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ANOTACE  

 

          V předloţené diplomové práci je zpracována problematika vytyčení objektů obsluhy 

lanovky, kterému předcházelo polohopisné a výškopisné zaměření daného území, a 

zpracování naměřených dat. Výsledky měření byly podkladem pro vyhotovení projektu 

výstavby lanové dráhy. Prví část je teoretická, v druhé je praktické řešení pro projekt 

lanové dráhy Tatranská Lomnica –Čučoriedky. 

 

 

 

 

Klíčová slova:  

polohopisné a výškopisné měření, projekt lanové dráhy, vytyčovací výkres, vytyčení  

objektu   

 

 

 

 

SUMMARY 

 

In the present thesis analyzes the problem of dentification of  object lift, which was  

preceded by planimetric and altimetric focus of teritory, and data procesing. Results were 

used for the original construction project cableway. Generally a first part is theoretical, 

the second is a practical solution for the project cableway Tatranska Lomnica-

Čučoriedky.  
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1.     Úvod 

 

         Tatranská Lomnice je asi jedna z největších a nejhezčích tatranských osad. Nachází 

se 6 km východně od Smokovce na úpatí Lomnického štítu. Zajímavá poloha této oblasti 

způsobila intenzifikaci turistického ruchu, která se v minulých letech projevila zvýšeným 

zájmem domácích i zahraničních turistů v zimním i letním období. To je jeden z hlavních 

důvodů, proč se investor rozhodl realizovat nové horské dopravní zařízení (HDZ), které 

umoţnilo intenzivně a atraktivně vyuţít přírodní danosti této lokality. 

Realizace HDZ si vyţaduje velké mnoţství práce v oblasti geodézie, které můţeme  

podle postupností prací rozdělit na:  

o vyhotovení podkladů ke zpracování projektu HDZ,  

o vytyčení základů pro traťové podpěry, údolní a vrcholovou stanici, objekty obsluhy 

o činnost geodeta při výstavbě základů,  

o kontrolní měření základů před montáţí technologie,  

o výstupní geodetická kontrola pro udělení povolení na zkušební provoz, 

o periodická geodetická kontrola HDZ. 

          

         Zadáním mé diplomové práce byly první dvě etapy z výše zmíněných činností 

geodeta při výstavbě HDZ. 

 

Při geodetickém zaměření objektů a terénu se vyšetřují a zjišťují geometrické  

prostorové informace o předmětech měření. Na základě zpracování se získávají 

numerické a grafické podklady, které se pouţívají pro projektování. Při geodetickém 

vytyčování je tento tok informací opačný. Podstata vytyčování je v tom, ţe určité 

geometrické a jiné údaje o objektech z map, plánů a projektů se pomocí měřické techniky 

přenesou do prostředí ve kterém se příslušné objekty mají budovat, rekonstruovat anebo 

upravovat. 

 

Výsledkem podrobného měření je polohopisný a výškopisný plán dané lokality,  
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který slouţí pro zpracování projektu lanové dráhy. Po dodání projektu proběhlo vytyčení 

objektů slouţících k obsluze lanovky. Všechny měřičské práce byly vykonány podle 

normy „ STN ISO 4463 Metódy merania v stavebníctve, vytyčovanie a meranie, 2002.“ 

 

Mým úkolem při měření bylo po rekognoskaci terénu zaměření bodů měřičské sítě  

metodou GPS. Část podrobného měření jsem měřila totální stanicí a v druhé části bylo 

mým úkolem mapování terénu a vyhotovení měřičského náčrtu. Jako figurant se mnou 

spolupracoval p. Šimanica. Po ukončení terénních prací jsem v programu Geus provedla 

zpracování výsledků měření a vytvořila kresbu polohopisu a části výškopisu. 

Před vytyčením polohy objektů, při kterém jsem totální stanicí určila prostorovou polohu 

vytyčovaných bodů půdorysu staveb, jsem aparaturou pro měření GPS kontrolně zaměřila 

body vytyčovací sítě. Při vytyčování jsem spolupracovala s Ing. Shalkem, kterému taky 

vděčím za to, ţe mi umoţnil vykonat měření a zpracování zakázky, kterou jsem mohla 

vyuţít pro diplomovou práci. Za zapůjčení měřičské techniky děkuji firmě Geosluţba, s.r.o 

a GEOMA. 
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2.     Vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou dokumentaci  

 

Geodetické podklady tvoří samostatnou část projektu. Vyznačuje se v nich,  

polohopisný a výškopisný systém, kdo je vyhotovil, kde a s jakou přesností. Zpravidla 

obsahují: 

o seznam příloh, 

o technickou zprávu, 

o seznam souřadnic a výšek bodového pole, 

o místopisy bodového pole, 

o mapy (polohopisní a výškopisní), 

o profily, 

o fotogrammetrickou dokumentaci. 

Mapy patří k základnímu podkladu projektové dokumentace a můţeme je získat  

vyuţitím existující mapové dokumentace, nebo si je pro dané účely vyhotovíme. [1] 

 

2.1     Měřičská síť 

 

Geometrickým základem při podrobném polohopisném měření jsou polohové  

měřičské body, které tvoří měřičskou síť. Tvar a hustotu měřičské sítě ovlivňuje metoda 

podrobného měření polohopisu. 

 

2.1.1     Polohový a výškový systém 

 

Geodetické práce se vykonávají v souřadnicovém systému Jednotní trigonometrické 

sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém baltském systému-po vyrovnání (Bpv). Jestli se 

jedná o rozšíření anebo doplnění výstavby v daném prostoru, můţou se geodetické práce 

vykonat taky v místním souřadnicovém systému. Pouţitý souřadnicový a výškový systém 

musí být vţdy výrazně vyznačen v grafické a písemné dokumentaci. V technické správě se 

musí uvést vztah mezi pouţitým systémem a státními závaznými systémy. 

 

 Souřadnicový systém Jednotní trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). (Obr.č.1) 
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K převodu do roviny s příslušným souřadnicovým systémem je pouţito Křovákovo dvojí 

konformní kuţelové zobrazení. (Obr.č.2) Počátek pravoúhlého souřadnicového systému je 

na severovýchodě, proto celá síť leţí v I. kvadrantu, takţe všechny souřadnice jsou kladné. 

Systém charakterizují:   

- parametry Besselovho elipsoidu, který představuje referenční elipsoid, 

- konformní zobrazení Besselovho elipsoidu na zmenšenou Gaussovou kouli, 

- konformní zobrazení Gaussove koule na kuţelovou plochu ve všeobecné poloze, 

- vrchol kuţele je umístěn na spojnici středu koule S a kartografického pólu Pk.  

 

 

Obr. č.1 Souřadnicová soustava S-JTSK              Obr. č.2  Křovákovo zobrazení 

 

 Baltský systém po vyrovnání (Bpv) 

Výšky jsou vztaţeny k nulovému horizontu střední hladiny Baltského moře v Kronštadtu. 

