro projekt i v území, kde by 

budování hlavních bodů trasy bylo zbytečné a nákladné. 

Proto byly tyto body, určeny polygonovým pořadem. 
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Polygonové pořady 

Dělní podle tvaru a připojení: -otevřené, 

 -uzavřené. 

Otevřené - Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, začíná na 

známých stranách AP a KB. 

 

Obr. 5 Polygonový pořad oboustranně připojený a orientovaný 

- Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný, začíná na známé straně AP 

a končí na známém bodě K. 

 

Obr. 6 Polygonový pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

- Oboustranně připojený pořad začíná na známém bodě P a končí na 

známém bodě K. 

 

Obr. 7 Polygonový pořad oboustranně připojený  

- Jednostranně připojený a orientovaný pořad začíná na známé straně AP a končí 

na neznámém bodě. 
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Obr. 8 Polygonový pořad jednostranně připojený a orientovaný  

Uzavřené-bez orientace (A) a s orientací (B) 

 

Obr. 9 polygonové pořady uzavřené  

Výpočet polygonových pořadů a jejich vyrovnání 

Metoda výpočtu a vyrovnání se u jednotlivých druhů polygonových pořadů liší. 

V práci byl použit oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad. 

Při výpočtu oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového 

pořadu jsou dány podmínky správnosti tohoto pořadu. Pokud existuje odchylka od těchto 

podmínek, zkoumá se, jestli jsou tyto odchylky v povolených mezích určených 

požadovanému účelu a přesnosti. [7] 

Podmínky  – směrníková 

-Z,( � -&,[ 	 \]�  > � 200^
Z

�_[
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- souřadnicové  

`Z � `[ 	 ∑ ∆b�X,Z�_[,!     cZ � c[ 	 ∑ ∆d�X,Z�_[,!  

Pokud jsou vypočtené odchylky menší, než jsou mezní odchylky je možné pořad 

vyrovnat. Vyrovnat polygonový pořad lze přibližnou metodou nebo metodou nejmenších 

čtverců. 

Při výpočtu polygonového pořadu jsou měřené polární souřadnice přepočteny na 

pravoúhlé souřadnice (souřadnicové rozdíly).  

c�e! � c� 	 ��,�e! � �f>-�,�e!  ��� 

`�e! � `� 	 ��,�e! � ���-�,�e!  ��� 

Rozbor přesnosti koncového bodu polygonového pořadu. [7] 

∆g � 1������                (4.14) 

h � 2�U�
T� � �ii�               (4.15) 

�6� � ��� � j����-#,#e!k 	 �U�
T� � �ii�          (4.16) 

Chyba v poloze koncového bodu: 

�67 � �∆g� 	 h�   >Rl�  �67 � ��6� 	 �7�             (4.17) 

Pokud budeme brát v úvahu dostředění stroje a signálu pak bude mít chyba 

v poloze koncového bodu tvar. 

�[ � 12�67� 	 �:�              (4.18) 

Přesnost polygonového pořadu se posuzuje podle velikosti odchylek podélné a 

příčné, v poloze koncového bodu a v odchylce ve směru poslední strany. 
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4.4.2. Určení polohy bodů doplňujících hlavní body trasy vedlejším 

polygonovým pořadem 

Vedlejším polygonovým pořadem byly určeny body 5206, 5207, 5204. 

Výchozími body byl hlavní body trasy. Výchozím bodem byl bod 3008 a bodem 

koncovým 3001. Měřené orientace na bodě 3008 byly na body 3006 a 3012 a měřené 

orientace na bodě 3001byly na body 242 a 3002. 

Kromě měřených úhlů a délek byly zaznamenávány výšky strojů a signálů. Úhly 

byly měřeny v jedné skupině a vzdálenosti byly měřeny tam i zpět. 
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Obr. 10 Měřická síť Příbor  
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Obr. 11 Měřická síť Lubina 
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4.5. Výškové připojení do Bpv. 

Výšky hlavních výškových bodů (měřické sítě), respektive převýšení lze určit 

řadou metod. 

4.5.1. Metody určení výšek respektive převýšení. 

Metody měření převýšení dle [2]: 

 - geometrická nivelace, 

 - trigonometrické určení výšek, 

 - barometrické určení výšek, 

 - měření výšek za použití GPS, 

 - hydrostatická nivelace. 

Hydrostatická nivelace je pro naši potřebu až příliš přesná a při délce stran přes 

200 m je omezena svým dosahem. Metody barometrická neodpovídá svojí přesností a pro 

určení výšek technologií GNSS nebylo potřebné přístrojové vybavení. Proto nás budou 

zajímat první dvě metody především pak metoda geometrické nivelace. Metoda 

trigonometrického určení výšek bude sloužit jen pro kontrolu. 

Trigonometrické určení výšek 

Při této úloze jsou měřeny, výška stroje nad bodem A, výška signálu nad bodem 

B, zenitový, nebo hloubkový úhel, šikmá nebo vodorovná vzdálenost. Při měření se projeví 

systematické chyby ze zakřivení horizontu a chyba z refrakce. 
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Obr. 12 Princip trigonometrického určení výšek 

Na Obr. 12 je:  

vs-výška stroje, 
vc-výška cíle, 
A, B- body na terénu, mezi kterými určujeme převýšení ∆HAB, 

h-převýšení mezi klopnou osou dalekohledu a středem signálu, 
z-zenitový úhel , 
s´-šikmá vzdálenost z bodu A na bod B, 
s- vodorovná vzdálenost z bodu A na bod B, 
ε-výškový úhel. 