Systém je dále definován souborem normálních výšek (Moloděnského) z mezinárodního 

vyrovnání nivelačních sítí. [2]  

 

2.1.2     Polohové bodové pole 

 

Body polohového bodového pole jsou podkladem na učení vzájemné polohy  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivela%C4%8Dn%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5&action=edit&redlink=1
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předmětů měření v určitém souřadnicovém systému. Dělíme je na: 

1. Základní polohové bodové pole (ZPBP) – patří sem body státní trigonometrické 

sítě, která se podle postupu bodování rozděluje na trigonometrické sítě I. aţ V. 

řádu, 

2. Podrobné polohové bodové pole (PPBP) – tvoří pevné body podrobného 

polohového bodového pole (PBPP) 1. aţ 5. třídy přesnosti a dočasně 

stabilizovány body. 

Státní trigonometrická sít představuje plošnou síť bodů spojených do trojúhelníků.   

Podle potřeby se dál zahušťuje body PPBP 1. třídy přesnosti.  

Body PPBP se pouţívají na podrobné měření při mapovacích, vytyčovacích a geodetických 

pracích ve výstavbě.  

 

2.1.3     Výškové bodové pole 

 

Body výškového bodového pole, jejichţ výšky se určují v určitém výškovém  

systému nivelací tvoří výškové (nivelační) sítě. Dělí se na :  

 

1. Základní výškové bodové pole – tvoří body státní jednotné nivelační sítě sloţené 

ze základních nivelačních bodů, bodů státní nivelační sítě (nivelační síť I. aţ III. 

řádu) a bodů státní podrobné nivelační sítě (nivelační síť IV. řádu a plošné 

nivelace), 

2. Podrobné výškové bodové pole – kde patří stabilizované body technických 

nivelací 

Poţadavky na hustotu a volbu bodů výškových bodových polí a trasy nivelačních  

pořadů se určují na podkladě rekognoskace. [2] 

 

2.1.4     Stabilizace a signalizace bodového pole 

 

Všechny body polohového i výškového pole na zemském povrchu musí být  

stabilizovány předepsanými měřičskými značkami a body polohového pole případně i 

signalizovány. Pod stabilizací bodu rozumíme jeho zabezpečení trvalým, případně 

dočasným znakem v přírodě. Trvale se stabilizují body, které je třeba zachovat pro 
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pozdější měřičské a vytyčovací práce. Body trigonometrické sítě se stabilizují jednou 

povrchovou a dvěma podzemními značkami. (Obr.č.3) Trvalá stabilizace bodů PPBP 

(Obr.č.4) se vykonává tam, kde by byly body zničeny. 

 

                  

 

      Obr. č.3 Stabilizace ZPBP                                    Obr. č. 4 Stabilizace PPBP 

 

Signalizace bodu znamená jeho označení v přírodě. Některé trigonometrické body  

mají přirozenou signalizaci např. kříţ na věţi kostela (Obr.č.5)  nebo umělou např. tyčový 

signál. (Obr.č.6)  [1] 

 

                       

 

Obr. č. 5 Signalizace na věži kostela              Obr. č. 6 Tyčový signál       
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2.1.5     Body státní prostorové sítě    

 

Rozvoj přístrojové techniky zvýšil kvalitu a efektivnost geodetických prací v terénu a  

jejich zpracování. Přesné měření délek, kvalitní měření úhlů pomocí digitálních totálních 

stanic, určování prostorové polohy pomocí GPS vedlo k tomu, ţe kvalitní prostorové 

geodetické údaje jsou deformovány do zobrazovací roviny S-JTSK. To bylo podnětem na 

budování nových geodetických základů. Z bodů Základního polohového bodového pole 

(ZPBP), nivelačních bodů Česko-Slovenské jednotní nivelační sítě (ČSJNS) a bodů Státní 

gravimetrické sítě (ZTBP) byli vybrány vhodné body do nových integrovaných 

geodetických základů.  

 

Geodetické základy v přírodě představují geodetické body. Ty jsou budovány jako  

integrované s jednoznačnou měřičskou značkou, ke které jsou určeny prostorové 

souřadnice, rovinné souřadnice, normální výška, tíhové zrychlení, charakteristiky přesnosti 

jednotlivých parametrů a roční rychlosti bodů Slovenského kinematického referenčního 

rámce (SKTRF). 

 

Při výběru a určovaní bodů se zohledňují tyto poţadavky: 

o jednoznační geodetická značka (značka s dírkou), 

o oranţová barva zařízení, 

o minimální zákryt okolí bodu překáţkami do výškového úhlu 15˚, 

o přístupnost na bod terénním vozidlem a bez vlastnických omezení, 

o měření bodu statickou metodou dvoufrekvenčními přístroji GPS  

o minimálně 6 hodinová observace 

 

ŠPS se člení na: 

- body třídy “A“ coţ jsou stanice permanentní observace GNSS (globální  

 navigační satelitní systém) - stanice SKPOS (Slovenská prostorová 

 observační síť),  

- body “B“ geodynamické body (SGRN - Slovenská geodynamická  

referenční síť), 

- body “C“ body určené observací GPS minimálně 6 hodin,  
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- body “D“ ostatní geodeticky určené body (např. znaky státní hranice). [9]   

  

2.2     Globální polohový systém GPS 

 

Systém NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing And Ranging Global  

Positioning Systém) je v současné době nejlépe propracovaným a funkčním druţicovým 

navigačním systémem na určování polohy a času kdykoliv a kdekoliv na Zemi. Původně 

slouţil k vojenskému vyuţití.  

 

2.2.1     Struktura GPS 

 

Systém je tvořen třemi segmenty: 

 kosmickým, 

 řídicím, 

 uţivatelským.  

 

Kosmický segment tvoří v současné době 31druţic z toho 28 aktivních, které obíhají  

Zemi na šesti kruhových drahách se sklonem k rovníku 55˚. Doba oběhu druţice je 12 

hodin, coţ umoţní zachytit uţivatelům signál min. 4 druţic, které jsou 15˚ nad obzorem. 

(Obr.č.7) 

 

      

 

Obr. č. 7 Rozmístění družic kolem Země a tvar GPS družice 

 

Řídicí segment je tvořen 5 pozemními pozorovacími stanicemi, řídicím centrem a 3  



Alena Kulasová: Geodetické práce pro projekt výstavby lanové dráhy Tatranská Lomnica-Čučoriedky včetně 

vytyčení objektu obsluhy lanovky 

 

2010                                                                                                                                                                   9 
 

pozemními vysílacími anténami. Jeho úkolem je monitorovat a řídit činnost druţicového 

systému, určovat systémový čas GPS, předpovídat dráhy druţic a chod hodin na druţicích, 

obnovovat navigační zprávu druţic. 

 

Uživatelský segment tvoří síť pouţivatelů GPS přijímačů a výpočetních programů,  

kterými se určuje poloha a čas. Vyuţití je široké – pozemní, námořní a letecká navigace, 

geodetická měření, pro potřeby astronomických měření atd. 