∆m&( � �n 	 )  �o � �n 	 � � tg ε$  �o 	 �  �           (4.19) 

-q-chyba způsobená zakřivením Země 

� � �
�´  t 0,13                (4.20) 

� � #���
��                     (4.21) 

-r-poloměr Země 6371 km 
-r´- poloměr ohybu záměrné přímky 
 

-u-chyba způsobená vlivem refrakce 
� � ��

��                     (4.22) 

   ∆m&( � �n 	 � � tg ε$  !"u
�v � ��  �o        (4.23) 

Tento vzorec platí jen pro mírný úklon záměry a vzdálenost do 300 m. Vzorce 

uvedené v této kapitole jsou upravené vzorce z kapitoly 4.3.3, aby jejich symboly užité 

symboly odpovídaly Obr. 12. 
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Geometrická nivelace (ze středu) 

Jedná se o metodu, při jejímž využití určíme převýšení mezi dvěma body a to tak, 

že nivelačním přístrojem vytyčíme vodorovnou přímku a ta nám určí příslušné laťové 

úseky na latích postavených svisle na bodech A a B. 

 

Obr. 13 Princip geometrické nivelace ze středu 

Výsledná výška bodu B bude vypočtena vzorcem 

%( � %& 	 ∆m&( � %& 	 w&  w(,           (4.24) 

kde 

∆HAB-převýšení mezi body A a B, 
VB-nadmořský výška určovaného bodu, 
VA-nadmořská výška známého bodu, 
lA-laťový úsek odečtený na lati postavené na bodě A (záměra vzad), 
lB- laťový úsek odečtený na lati postavené na bodě B (záměra vpřed). 

Na Obr. 13 je znázorněna nivelační sestava. Při měření větších převýšení mezi 

body je třeba použít více nivelačních sestav. Soubor těchto sestav mezi známým bodem a 

určovaným bodem se nazývá nivelační oddíl, soubor více oddílů se nazývá nivelační 

pořad. 
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Druhů nivelačních pořadů dle [2]: -vložený (začíná končí na známých bodech) 

 - uzavřený (začíná a končí na tomtéž bodě) 

- volný (začíná na známém bodě a končí na 

určovaném bodě) 

 - tvořící plošnou nivelační síť 

Dělení nivelace podle dosahované přesnosti[2]: - technická, nivelace 

 - přesná nivelace, 

 - velmi přesná nivelace, 

 - zvlášť přesná nivelace. 

Technická nivelace má pro naše potřeby nedostatečnou přesnost, zatím co velmi 

přesná nivelace a zvlášť přesná nivelace jsou pro náš účel zbytečně přesné a časově 

náročnější. Dále bude podrobněji popsána přesná nivelace. 

Přesná nivelace 

Přesná nivelace se používá při měření ve výškovém bodovém poli, kde se využívá 

hlavně v pořadech III. a IV. řádu, své využití má při přesnějších pracích v inženýrské 

geodézii. 

Pro dosažení požadované přesnosti je nutné používat speciální pomůcky. Je to 

především přístroj s 24 x zvětšením, s nivelační libelou, která má citlivost 20´´/2 mm a 

nebo s kompenzátorem, který má obdobnou přesnost, těžké nivelační podložky, latě pro 

přesnou nivelaci s urovnávací libelou. 

Nivelační pořady se nivelují tam a zpět. Záměry by měly být rozměřeny na 10 cm, 

jejich délka by neměla překročit 50 m. Výška záměry nad terénem by neměla klesnout pod 

50 cm. Výchozí body musí být vždy ověřeny. 
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Kritérium přesnosti pro přesnou nivelaci je odchylka mezi převýšením měřeným 

tam a zpět. 

∆�@6� 5 � √i   ����, kde               (4.25) 

R-délka oddílu v kilometrech. 

Pro ověření výchozích bodů platí odchylka mezi převýšením měřeným tam a zpět. 

[8] 

∆�@6� 2 	 5 � √i   ����               (4.26) 

Při geometrické nivelaci se mohou projevit tyto systematické chyby 

-chyba ze zakřivení Země-je to důsledek vytyčení zdánlivého horizontu 

přístrojem, který není totožný s hladinovou plochou. Tuto chybu vyloučíme dodržováním 

stejných dálek záměr. 

-chyba z refrakce- vzniká když paprsek prochází různě hustými vrstvami 

atmosféry. Při průchodu těmito vrstvami se postupně lomí. Největší vliv má tato chyba, 

pokud záměra nižší než 50 cm nad terénem. Pokud bude dodržena výška záměr a stejná 

délka záměr pak bude tato chyba z měření vyloučena. 

-chyba z odečtení laťového úseku- závisí na více faktorech. Jedná se o chybu 

v koincidenci (odpadá u digitálních přístrojů) 

-chyba z nesvislé latě- je zapříčiněna špatně rektifikovanou libelou. Chyba se 

odstraní rektifikací krabicové libely. 