 

2.2.2     Metody měření pomocí GPS: 

 

Kódové měření vzdáleností – vyuţívají se pseudonáhodné kódy (C/A-kód a P-kód) 

vysílané druţicemi GPS, výsledkem jsou pseudovzdálenosti ovlivněny nesynchronností 

hodin přijímače se systémovým časem GPS. Přesnost kódových měření je 1-5m. Příjem 

signálu je moţný i přes menší překáţky, není nezbytné spojité sledování druţic. Určení 

polohy je moţné z jednotlivých simultánních měření na 4 a více druţic. 

 

Fázové měření nosní vlny - měření rozdílů vzdáleností sledované druţice. Dějí se 

s milimetrovou přesností, poţadavkem je kontinuální měření a spojitý příjem signálu 

druţice. Přerušení signálu způsobí i malé překáţky. 

 

Absolutní určování polohy - jedním přijímačem se na základě měření pseudovzdáleností 

určí prostorová plocha v geocentrickém souřadnicovém systému. Měření a zpracování 

nezávisí od polohy ostatních určovaných bodů. 

 

Relativní, diferenciální určování polohy - simultánní měření, které vyţaduje pouţití dvou i 

více přijímačů. Nové souřadnice bodu se určují vyuţitím měření na bodě, kterého poloha je 

známá. Při relativním určování polohy se vyuţívá měření fáze nosné vlny. O 

diferenciálním určování polohy mluvíme, kdyţ určení polohy vychází z měření 

pseudovzdáleností redukovaných o korekce na referenčním bodě. 

 

Statické metody určování polohy - přijímač je vzhledem k Zemi po dobu měření v klidu. 

Čas měření je několik minut aţ několik hodin, v závislosti od poţadované přesnosti.  
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Kinematické metody určování polohy - přijímač, kterým určujeme polohu je v pohybu. 

Tento název se obecně uţívá i v případě, kdy se přijímač zastaví po dobu měření polohy 

bodu. Doba měření můţe být od několika vteřin po několik minut.  

 

Jednofrekvenční měření - vyuţívá se jen nosná vlna L1 a C/A-kód. Vliv ionosféry se 

redukuje pomocí modelu, aktuální numerické hodnoty koeficientů jsou obsaţeny 

v navigační zprávě, která je součástí signálu vysílaného druţicí. Při relativních fázových 

měřeních je vyuţití jednofrekvenčních přijímačů omezeno do vzdálenosti 10-15 km. 

 

Dvoufrekvenční měření - současné měření kódu nebo fází na obou nosních vlnách L1 a L2. 

V lineárních kombinacích fázových nebo kódových měření je eliminovaný vliv ionosféry.  

 

Výběr metody měření pomocí GPS závisí od poţadavků a charakteru projektu,  

rozhodující je poţadovaná přesnost, případně časové limity. Výsledná přesnost je dána 

pouţitou metodou měření. Přesnost také závisí od aktuálního rozloţení druţic, stavu 

ionosféry, modelu eliminace troposféry, pouţitých poloh druţic, jako i od pouţitého 

softwaru při zpracování měření.  

 

2.2.3     Kinematická metoda v reálním čase – RTK 

 

Kinematická metoda v reálním čase je v současné době jedna z nejpouţívanějších  

metod měření s vyuţitím GPS. Princip RTK je zaloţen na okamţitém přenosu měřených 

údajů prostřednictvím radiového signálu do pohybujícího se přijímače. Tento má v sobě 

zabudován software na zpracování fázových měření, takţe okamţitě po inicializaci je 

moţné zpracovat měřený signál. Jedná se prakticky o měření v reálném čase. Spolehlivost 

RTK je dána spolehlivostí spojení pomocí radiomodemu, nebo sítě GSM. 

 

Měření metodou RTK je moţné uskutečnit dvěma způsoby: 

 

- Statické měření v reálním čase- nejlepší výsledky dosáhneme, kdyţ měření na bodě 

trvá několik minut. Výsledné souřadnice jsou průměrem měření uskutečněných na 
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měřeném bodě. Polohová přesnost se udává podle vztahu σ = 5 mm + 2 ppm x b, kde 

b je vzdálenost mezi referenční a pohybující se měřickou stanicí . 

 

- Kinematické měření v reálním čase- pohybující se přijímač plynule mění svoji 

polohu, jsou registrovány okamţité souřadnice. Záznam souřadnic můţe být 

v intervalu od 0,1 s aţ několik desítek sekund. Polohová přesnost je dána vztahem      

σ = 10 mm + 2 ppm  x  b. 

  

2.2.4     Přesnost určení polohy pomocí GPS 

 

Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími přesnost určení souřadnic pomocí  

relativních fázových měření jsou: 

 délka intervalu měření, 

 počet druţic a jejich rozloţení vzhledem k měřeným bodům, 

 délka měřené základnice, 

 metoda zpracování, 

 metody řešení ambiquit, 

 měření na jedné nebo dvou frekvencích, 

 typ přijímače a antény, 

 typ efemerid druţic,  

 

2.2.5     Souřadnicový systém GPS 

 

Souřadnice jsou udávané v jednotném geocentrickém systému WGS-84 se středem  

v těţišti Země. Os X je orientována do nultého poledníku, os Y je v rovině rovníku kolmá 

na os X ve východním směru. Os Z je v střední ose otáčení Země. 

K WGS-84 je přirazen geocentrický hladinový elipsoid definován čtyřmi základními 

parametry:  

                    - velká poloos a = 6378137 m, 

                    - malá poloos b = 6356752 m, nebo geometrické zploštění f = 1/298,2572221, 

                    - uhlová rychlost Země Ω = 7292115 x 10
-11

 rad.s
-1

, 

                    - geocentrická gravitační konstanta GM = 3986005 x 10
8
 m

3
.s

-2
.    
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 Poloha bodu můţe být vyjádřená dvěma způsoby (Obr.č.8): 

o pravoúhlé (kartézské) souřadnice X, Y, Z, 

o elipsoidické souřadnice B (šířka), L (délka), h (výška nad elipsoidem). 

 

 

 

Obr. č. 8 Pravoúhlé a elipsoidické souřadnice 

 

Souřadnice je potřebné transformovat pomocí transformačních rovnic do jiného  

souřadnicového systému, kterým je na Slovensku S-JTSK. Transformační koeficienty 

můţou být napřed dány, nebo se určí na základě souboru identických bodů, kterých 

souřadnice jsou známy v obou systémech. [10] 

 

2.3     Měření polohopisu a výškopisu 

 

Polohopis je obraz zemského povrchu znázorňující vzájemnou polohu předmětů  

měření. Je to soubor zobrazených bodů, čár, a mapových značek. Současně s měřením 

polohopisu se o předmětech měření zjišťují další údaje technického a právního charakteru, 

které se označují jako předměty šetření. 

Předmětem měření jsou významné body přirozených a umělých objektů pod zemským 

povrchem, na povrchu a nad zemským povrchem. 

 

Při výškovém měření se určuje vzájemná poloha bodů ve svislém směru. Pomocí  
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výškových měření se vyhotovuje výškopisní sloţka map. V geodézii je výška svislá 

vzdálenost bodu od určité zvolené porovnávací plochy. 

Předmětem měření jsou výškově určené body polohopisu a topografických tvarů zemského 

povrchu.  

 

2.3.1     Měřičský náčrt 

 

Slouţí na zakreslení podrobných bodů předmětů přímého měření. Měřičské náčrty se  

zpravidla vyhotovují samostatně pro polohopis, výškopis, podzemní vedení potrubí, 

podzemní kabelová vedení. V závislosti na hustotě zobrazovaných údajů je moţné sloučit 

jednotlivé náčrty, přičemţ je nutno dodrţovat zásadu přesnosti a srozumitelnosti všech 

údajů.  

Při měření výškopisu se do měřičského náčrtu zaznamenávají čísla bodů a současně se 

zakresluje kostra terénu jako spádnice a charakteristický průběh vrstevnic. (Obr.č.9)  Podle 

záznamů v měřičském náčrtu se vykoná konstrukce polohopisu a řešení výškopisu. [1] 

 

 

 

Obr. č. 9 Měřičský náčrt 
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2.3.2     Tachymetrie 

 

Tachymetrie je název pro rychlou měřičskou metodu, při které se jedním měřením  

určuje současně poloha i výška bodů v terénu. Poloha zaměřených bodů se stanovuje 

polárními souřadnicemi, to značí horizontálním úhlem ω vzhledem na pevný směr a 

vodorovnou vzdáleností s. Výšky bodů se určují trigonometricky měřením výškového úhlu 

z. (Obr.č.10) 

 

 

Obr. č. 10 Princip tachymetrie 

 

Přesná tachymetrie se odlišuje od ostatních tachymetrických způsobů měření  

zejména zvýšením přesnosti v měření délky. To umoţnili elektronické dálkoměry a totální 

stanice. Při tomhle způsobu se sniţují nároky na počet členů měřičské skupiny a co je 

hlavní, je tady moţná registrace naměřených údajů a dat a jejich přenos do PC s následnou 

automatizovanou činností vyhodnocení a grafického zpracování. [2]  

 

2.3.3     Podélný profil    

 

Pro potřeby projektování liniových staveb můţe být tvar terénu vyjádřen profily.  

Profily se výškově měří nivelací. Při niţší přesnosti můţe být pouţitá i tachymetrie. Profil 

je řez svislé roviny s terénem a zobrazuje tvar terénu nebo objektu podél určité čáry. Podle 

směru vedení profilu k ose liniové stavby se dělí na podélné a příčné profily. 
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Podélný profil zobrazuje svislý řez terénem v ose projektované liniové stavby.  

Nivelace podélného profilu se uskutečňuje ze stanovisek podél profilu, který byly 

připojeny na body výškového bodového pole. Stanoviska se volí mimo profil, na místech 

ze kterých je moţné zaměřit dostatečně velkou část profilu. Záměry na přestavbové body 

se měří geometrickou nivelací ze středu, ostatní body se zaměří záměry stranou. (Obr.č.11) 

[2] 

 

 

Obr. č. 11 Měření podélného a příčného profilu 

 

2.3.4     Charakteristiky a kritéria přesnosti  

 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je základní  

střední výšková chyba mH . Výšky souboru podrobných bodů jedné třídy přesnosti musí 

být určeny tak, aby charakteristika mH nepřekročila kritérium uH uvedené v tabulce č. 1 a u 

bodů terénního reliéfu (na nezpevněném povrchu) nepřekročila kritérium 3*uH . 

Tab. č. 1. Kritéria přesnosti podrobných bodů výškopisu  

Kód charakteristiky kvality 1 2 3 4 5 

uH (m) 0.03 0.07 0.12 0.18 0.35 

uV (m) 0.30 0.40 0.50 0.80 1.50 
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Dosaţení přesnosti výsledků výškopisu se ověřuje nezávislým kontrolním měřením a  

určením výšek podrobných bodů výběru a jejich porovnáním s výškami, uvedenými v 

mapě nebo určenými z vrstevnic. 

 

Pro testování přesnosti výšek podrobných bodů se pro body výběru vypočtou rozdíly  

výšek ΔH = Hm - Hk , kde Hm je výška podrobného bodu výškopisu a Hk je výška téhoţ 

bodu z kontrolního určení. Dosaţení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové 

střední výškové chyby sH , vypočtené ze vztahu: 

 

                                                                                                     (1) 

Hodnota koeficientu k = 2, má-li kontrolní určení stejnou přesnost jako metoda určení 

výšek, nebo k = 1, má-li kontrolní určení podstatně vyšší přesnost, tj. 

                                                                                                                      (2) 

Přesnost výšek se pokládá za vyhovující, kdyţ platí: 

                                                                                        (3) 

Přesnost výsledků podrobného měření je závislá na přesnosti určení souřadnic a  

výšek bodů geodetických základů, od pouţité metody měření, přístrojového vybavení a 

taky volby podrobných bodů a jejich hustoty. [2] 

 

2.4     Plán území 

 

Pro projektovou přípravu, realizaci výstavby a rekonstrukci různých staveb se  

vyhotovují rozličné plány – mapové podklady malých částí území. Podle potřeby to mohou 

být polohopisné plány, ve kterých jsou zaměřeny nové objekty a polohová situace, nebo 

výškopisné, které obsahují výškopisný obraz území.   

 

2.4.1     Polohopisný plán 

 

Polohopisné plány se konstruují na podkladě naměřených výsledků polohopisného  
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měření, které jsou zaznamenány v měřičském náčrtu a v zápisnicích, které v současnosti 

nahradili paměťové karty měřičských přístrojů. Plán se vyhotovuje na vhodném podkladě 

v poţadovaném měřítku. Pro zobrazování předmětů měření a jejich vyznačování 

mapovými značkami a popisem platí norma STN 01 3410 – Mapy veľkých mierok. 

Základné a účelové mapy. (Obr.č.12) 

 

2.4.2     Výškopisný plán 

 

Výškopisní poměry se zobrazují ve výškopisných plánech různými prostředky jako  

jsou vrstevnice, technické šrafování, kresba s výškovými údaji bodů území-výškovými 

kótami. (Obr.č.12) Při zobrazení výškové situace území je třeba při měření volit dostatečné 

mnoţství bodů terénu, ve kterých se mnění výškové poměry. Při doplnění polohopisu 

výškopisem vzniká prostorový plán území. [2]  

 

   

 

Obr.č. 12 Příklad  normy STN 01 3410     [7]    
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3.     Projektová dokumentace 

 

Projektová dokumentace realizace stavby řeší stavbu v podrobnostech, jednoznačně  

určuje statické, architektonické, konstrukční, materiálové a kvalitativní řešení stavby 

včetně technických zpráv a výkazů materiálů. Součástí projektu je i podrobný rozpočet 

celkových nákladů stavby. 