-chyba z nesprávné délky latě- latě pro přesnou nivelaci jsou podrobeny 

komparaci a jejich dálka je známa. Tato chyba se dá eliminovat při měření tak, že pokud 

budou použity 2 latě tak zvolíme sudý počet sestav a u jedné latě, se chyba neprojeví 

vůbec. 
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4.5.2. Určení výšek hlavních výškových bodů 

Kritérium přesnosti stanovené normou ČSN 730422 pro silniční komunikace [12] 

(≥70km/h a v zastavěném území) 

Mezní výšková chyba hlavního výškového bodu v mm - ±10mm 

Nejprve proběhlo ověření totožnosti a neměnnosti výchozích bodů (ČSNS). 

Nivelační bod Gh03-14 byl ověřen z bodu Gh03-13, nivelační bod Gh02-4 byl ověřen 

z bodu  Gh02-3 a nivelační bod MS-079-6 z nivelačního bodu MS-079-5. Body byly 

ověřovány geometrickou nivelací ze středu metodou přesné nivelace s přístrojem DNA 

03Leica. 

 Při určení hlavních výškových bodů byla taktéž použita geometrická nivelace ze 

středu s nároky na přesnou nivelaci až na rozměřování záměr. Ty byly krokovány a 

celistvé invarové latě se kladly na podložky. Bohužel i přes snahu odkrokovat stejně 

dlouhé záměry se v několika případech vyskytly případy nestejně dlouhých záměr. 

Rozměřování záměr pásmem nebylo možné, protože měřická skupina měla pouze dva 

členy. Rozdíly v délkách záměr byly do jednoho metru a při dokončení měření 

jednotlivých nivelačních pořadů byl vždy zkontrolován uzávěr, aby bylo jisté, že měření 

nebylo až příliš ovlivněno nepřesným určením délek záměr.  

Výškové určení hlavních bodů obou sítí (Lubina, Přibor) bylo rozděleno na 3 

nivelační pořady. První byl uzavřený nivelační pořad, který začínal a končil na bodě Gh03-

14. V tomto pořadu byly postupně zamřeny body 3105, 9277, 3107, 3110, 3109,3111, 

3114,3113, 3112. Další pořad byl vložený mezi body Gh03-14 a Gh02-4. Mezi těmito 

body se nacházejí ještě další 3 nivelační body (Gh03-15, Gh02-6 a Gh02-5) Tyto však při 

rekognoskaci nebyly nalezeny, anebo byly z větší části zazděny.  
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V nivelačním pořadu z Gh03-14 na Gh02-4byly postupně určeny body 3106, 

3104,3103, 3102,3115, 3101, 9246, 3001, 3002, 9242, 3003, 3004, 3006, 5206, 3007 a 

5207.  

Poslední pořad byl vložen mezi body Gh02-4 a MS-079-6. V tomto pořadu byly 

postupně zaměřeny body 3005, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 9231.  

Výpočet vyrovnání proběhl automaticky v softwaru NIVELACE.EXE. Měřená 

data a vyrovnání jsou v zápisníku, který je přiložen v přílohách pod č. 2 Nivelační údaje 

jsou přiloženy v příloze č. 1. 

4.6. Vytyčení záboru  

Před započetím jakýchkoliv, stavebních prací je nezbytné vytyčit zábor, kterým je 

dán prostor pro budoucí stavbu.  

Zábor byl vytyčen z přechodných stanovisek určených z hlavních bodů trasy. Po 

polohovém vytyčení bodu záboru byl bod označen dřevěným kolíkem s barevnou hlavou.  

Protokoly o vytyčení záboru jsou v přílohách pod číslem 3. Výkres vytyčeného 

záboru je v přílohách pod číslem 4. 
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4.6.1. Výpočet souřadnic přechodného stanoviska 

 

Obr. 14 Přechodné stanovisko 

A, B-známé body 

 ωA, ωB, ω1, ω2, ω3- měřené úhly 

 sA, sB, s1, s2, s3-měřené vzdálenosti 

Souřadnice stanoviska určíme pomocí transformace, když si zvolíme vlastní 
souřadnicovou soustavu, přičemž kladnou osu Y´ vložíme do strany PA 

Souřadnice ve zvolené souřadné soustavě budou: 

x´�0,0�;  z´��&, 0�; {´��( � �f>-´[(, �( � ���-´[(� 

Výpočet transformačních koeficientů dle [9]  

S! � ∆6|}�∆6´|}e∆7|}�∆7´|}
∆6´|}� e∆7´|}�              (4.27) 

S� � ∆7|}�∆6´|}"∆6|}�∆7´|}
∆6´|}� e∆7´|}�             (4.28) 

Když známe transformační koeficienty tak můžeme spočítat souřadnice volného 

stanoviska. 
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c[ � c& 	 S! �  c´[  c´&$ 	 S� �  `´[  `´&$          (4.29) 

`[ � &̀ 	 S! �  `´[  `´&$  S� �  c´[  c´&$          (4.30) 

 

4.7. Zaměření polohopisu a výškopisu terénu 

Při zaměřování polohopisu a výškopisu se současnými elektronickými tachymetry 

a totálními stanicemi nejvíce využívá tachymetrie. Je výhodná pro svou rychlost a vysokou 

přesnost. Kombinuje v sobě jak určení výšky tak i polohy. 

Poloha bodu je určena polární metodou a výška bodu je určena trigonometrickou 

metodou. 

Polární metoda je dána měřeným úhlem, který je měřen od pevného směru mezi 

stanoviskem a dalším známý bodem na bod určovaný a vzdáleností měřenou od stanoviska 

k určovanému bodu. 

Při měření polohopisu, ale i při jiných úlohách může být stanovisko pevné 

(stabilizovaný bod), anebo může být stanovisko přechodné (jeho poloha i výška je určena 

z měření úhlů a délek na známé body).  

4.7.1. Doměření prvků polohopisu a výškopisu pro projekt 

Projektant obchvatu vycházel z ortofotomap, výškopisů středních měřítek, 

územních plánů atd.  Pro vyhotovení podrobné situace projektantem je potřeba znát 

prostorové vztahy mezi stávající komunikací, přilehlými komunikacemi, občanským 

vybavením, inženýrskými sítěmi, projektovanou trasou atd. Proto je třeba detailně zaměřit 

lokalitu plánované stavby a její blízké okolí. 

V lokalitě Lubina byly zaměřeny na žádost projektanta:sítě plynu (RWE,OKD), 

vody, sdělovací kabely a výškopis a polohopis záboru. Tato měření probíhala koncem 

v dubnu 2009. 
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Doměření situace pro projekt probíhalo v březnu, dubnu a květnu 2009. Pro 

zaměření byla zvolena metoda tachymetrie jako nejvhodnější a nejrychlejší řešení. Protože 

byla určována jak poloha, tak i nadmořská výška určovaného bodu.  

Při měření se ve značném počtu případů využilo metody přechodného stanoviska, 

které je ideální volbou pro svojí variabilitu a v kombinaci s moderními totálními stanicemi 

umožňuje i okamžitý výpočet polohy a přesnost s jakou je poloha přechodného stanoviska 

určena. 

Před samotným určení polohy stroje v prostoru, se signalizovaly orientace a 

změřily se výšky těchto orientací a zaznamenaly se do stroje stejně jako atmosférický tlak 

a teplota. Ze stanoviska se změřila osnova směrů a zároveň vzdálenosti k signalizovaným 

bodům. 

Veškeré zaměřované sítě musel nejdříve vyznačit v terénu správce dané sítě, to se 

týkalo především vody, která zde byla vedena v ose stávající silnice. Plyn byl ve většině 

případů označen různými signalizačními tyčemi a to podle „druhu plynu“. Tam kde sítě 

křížily plánovanou trasu SO111  byly kopány sondy a tyto sondy se přímo zaměřovaly. Byl 

doměřen i terén v záboru a nejbližším okolí záboru. Při polohovém a výškovém zaměření 

byly ve stroji registrovány zenitová vzdálenost, šikmá vzdálenost, vodorovné úhly, výška 

stroje nad stanoviskem a výška signálu. 

4.7.2. Zaměření terénu po skrývce ornice, po výkopu a po vápnění 

Po shrnutí ornice a po výkopových pracích je třeba určit objem zemních prací. 

V obou lokalitách probíhalo zaměření začátkem dubna. Při zaměřování byla využita 

metoda přechodného stanoviska a pro zaměření podrobných bodů metoda tachymetrie. 

Skrývka ornice je dána zákonem 13/1994Sb. (O upravení podrobností ochrany 

zemědělského půdního fondu), který tento úkon nařizuje, aby nedocházelo k ničení ornice. 

Po skrytí ornice bylo provedeno v obou lokalitách zaměření terénu po skrývce. 

Pokud v lokalitě neprobíhaly další výkopové práce tak se provedla stabilizace 

zemin vápněním. Rozsah vápnění byl taktéž zaměřen metodou tachymetrie. 
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Následné práce se odvíjely od projektové dokumentace, podle které byly 

vytyčovány násypy, nebo výkopy a pak také podle probíhajících zátěžových zkoušek. 

Podloží, jakožto i jednotlivé vrstvy násypů byly testovány, aby byly dostatečně odolné 

proti silám, které na ně budou v budoucnu působit. Pokud zátěžové zkoušky prokážou, že 

podloží není dostatečně únosné tak se pokračuje ve výkopových pracích, dokud podloží 

nevyhoví daným požadavkům.  

 

4.8. Vytyčení a zaměření násypu 

Kritérium přesnosti stanovené normou ČSN 730422 pro silniční komunikace [12] 

Silniční komunikace (≥70km/h a v zastavěném území) 

Mezní odchylka podélná - ±100mm 

Mezní odchylka příčná - ±80mm 

Mezní odchylka výšková - ±20mm 

-rozbor přesnosti před měřením 

 Vytyčovaná vzdálenost nepřesáhne délku 100 m. Protože metoda přechodného 

stanoviska nebyla modelována, byla zvolena mezní podélná odchylka za mezní vytyčovací 

odchylku. 