Doporučený podrobný obsah a rozsah jednotlivých částí realizačního projektu (RDS): 

 Průvodní zpráva 

 Souhrnná technická zpráva a ekonomické zhodnocení  

 Celková situace stavby ( zastavovací plán) 

 Koordinační výkres stavby 

 Dokumentace stavebních objektů ( stavební část ) 

 Projekt organizace výstavby 

 Dokumentace provozních souborů 

 Celkové náklady stavby 

 Doklady 

 

Abychom mohli vytyčit projekt, musíme se s ním seznámit a vykonat geodetickou  

přípravu vytyčování. Tahle příprava představuje: 

 podrobné seznámení se s projektem a jednotlivými objekty, 

 ověření vztaţných polohových a výškových bodů a jejich zakreslení do výkresů 

dokumentace, 

 určení vytyčovacích prvků na polohové a výškové přenesení objektů do terénu, 

 ověření rozměrů objektů, jejich vzájemné návaznosti a číselné kontrole měr 

projektu, 

 seznámení se s výsledky geologických průzkumů daného území. [5]   
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4.     Technologie vytyčování 

Realizaci projektu kaţdého stavebního díla musí předcházet jeho vytyčení v terénu,  

to značí polohové a výškové umístění v prostoru a určení jeho rozměrů a tvarů. 

Vytyčováním stavebního objektu označujeme souhrn pracovních úkonů, kterými se 

v terénu nebo na dosavadních objektech označují vytyčovacími značkami geometrické 

prvky (body, osy, rovny, výškové úrovně) které umoţňují výstavbu objektů na místě 

určeném stavebním projektem. 

 

Základní pojmy: 

 

 Hlavní polohová čára - je část půdorysu objektu přiléhající ke komunikaci, resp. 

nezastavěné části pozemku. 

 Hlavní osa - je půdorysná osa souměrnosti anebo přímka půdorysu ve směru 

dalšího rozměru, délkově ohraničená tak, aby určovala rozmístění nosných svislých 

konstrukcí. 

 Hlavní bod trasy (HB) - je bod trasy liniové stavby (ţeleznice, cesty, plynovodu) ve 

vymezené vzdálenosti, především na styku dvou směrových prvků trasy (přímka, 

oblouk). 

 Hlavní výškový bod (HVB) – je výškový vztaţný bod (umístěný mimo 

vytyčovaného stavebního objektu), ze kterého provádíme podrobné výškové 

vytyčení stavebního objektu.  

 

 4.1     Zásady vytyčování stavebních objektů 

 

1) Čitelnost stavebních projektů, připojení objektů na vztaţné body, které musí být 

stabilizovány. 

2) Pouţitý souřadnicový a výškový systém musí být vţdy výrazně vyznačen 

v grafické a písemné dokumentaci projektu. 

3) Projekt musí být vypracován tak, aby z něj jednoznačně vyplývala poloha a 

výška os stavebního díla, rozměry, tvar a vzájemná souvislost jednotlivých 

objektů. 
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4) Stavební objekty vytyčujeme pomocí vytyčovacích prvků v daném vytyčovacím 

systému, který navazuje na stávající základní polohové a výškové pole. 

5) Vytyčování předchází vybudování bodů vytyčovací sítě, které zhušťuje existující 

síť bodů bodového pole. 

6) Lokalizace bodů se vykoná tak, aby bylo moţné vytyčit objekty efektivně    

7) Vytyčování se provádí dvoustupňově:  

 

o Základní vytyčování – vytyčení prostorové polohy, kde se vytyčují hlavní 

polohové čáry, hlavní osy nebo hlavní body trasy a hlavní výškové body 

z bodů vytyčovací sítě 

o Podrobné vytyčování – se vztahuje na hlavní osy a hlavní body, přičemţ se 

určují rozměry a tvar objektu ve vodorovném a svislém směru.  

 

4.2     Vytyčovací výkresy  

 

Vytyčovací výkresy jsou hlavním dokumentačním podkladem na vytyčování  

stavebních objektů a obsahují úplné vyznačení všech vytyčovacích údajů.  

Z hlediska vytyčování se vytyčovací výkresy rozdělují na: 

 

 Vytyčovací výkresy prostorové polohy, kde se zakreslují: 

a) existující polohové a výškové body v daném území, 

b) osy a obrysy vyprojektovaných objektů, 

c) vytyčovací prvky vázané na polohové a výškové body vytyčovací sítě, 

d) orientace vytyčovacího výkresu k severu, souřadnicový a výškový systém.  

   

 Výkresy podrobného vytyčení objektu, to značí tvaru a rozměrů objektu a polohu 

konstrukčních částí. Podrobné vytyčení se obvykle realizuje od prostorové polohy 

objektů.  

 

Vytyčovací výkresy se vyhotovují v měřítku 1:500, 1:1000, 1:2000 případně 1:5000. 

 

Hlavní vytyčovací prvky potřebné k vytyčení prostorové polohy a podrobného 
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 vytyčení, získáme z výkresů a textové dokumentace projektu.  

 

Při vytyčování prostorové polohy je moţné pouţít jako vytyčovací výkres prostorové 

polohy situační výkres vyhovující tomuto účelu, v němţ se uvedou: 

 

 všechny objekty, které se mají vytyčit s vyznačením bodů definujících jejich  

prostorovou polohu (body definující hlavní polohové čáry, hlavní osy, hlavní body trasy a 

charakteristické body osy) s připojením seznamu jejich pravoúhlých rovinných souřadnic v 

souřadnicovém systému, v němţ jsou zpracovány mapové podklady pro projektovou 

dokumentaci nebo projektová dokumentace;  

 

 body vytyčovací sítě, která bude pouţita pro vytyčení prostorové polohy 

stavebních objektů;  

 

 geodetické body nebo jiné body geodetických podkladů pro dokumentaci 

stavby (např. body geodetické síle, zřízené při vyhotovení mapových podkladů pro 

projektovou dokumentaci), definující pouţitý souřadnicový systém a pouţitý výškový 

systém.  

Poloha bodu v souřadnicovém a výškovém systému se udává v systému pouţitém při  

zpracování mapových podkladů pro projektovou dokumentaci. [3] 

 

4.3     Vytyčovací sítě 

 

Vytyčovací systém se volí se zřetelem na celkové řešení výstavby, stavební 

technologii a postup výstavby tak, aby se vytyčovací síť pouţívala nejenom na vlastní 

vytyčení ale také na kontrolní měření v době výstavby, na zaměření skutečného stavu, na 

vyhotovení geodetické dokumentace dokončené výstavby, případně také kontrolu 

geometrických parametrů stavebních objektů v době provozu. 

Pod pojmem prostorové vytyčení bodu rozumíme vytyčení jeho polohy a zároveň výšky.  

Vytyčovací prvky (uhly, délky, kolmice, převýšení) jsou vázány na pevné body, které tvoří 

vytyčovací síť. 
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- Základní vytyčovací síť (ZVS)-slouţí na vytyčování podrobné vytyčovací sítě a 

taky na vytyčování prostorové polohy objektů. 

 

- Podrobná vytyčovací síť (PVS)-slouţí na vytyčování tvaru a rozměrů objektů. [3] 

 

Vybudování vytyčovacích sítí je první činností v postoupnosti vytyčovacích prací, po které 

následuje vytyčování prostorové polohy objektu a následně podrobné vytyčování. 