Mezní vytyčovací odchylka: -.�/0 � 180�� S 1 20�� 

Směrodatná odchylka měřené délky: -:� � 13,2�� 

Směrodatná odchylka měřeného úhlu: -= � 10,5�+�> 

Koeficient spolehlivosti: �? � 2,5 

Nejdelší vytyčovaná délka: ��@6 � 100� 
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Převod stupňové míry na obloukové: A � 6,37 � 10C  

Požadovaná směrodatná odchylka: -. � DEFGH
IJ � 132�� S 1 8��      (4.31) 

Směrodatná odchylka jednoho měření: -.� � -. � √1 � -.N� � -.:� �
132�� S 1 8��        (4.32) 

Pro podélný směr: >: � DOF
DEOF

� 0,1 S 0,4 �P 1 QR�>�*�S      (4.33) 

Pro příčný směr: -.= � DEOF�T
: � 2,04 �+�> S 0,51 �+�>      (4.34) 

 >= � DU�
DEU�

� 0,060 S 0,961 �P 1 ~�w�)S      (4.35) 

-rozbor přesnosti při měření- Souřadnice volného stanoviska jsou vypočtena 

softwarem totální stanice. V totální stanici se dá nastavit i požadovaná směrodatná 

odchylka v ose x, y, z. Tak se dá během měření v reálném čase vyhodnocovat kvalita 

měření za pomoci softwaru totální stanice a případná chybná měření zopakovat. 

-rozbor přesnosti po měření- Neprovádí se druhé vytyčení, protože se 

vytyčování provádí, dokud nejsou posuny nulové. Vytyčený bod je okamžitě kontrolně 

zaměřen.[11] 
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Vytyčení násypu probíhalo z přechodných stanovisek určených měřením na 

hlavní body trasy. Takto vytyčené body byly v terénu označeny dřevěným kolíkem. Po 

zatlučení byl kolík znovu zaměřen a byla na něj vepsána hodnota rozdílu výšky hlavy 

kolíku a projektované výšky násypu popřípadě výkopu v daném bodě. Jsou vytyčovány 

body příčných profilů Obr. 15. Mezi příčnými profily je vzdálenost 20 m v ose navrhované 

komunikace. 

 

Obr. 15 Příčný profil 

Na Obr. 15 je pláň a příkop vyznačena červenou čarou. Zelená čára vyznačuje 

původní terén. Modrá čárkovaná čára vyznačuje výměnu zeminy v aktivní zóně a černá 

čára znázorňuje nový stav. K vytyčeným bodům jsou vyhotoveny vytyčovací protokoly, 

které naleznete v příloze č. 3. 
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 Obr. 16 Ukázka vytyčovacího protokolu 

Po vytyčení podrobných bodů profilu pláně si stavební dělníci natloukli laťové 

kříže a případně lavičky, a začali navážet materiál, z kterého vytvořili zemní těleso. 

Když byla dokončena navážka zemního tělesa, bylo provedeno zaměření zemního 

tělesa. Z tohoto zaměření byl vytvořen digitální model terénu a byl porovnán 

s projektovaným stavem, aby bylo možné vypočítat kubaturu zemního tělesa a odchylky od 

projektovaného stavu. 

 Jednotlivé výpočetní protokoly a seznam souřadnic naleznete v přílohách č. 3 a 

výkresy naleznete v příloze č. 4. 

Výpočet objemu zemních prací byl proveden v programu ATLAS DTM, kde se 

z vypočtených souřadnic se vytvoří dva digitální modely terénu. Porovnáním digitálního 

modelu terénu zaměřeného před skrývkou (výkopem) a digitálního modelu terénu 

zaměřeného po skrývce (výkopu) získáme výsledný objem zemních prací. Tento je pak 

vepsán přímo do výkresu. 
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4.9. Vytyčení přeložek inženýrských sítí 

V lokalitě Lubina byla realizována přeložka vodovodního řadu, který je v majetku 

SmVaK. Vytyčení a zaměření této sítě bylo přiděleno jiné geodetické firmě. 

Pokud jde o nezastavěnou oblast, jedná se především o kanály odvádějící 

dešťovou vodu. Kanály na dešťovou vodu budou řešeny v pozdější fázi výstavby stejně tak 

jako sítě, které se nalézají pod současnou trasou silnice I/58. Sítě nalézající se pod silnicí 

I/58 budou upraveny po zprovoznění nové trasy a v místech kde nová trasa kopíruje tu 

starou, budou sítě upraveny při úpravách povrchů. Jedná se o veřejné osvětlení, plynovod, 

vodovod, sdělovací kabely, splaškovou kanalizaci atd. 
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5. ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

Pro všechny výpočetní práce kromě nivelace byl zvolen program Groma v. 7. V 

tomto programu bylo pro každou lokalitu zvlášť vypočteno měřítko (jenže se skládá 

z opravy z nadmořské výšky a z opravy z kartografického zkreslení). 