Výsledný operát z budování vytyčovací sítě se neodevzdává do státní dokumentace. 

 

4.3.1     Polohový a výškový systém 

 

Tak jako u polohopisu a výškopisu i při vytyčování můţe být pouţitý souřadnicový  

systém JTSK a vytyčení výšek můţe být provedeno ve výškovém systému Bpv.  

 

4.3.2     Polohové vytyčovací sítě 

 

Na polohové vytyčování se budují polohové vytyčovací sítě. Jejich tvar, polohová  

přesnost a způsob stabilizace závisí především na druhu, rozsahu, sloţitosti stavby a na 

poţadované přesnosti vytyčení 

 

 Vytyčovací osa – nejjednodušší způsob sítě, kterou tvoří dva body, které musí být 

zajištěné aby mohli být v případě zničení obnovené 

 Vytyčovací přímka – měřičská přímka tvořená spojnicí dvou bodů vytyčovací sítě, 

má stejnou funkci jako vytyčovací osa. 

 Polygonové pořady – pouţívají se při liniových stavbách, nejčastěji se pouţívá 

oboustranně orientovaný vloţený polygonový pořad.  

 Vytyčovací síť ve tvaru řetězců – soustava trojúhelníků anebo čtyřúhelníků, 

vyuţívají se při vytyčování liniových staveb.  

 Vytyčovací sítě tvořené přechodnými stanovisky – slouţí na okamţité vytyčení 

polárními souřadnicemi. [3]         
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4.3.3     Výškové vytyčovací sítě 

 

Na vytyčování výšek se budují výškové vytyčovací sítě, kterých HVB, dokud je to  

moţné, bývají stabilizovány společně s body polohové vytyčovací sítě. HVB se budují dál 

od hlavních objektů stavby, na okraji staveniště anebo úplně mimo staveniště. Pomocné 

výškové body se budují v blízkosti objektů, které se z nich přímo vytyčují. Jejich výška se 

průběţně kontroluje z HVB.  

 

Způsob budování výškové vytyčovací sítě závisí od její poţadované přesnosti. Při  

nadzemních potrubích, kabelových vedeních stačí budovat sítˇ pomocí přesné nivelace, při 

vytyčování inţenýrských liniových staveb a to ţelezničních tratí, dálnic, mostů, tunelů 

musí být síť vybudovaná s nejvyšší přesností. Na budování vytyčovacích sítí a HVB se 

vyuţívá metoda geometrické nivelace ze středu. Nivelační pořad se připájí na výškové 

body ŠNS, kterých totoţnost se ověřuje. V členitém terénu při niţší přesnosti můţeme 

pouţít trigonometrické měření výšek. Refrakce se vyloučí obousměrným měřením a taky 

se uvaţuje oprava ze zakřivení Země. [3] 

  

4.3.4     Stabilizace bodů 

 

Konstrukce stabilizace bodů závisí od významu stavby. Body vytyčovací sítě se 

stabilizují tak, aby se dali pouţít taky na měření skutečné realizace stavby a vyhotovení 

geometrického plánu. Rozměry a tvar stabilizačních (měřičských) znaků a značek pro 

vytyčovací sítě pro prostorové a podrobné vytyčení stavebních objektů a způsob jejich 

osazení v terénu anebo konstrukcích budov upravuje STN ISO 4463-2 Metódy merania v 

stavebníctve, vytyčovanie a meranie, časť 2: Meračské značky.  

Měřičské značky polohových a výškových bodů se mají na objektech osazovat nenápadně, 

nesmějí narušovat vzhled a stabilitu konstrukcí objektů. 

Měřičské body v terénu se stabilizují betonovými bloky anebo hloubkovou stabilizací 

speciálně vystrojeným geologickým vrtem. Na ochranu měřičských bodů se pouţívají 

ochranné znaky s výstraţnými štítky. 

 

 Na stabilizaci ZVS se pouţívá těţká stabilizace betonovými bloky, kde je v horní 
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části kovová destička s kříţkem, hřebíková značka anebo ocelová tyč, kanalizační rourou, 

která se zabuduje svisle a vyplní se betonem, v horní části se umístí kovová značka. 

Stabilizace bodů ZVS některých staveb můţe být spojená se stanovištěm s nucenou 

centrací.  

 

 Na stabilizaci bodů PVS se pouţívá těţká nebo lehká stabilizace. Na lehkou 

stabilizaci se poţívají trubky, ocelové tyče zabetonované v stabilizačních blocích, 

stabilizační hřebíky a někdy dřevěné kolíky. U důleţitých bodů sítě je výhodné stabilizovat 

body do paţených vrtů. (Obr.č.13)   

 

    

 

Obr. č. 13 Příklad stabilizace ZVS a PVS  podle STN ISO 4463-2    [3] [8]                                    

                                                                                                                                       

4.3.5     Přesnost vytyčovací sítě 

 

Přesnost určení polohy a výšek bodů vytyčovací sítě, prostorového a podrobného  

vytyčování objektů je různá podle druhu výstavby, poţadavků na přesnost vytyčování. 

Přesnost vytyčených prvků je charakterizována středními chybami. 
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Přesnost umístění bodů vytyčovacích sítí v rovině je obecně charakterizována  

střední polohovou chybou mp       

                         

                                                                                      (4) 

  

anebo střední souřadnicovou chybou mxy   

                                

                                                                               (5) 

 

kde mx a my jsou střední chyby souřadnic. 

 

Při určování poţadované přesnosti bodů výškových sítí se vychází z předpokladu, ţe  

pro střední chybu výškového vytyčení bodu m platí  

   

                                                                                                           (6) 

 

kde  mA je střední chyba výšky pevného bodu 

        mh je střední chyba přenesení výšky od pevného bodu na vytyčovaný bod. [4] 

   

4.4     Přesnost vytyčovacích prací 

 

Přesnost vytyčovacích prací je určená:  

                                                              1) přímo - technickými předpisy v normách  

STN ISO 4463-1 a STN ISO 4463-3 Metódy merania v stavebníctve a taky STN 73 0420 

Presnosť vytyčovania stavebných objektov a STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových 

a plošných stavebných objektov. 

                                                                         2) nepřímo – stavebními odchylkami, ze 

kterých se odvodí odchylky pro vytyčování. 

 

U objektů atypických, resp. náročných na vysokou přesnost, můţe poţadovanou 

 přesnost určit projektant a to obvykle hodnotou stavební odchylky. [3] 

 

22

yxP mmm

225,0 yxxy mmm

22

hA mmm
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4.5     Polohové vytyčování  bodu 

 

Podrobné polohové vytyčování objektu se skládá z vytyčení jednotlivých bodů,  

úseček, přímek a kolmic. Způsoby polohového vytyčování objektů závisejí od druhu 

stavby, poţadované přesnosti a taky od přístrojového vybavení. 