  

Obr. 17 Výpočet měřítka pro oblast Příbor a Lubina 

5.1. Výpočet měřických sítí Příbor a Lubina  

Z měřených dat a bodů ČSTS (stanoviska: 277, 246; orientace: 254, 243, 25) byl 

v programu Groma v. 7 sestaven polygonový pořad pro výpočet přibližných souřadnici 

bodů 3100-3114. V tabulce č. 3 jsou uvedeny pouze polohové souřadnice potřebné pro 

vyrovnání sítě. 
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Tab.  3 Přibližné souřadnice měřické sítě Lubina v S - JTSK 

Přibližné souřadnice sítě Lubina 

č. bodu Y (m) X (m) 

3114 481159,941 1125875,311 

3113 481080,359 1125926,504 

3112 480992,874 1126021,586 

3111 480835,151 1126091,061 

3110 480738,344 1126109,582 

3109 480646,740 1126202,260 

3108 480657,389 1126347,049 

3107 480451,515 1126227,357 

3106 480355,296 1126266,995 

3105 480477,085 1126319,175 

3104 480375,859 1126395,927 

3103 480289,374 1126509,859 

3102 480332,189 1126574,836 

3101 480304,988 1126629,336 

3100 480424,600 1126459,148 

Po získání přibližných souřadnic bylo přistoupeno k vyrovnání měřické sítě. Síť 

byla vyrovnána v programu GRMNET fungujícím pod programem Gromav.7 viz. Obr. 18. 

Do programu byla načtena měřená data. ZhB a TB byly určeny jako pevné a jako 

volné body byly zvoleny body měřické sítě. Následně proběhl výpočet, jehož výsledkem 

byl zjištěny parametry sítě a vyrovnané souřadnice bodů měřické sítě s jejich středními 

chybami. Protokoly z výpočtu polygonu a sítě jsou uvedeny v příloze č. 3 
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Obr. 18 Vyrovnání sítě 

Parametry sítě  
Počet bodů v síti                       :  21 
Počet bodů, na nichž jsou měřeny směry :  17 
Počet neznámých                         :  30 
Počet měřených délek                    :  31 
Počet měřených směrů                    :  95 
Počet měřených veličin                  : 126 
Počet zprostředkujících úhlů            :  78 
Počet zprostředkujících veličin         : 109 
Počet podmínek                          :  12 
Počet podmínkových rovnic              :   0 
Způsob připojení sítě                   : Vázaná síť, v matici A je vynecháno 12 sloupců. 
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Tab.  4 Vyrovnané souřadnice měřické sítě Lubina včetně přesnosti jednotlivých bodů 

 

Z Tab. 4 je zřejmé, že byly dodrženy mezní odchylky v souřadnici X a Y podle 

normy ČSN 730422. Výpočetní protokoly z programu Groma v.7 je vedeny v příloze č.3 

Měření v síti Příbor bylo zpracováno obdobným způsobem jako v předešlém 

případě. Síť byla připojena na body ČSTS (stanoviska: 242, 231; orientace: 230, 241, 225, 

254, 25). Byly určeny body měřické sítě 3001 – 3015. Byl sestaven polygonový pořad, 

který byl připojen na pevné body sítě. Výpočtem polygonového pořadu byly získány 

přibližné souřadnice pro vyrovnání sítě. 
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Tab.  5 Přibližné souřadnice měřické sítě Příbor v S - JTSK 

Přibližné souřadnice sítě Příbor 
č. bodů Y (m) X (m) 

3015 482803,448 1124139,274 

3014 482791,069 1124221,721 

3013 482711,221 1124226,803 

3012 482560,782 1124251,435 

3011 482558,330 1124289,377 

3010 482440,188 1124310,820 

3009 482364,245 1124375,066 

3008 482302,380 1124341,475 

3007 482163,884 1124310,055 

3006 482146,237 1124432,379 

3005 482254,153 1124562,754 

3003 482172,420 1124575,859 

3002 482028,544 1124688,351 

3001 481932,291 1124748,070 

 

Parametry sítě 
Počet bodů v síti                       :  21 
Počet bodů, na nichž jsou měřeny směry :  16 
Počet neznámých                        :  28 
Počet měřených délek                    :  30 
Počet měřených směrů                    :  95 
Počet měřených veličin                  : 125 
Počet zprostředkujících úhlů           : 79 
Počet zprostředkujících veličin         : 109 
Počet podmínek                          : 14 
Počet podmínkových rovnic              : 0 
Způsob připojení sítě                   : Vázaná síť, v matici A je vynecháno 14 sloupců. 
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Tab.  6 Vypočtené souřadnice a přesnost měřické sítě Příbor v S - JTSK 

 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že, že byly dodrženy mezní odchylky v souřadnici X a Y 

podle normy ČSN 730422. Výpočetní protokoly z programu Groma v. 7 jsou vedeny v 

příloze č.3.  

5.1.1. Výpočet vedlejšího polygonového pořadu  

Polygonový pořad oboustranně připojený a orientovaný začínal na bodě 3008 a 

končil na bodě 3001. Byly jím určeny souřadnice bodů 5206, 5207a 5204 byl vypočten a 

vyrovnán klasicky pomocí programu Groma v. 7. 