 

Body vytyčujeme stejnými metodami, jakými je měříme a to: 

o polární metodou (ω, s) 

o metodou pravoúhlých souřadnic (y, x) 

o protínáním napřed z uhlů (ω1, ω2) 

o protínáním napřed z délek (s1, s2) 

o průsečíkovou metodou 

o metodou GPS 

 

Vytyčení bodu polární metodou: - vytyčovacími prvky jsou uhel ω  a délka s, které se 

vypočítají ze známých souřadnic jednotlivých bodů stavebního objektu P1 a P2 a bodů 

vytyčovací sítě A, B. (Obr.č.14) 

 

    

 

Obr.č. 14 Vytýčení bodu polární metodou 

 

 Přesnost vytyčeného bodu je dána střední souřadnicovou chybou mxyP: 

 

                                                    (7) 
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kde mxy je střední souřadnicová chyba bodů vytyčovací sítě, si je vytyčovaná délka, sAB je 

délka mezi pouţitými body vytyčovací sítě, msi je střední chyba vytyčované délky, mω je 

střední chyba úhlu ω, ρ je koeficient převodu úhlu na obloukovou míru. 

Je to nejpouţívanější metoda, nakolik je dostatečně přesná a rychlá. 

 

Vytyčení bodu průsečíkovým způsobem: - vytyčovaný bod je určený průsečíkem dvou 

úseček, kterých body jsou trvale stabilizovány. Nejčastěji se poţívá při pozemních 

stavbách a vytyčování pilířů mostů. Jinou modifikací tohoto postupu je vytyčování bodu 

z odsazených os, pouţívá se u liniových dopravních staveb. (Obr.č.15) 

 

 

Obr.č. 15 Vytýčení bodu průsečíkovým způsobem 

 

 Přesnost vytyčeného bodu je dána vztahem: 

 

                                                                                              (8) 

                                                                                                                                        [3] [4] 

4.6     Výškové vytyčování bodu 

 

Výsledkem výškového vytyčování jsou výšky HVB a vyznačené výškové úrovně 

stavebních objektů. Vytyčené výšky se vztahují na osazené výškové měřičské značky, 

pomocí kterých se objekty výškově umístí v terénu. Na tyhle body a výškové úrovně 

navazuje další výstavba objektu ve svislém směru. 

Při výškovém vytyčování se pouţívají tyto metody:  

o geometrická nivelace  

o trigonometrická nivelace 

o trigonometrické měření výšek 

2222cot
amcm

ca

g
m cab
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o zvláštní způsoby přenášení výšek (např. hydrostatická nivelace) 

 

Vytyčení výšky bodu je základním úkolem, z něhoţ vyplývá ostatní vytyčovací  

činnost.  

Z bodů se skládají přímky, z přímek roviny a plochy. Tento úkol je tedy základním prvkem 

pro všechny úkoly vytyčování. Na vytyčení výšky bodu je dána poloha - projektovaná 

výška bodu Hi a výška výchozího bodu (HVB, bod výškové sítě). 

 

Vytyčení výšky bodu trigonometricky – přístroj se postaví nad bodem výškové sítě  

A. (Obr.č.16) 

 

 

Obr. č. 16 Trigonometrické určení výšky bodu 

 

Výšku bodu Pi určíme ze vztahu: 

 

                                              Hi = HA – hp + s.cotg z - hc                                                    (9) 

 

kde HA je výška výchozího bodu, hP je výška přístroje, hc je výška cíle, s je vodorovná 

délka a z je zenitový úhel.  

 

Hodnota na vyznačení výškové úrovně se vypočte ze vztahu: 

 

                             ΔHi = Hi – HPR           kde HPR je projektovaná výška bodu                 (10) 
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Střední chyba vytyčené výšky bodu je dána vztahem:    

                                    

                                                             (11) 

 

kde mHi je střední chyba výšky výchozího bodu, mhp je střední chyba výšky přístroje, ms je 

střední chyba měřené délky, mz je střední chyba zenitového úhlu, mhc je střední chyba 

výšky cíle.   

 

Při větších vzdálenostech a sloţitějších prostorových poměrech se pouţije tato  

metoda s pouţitím totální měřicí stanice, se kterou se postavíme přibliţně do středu 

vzdálenosti mezi HVB a vytyčované body. Výška vytyčovaného bodu se určí z převýšení 

hA a hi    

 

                                  Hi = HA + hi –hA = HA + si cotg zi - sA cotg zA                                 (12) 

 

Vyznačení výškové úrovně  ΔHi vytyčeného bodu se určí ze vztahu ΔHi = HPR - Hi 

Střední chyba výšky bodu vytyčená trigonometricky je dána vztahem:    

 

                                                                            (13) 

 

                                                                                                                                             [3] 

4.7     Kritéria kvality vytyčení 

 

Kritériem kvality vytyčování jsou vytyčovací odchylky. Jsou stanoveny tak, aby  

umoţnili jednoznačné rozlišení mezi pouţitelnou hodnotou a hrubou chybou. 

Vytyčená hodnota prvku se povaţuje za vyhovující, kdyţ rozdíl mezi vytyčenou hodnotou 

dv a projektovanou hodnotou dp vyhovuje nerovnosti  

 

                                                                                            (14) 

 

Součástí vytyčování jsou i kontrolní měření. Běţné jsou tři způsoby kontroly: 
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1) měření se opakuje (n > 3), kdyţ základní střední chyba m  v porovnání s výběrovou 

střední chybou m nevyhovuje vztahu  

 

                          
´

2
1

n
mm    kde n

´
 je nadbytečný počet měření,                     (15) 

 

2) kdyţ vytyčování je kontrolované jedinou kontrolní hodnotou. Rozdíl mezi 

vytyčenou a kontrolní hodnotou musí vyhovovat podmínce 

 

                                2tm   kde t je volený konfidenční koeficient,                           (16) 

 

3) kontrolní měření je vykonáno měřením o řád s vyšší přesností jako vytyčení. Pak 

odchylka mezi původním a kontrolním vytyčením musí vyhovovat nerovnosti 

 

                                                                                                                            (17) 

                                                                                                                                        

4.8     Výsledný operát z vytyčování a kontrolního měření 

 

Výsledky vytyčovacích prací se obvykle odevzdávají formou protokolu v stavebním  

denníku, ve kterém jsou náčrt vytyčení, délkové, uhlové a výškové údaje, vytyčovací 

podklady, odchylky při vytyčení, způsob označení vytyčovacích prvků. Kaţdou měřičskou 

úlohu nebo elaborát provází technická zpráva.  

                                                                                                                                             [4] 

 

 

 

 

 

 

 

mvU
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5.     Geodetické práce pro projekt   

 

5.1     Zadání díla 

     

Zadavatelem zakázky na geodetické práce pro výstavbu HDZ byla společnost  

Tatranské lanové dráhy, a.s.. Dodavatelem technologie byla rakouská společnost 

Doppelmayr. 

Poţadavkem investora bylo dodání podkladů pro vytvoření projektové dokumentace  

lanové dráhy ve formě polohopisného a výškopisného plánu a podélného profilu. 