Parametry polygonového pořadu 
Typ pořadu                           : Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka přadu                          :  741.337m 
Úhlová odchylka                      :  -0.0005g 
Odchylka Y/X                         :   -0.035m /    0.036m 
Polohová odchylka                   :    0.050m 
Největší / nejmenší délka v pořadu  :  267.648m /  124.109m 
Poměr největší / nejmenší délka     : 1:2.16 
Max. poměr sousedních délek         : 1:2.16 
Největší rozdíl 2x měřené délky     :  0.002m 
Nejmenší vrcholový úhel            : 154.6926g 
Výškový uzávěr:     0.03m 
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Tab.  7 Souřadnice bodů vedlejšího polygonového pořadu v S-JTSK a Bpv 

Určované souř. bodů vedlejšího polygonu 

č. bodu Y (m) X (m) h (m)  

5206 482146,086 1124289,322 292,04 

5207 482030,456 1124334,435 293,09 

5204 481897,235 1124566,595 295,46 

5.2. Zpracování měření v hlavním výškovém bodovém poli 

Před samotným výpočtem je třeba vypočíst ověřovací měření, které sloužilo pro 

zajištění, zda výšky výchozích bodů nivelačních pořadů odpovídají výškám uvedeným 

v nivelačních údajích.  

Dále byly vypočteny tři nivelační pořady, kterými byly určeny výšky hlavního 

výškového bodového pole (bodů měřické sítě).  

5.2.1. Ověření výchozích nivelačních bodů  

Ověřované výchozí body byly Gh03-14, Gh02-4 a MS-079-6. Nivelační bod 

Gh03-14 byl ověřován z bodu Gh03-13, bod Gh02-4 byl ověřován z bodu Gh02-3 a 

nivelační bod MS-079-6 byl ověřen z bodu MS-079-5.  

Vyrovnání měření a výpočet nadmořských výšek hlavních výškových bodů 

proběhlo v softwaru NIVELACE.EXE.  
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Obr. 19 Ukázka nivelačního zápisníku 

Body byly ověřovány metodou geometrické nivelace s požadavky na přesnou 

nivelaci s těmito výsledky.  

Tab.  8 Ověření výchozích nivelačních bodů 

č. bodu 
výška z niv. 
údajů (m) 

výška určená 
nivelací (m) 

rozdíl (m) 
mezní rozdíl 

(m) 
Niv. Bod 

Gh03-14 320,6000 320,6006 -0,0006 ±0,0070 vyhovuje 
Gh02-4 292,7220 292,7241 -0,0021 ±0,0061 vyhovuje 

MS-079-6 286,9920 286,9899 0,0021 ±0,0054 vyhovuje 

Vyrovnání měření a výpočet nadmořských výšek hlavních výškových bodů 

proběhlo v softwaru NIVELACE.EXE. Nivelační zápisník naleznete v příloze č. 3. 

5.2.2. Výpočet nadmořských výšek hlavních výškových bodů  

Měřeny byly tři nivelační pořady. První nivelační pořad byl měřen jako uzavřený 

nivelační pořad, který začínal a končil na bodě Gh03-14. V tomto pořadu byly postupně 

určeny nadmořské výšky bodů 3108, 9277, 3107, 3106, 3106, 3105, 3104, 3103, 3101, 

3102. 
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Druhý nivelační pořad byl vložen mezi Gh03-14 na Gh02-4. V tomto pořadu byly 

postupně určeny body 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 9246, 3001, 3002, 9242, 3003, 

3004, 3006, 5205, 5206, 3007 a 5207.  

Třetí nivelační pořad začínal na bodě Gh02-4 a končil na bodě MS-079-6 

postupně byly určeny body 3005, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015 a 9231. 

  

Obr. 20 Schéma nivelačních pořadů 
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Obr. 21 Schéma nivelačních pořadů 

Zápisník s měřenými nivelačními pořady naleznete v příloze č. 3. 

Tab.  9 Parametry nivelačních pořadů 

nivelační pořad 
délka pořadu 

v km 

nivelované 
převýšení 

(m) 

dané 
převýšení 

(m) 
∆ (m) ∆max  (m) měření 

Gh03-14 - Gh03-14 1,8556 -0,0063 0,0000 0,0063 0,0068 vyhovuje 

Gh03-14 - Gh02-4 3,1242 -0,0030 0,0000 0,0030 0,0088 vyhovuje 

Gh02-4 - MS-079-6 3,0965 -0,0053 0,0000 0,0053 0,0088 vyhovuje 
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V softwaru NIVELACE.EXE bylo vypočteno vyrovnání, nadmořské výšky 

určovaných bodů a jejich střední chyby viz. Tab. 10.  

Tab.  10 Nadmořské výšky (v Bpv) hlavních výškových bodů a jejich střední chyby 

 

5.3. Doměření pro projekt a zaměření terénu po skrývce ornice, po výkopu a po 

vápnění. 

V této kapitole je řešen víceméně jen výpočet souřadnic přechodného stanoviska a 

následný výpočet prostorových souřadnic ( polohových v S-JTSK a výškových v Bpv. ) 

podrobných bodů. 

Přechodná stanoviska byla vypočtena v programu Groma v. 7 funkcí „Volné 

stanovisko“. Protokoly z o výpočtu volných stanovisek naleznete v příloze č. 3. 

Výpočet podrobných bodů byl proveden v programu Groma v. 7 pomocí funkce 

„Polární metoda dávkou“. 
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Vypočtené prostorové souřadnice bodů sloužily pro pozdější grafické zpracování. 

Protokoly z výpočtů a vypočtené souřadnice jsou v příloze č. 3. 

5.4. Zaměření násypu 

Softwarem totální stanice byla z  naměřených veličin vypočtena přechodná 

stanoviska a z nich byly v obou lokalitách znovu vytyčeny body pláně a příkopu. Tyto 

vytyčené body, byly zaměřeny. Z vygenerovaného vytyčovacího protokolu byly vypočteny 

výškové odchylky mezi výškami danými projektem (odečtených z příčných profilů) a 

výškami určenými zaměřením pláně. 

Tyto rozdíly nesměly překročit ±30 mm. Z Tab. 11 je zřejmé, že mezní odchylka 

pro body pláně byla překročena jen na dvou měřených profilech. Vždy se jednalo o 

počáteční profil daného úseku, v jehož blízkosti se bude nacházet napojení na stávající 

komunikaci. 
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Tab.  11 Výškové odchylky vytyčených bodů pláně 
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6. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

Vypočtené souřadnice podrobných bodů byly uloženy ve formátu *.txt. S tímto 

formátem dat se nejsnáze pracovalo jak v programu Atlas 4.20.6. tak po drobné úpravě 

souboru i v programu Kokeš 6.7. Formát *.txt se uplatnil také při práci v software 

Autocad, v kterém byly vytvářeny výkresy pro projektanta a stavbyvedoucí. 

6.1. Software 

Pro jednotlivé úlohy byl vybrán takový software, který nejlépe splňoval 

požadavky na výstupní formát dat a v kterém byla daná úloha nejsnáze zpracovatelná. 

6.1.1. Atlas DMT 

Umožňuje velmi snadnou generaci DMT z *.txt, z výkresů ve formátu DXF nebo 

Kokeš/MYSIS a při použití rozšiřujících modulů jako jsou „Řezy“ Je snadné 

z vygenerovaného DMT vytvořit podélný profil a příčné řezy.  

Rozšiřující modul „Objem“ umožňuje velmi snadno určit kubatury z rozdílů dvou 

DMT. Například terén před skrývkou a po skrývce. 

V softwaru byly vytvořeny DMT před skrývkou ornice, po skrývce a výkopu, 

kubatur skryté ornice, příkopu a pláně. Tyto DMT jsou v příloze č. 4. 
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Obr. 22 Práce v Atlas DMT 4.20.6 

6.1.2. Kokeš 6.70 

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. [10]  
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Obr. 23 Kresba v Kokeš 6.70 

6.1.3. AutoCAD 2009 

AutoCAD je software vyvinutý pro 2D a 3D projektování a konstruování. 

Poskytuje řadu API rozhraní a je tak i otevřenou platformou pro nadstavbové aplikace 

třetích firem. 

V tomto softwaru byla zpracovávána data pouze pro projektanta a stavbyvedoucí. 

Výkresy vyhotovené v tomto programu jsou v příloze č. 4 a to pouze na přiloženém CD. 

AutoCAD umožňuje jednoduchou formou tvořit výkresovou dokumentaci za pomoci 

zvolených vrstev, čar a jejich vlastnostech, které je možné přednastavit. 
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Obr. 24 Kresba v AutoCAD 2009 
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7. ZÁVĚR 

Úkolem diplomové práce bylo provedení měřických prací při výstavbě obchvatu 

města Příbor a vyhotovení podkladů podle požadavků projektanta a stavby vedoucích. 

Jako první byla provedena rekognoskace terénu, při které jsme si vytvořili 

komplexní pohled na danou lokalitu, v které byly prováděny měřické práce. Při 

rekognoskaci byl zjištěn stav stávajícího bodového pole (ČSTS a ČSNS) a byly kolíky 

dočasně vyznačeny body měřických sítí, který byly později trvale stabilizovány do vrtů 

zabetonovanými PVC trubkami.  

Měřické sítě byly připojeny do souřadnicového systému JTSK pomocí vázané sítě 

a do výškového systému Bpv. byly sítě připojeny pomocí geometrické nivelace ze středu. 

Zaměření jednotlivých stavebních prací vycházelo z nově vybudované měřické sítě i 

z bodů stávajícího bodového pole (ČSTS). Měřičské práce byly provedeny totální stanicí 

Trimble S6, kromě výškového připojení měřické sítě do Bpv, které bylo provedeno 

digitálním nivelačním přístrojem DNA 03Leica. Veškeré provedené práce odpovídají 

požadavkům uvedených v ČSN 730422. 

Výpočetní práce byly realizovány v programu Groma v. 7. a Atlas DMT 4.06.2, 

NIVELACE. exe. Grafické zpracování bylo realizováno v programu AutoCAD 2009, Atlas 

DMT 4.06.2. a Kokeš 6.70. 

Diplomová práce obsahuje číselné výsledky měření, které jsou reprezentované 

výpočetními protokoly obsahujícími charakteristiky provedených měření a vypočtenými 

souřadnicemi podrobných bodů a bodů měřické sítě. Grafická část je tvořena výkresy 

v digitální formě, polohopisnými mapami a digitálními modely terénu. 
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