 

5.2     Rekognoskace terénu 

 

Při rekognoskaci terénu před měřením bylo mým úkolem zjistit stav bodového pole,  

jeho stabilizaci a signalizaci. Bylo zjištěno, ţe v dané oblasti se nenacházejí body 

pouţitelné pro polohové a výškové připojení bodů měřičské sítě. Proto dalším krokem bylo 

co nejjednodušší a přitom nejefektivnější rozmístění bodů měřičské sítě vzhledem na 

členitý terén a různé překáţky. Na měření nově zaloţených bodů měřičské sítě byla pouţita 

metoda GPS-RTK s vyuţitím sluţby SKPOS. S přihlédnutím na přírodní poměry na 

samotné podrobné měření byla zvolena tachymetrická metoda s klasickým měřením úhlů a 

délek s vyuţitím totální stanice. Taky byl vykonán výběr vhodného přístrojového 

vybavení. 

 

5.3     Pouţité přístroje a pomůcky 

 

Na měření jsem pouţila tyto měřičské přístroje a pomůcky: 

- GPS Trimble R8 GNSS + Trimble TSC2 Controller 

- Totální stanice LEICA TS06 

- Stativ 

- Odrazný optický hranol 

- Minihranol 

- Ocelové pásmo 
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- Signalizační sprej 

                      

Obr. č. 17 Trimble R8 GNSS                                   Obr. č. 18 Trimble TSC2 Controller   

 

GPS TRIMBLE R8 GNSS  - je moderní multikanálový a multifrekvenční GNSS přijímač,  

- obsahuje přijímač GPS (přijímá signály L1/L2, L2C a L5), anténu a bezdrátové 

technologie Bluetooth a GSM/GPRS (Obr.č.17),  

- 72-kanálový přijímač pro všechny dostupné frekvence, 

- přesnost diferenčního kódového měření GPS: 

horizontální …. 0,25 m + 1 ppm, vertikální ……0,50 m + 1 ppm, 

- přesnost statické a rychlé statické metoda GPS: 

horizontální …. 5 mm + 0,5 ppm, vertikální……5 mm + 1 ppm, 

- přesnost kinematické metoda GPS: 

horizontální …. 10 mm + 1 ppm, vertikální ….. 20 mm + 1 ppm, 

- rychlost určení první polohy po zapnutí do 10 sekund, 

- interní paměť 11 MB - 302 hodin záznamů ze 6 satelitů,  

- spotřeba do 3,1 W, 

- baterie 2400mAh Li-lon akumulátor, 

- výdrţ při přijmu i vysílání 450MHz 3,5 hodin,  

- výdrţ při GSM/GPRS 3,8 hodin, 

- RS 232, 
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- integrovaný přijímač / vysílač 450 MHz, výkon 0,5 W, dosah do 10 km, obvykle 3-5 km, 

- vstup / výstup: CMRII, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, 

- výstup: 16 NMEA, GSOF, RT17, 

- rozměry: 19×11,2 cm, hmotnost: 1,35 kg, komplet 3,71 kg, provozní teplota: -40 aţ + 65 

˚C 

Trimble TSC2 Controller - pokročilý polní počítač se systémem Microsoft Windows 

Mobile, moţnostmi rozšíření, s Bluetooth a wirles LAN (Obr.č.18), 

- vodovzdorné, prachuvzdorné a nárazuvzdorné provedení splňující průmyslnou normu IP 

67 a vojenskou normu NATO MIL- STD-810F, 

- dva rozšiřující sloty CompactFlash, 

- 520 MHz procesor Intel PXA 270 XScale, 

- 128 MB operační paměti SDRAM, 

- barevný dotykový displej TFT s rozlišením 320 × 240 bodů ( QVGA), 

- integrovaní reproduktor a mikrofon, 

- baterie: interní 6600mAh Li-lon akumulátor s výdrţí 30 hodin běţného provozu, 

- 1× paměťový slot Secure Data(SD), 

- USB, 

- RS / 232, 

- rozměry: 266×131×48mm, hmotnost: 0,95 kg (s baterií), pracovní teplota: -30 aţ + 60 ˚C 

                                                                                                                                                        [11] 
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Obr. č. 19  Totální stanice Leica TS06 

 

Totální stanice Leica TS06 power - ISO Certifikace, střední chyba měření uhlu a střední 

chyba měření délek s hranolem i bez hranolu certifikovaná podle ISO 17123-3 a ISO 

17123-4, (Obr.č.19) 

- střední chyba měření úhlu je 3“ (1mgon), 

- vypínatelná „čtyřosá“ úhlová kompenzace, 

- dosah na hranol: 3500m, 

- střední chyba měření délky je 2mm+2ppm, 

- dosah měření délky bez hranolu(FlexPoint): 30m, 

- dosah měření délky bez hranolu(PinPoint-Power): >400m, 

- dosah měření délky bez hranolu(PinPoint-Ultra): >1000m, 

- vnitřní paměť: ~100.000 pevných bodů, ~60.000 měření, 

- rozhraní USB, Bluetooth, 

- formáty dát: GSI, DXF, LandXML, uţivatelem definovatelné formáty, 

- operační systém Windows CE 5.0 Core,  

- přesnost laserové olovnice 1mm/1,5m, 

- Lithium Ionová batérie,  
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- pracovní teplota -20˚C aţ +50˚C,  

- standardní aplikační programy:nastavení stanoviska a orientace, 

   volné stanoviště, měření, vytyčování, stavební aplikace…  [12] 

 

5.4     Zaloţení měřičské sítě 

 

Stabilizace bodů vytvořené měřičské sítě byla provedena ţeleznými asi 40 cm  

dlouhými trubkami, které byly zatlučené do země a zality betonem. Přehled bodů měřičské 

sítě je uveden v příloze č. 2.  

Pak přišlo na řad zaměření bodů stanovisek, které jsem vykonala metodou GPS-RTK  

s 8 minutovou observací s vyuţitím sluţby SKPOS uţ zmíněnou v kapitole 2.2.3. 

Zaměření a ověření bodů jsem provedla nezávisle ve dvou dnech. První i druhý den byly 

zaměřeny všechny body měřičské sítě. Na měření jsem pouţila přístroj Trimble R8 GNSS. 

Protokol z 1. měření GPS je uveden v příloze č. 1. Při měření byla pouţita referenční 

stanice GANP-Gánovce s označením bodu 2733PP-59, údaje referenční stanice jsou 

v příloze č. 11. 

SKPOS primárně zabezpečuje určování prostorové polohy v ETRS89. Na transformaci 

mezi ETRS89 a systémem S-JTSK správce geodetických základů doporučuje pouţívat 

globální transformační parametry podle tabulky č. 2.  

 

Tab.č.2 Transformační parametry 
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Ověření bodů jsem vykonala jejich druhým zaměřením další den při jiném postavení  

druţic vzhledem k měřeným bodům.  

 

5.5     Měřičský náčrt  

 

Při měření jsem vyhotovila společný měřičský náčrt pro body polohopisu i  

výškopisu, protoţe šlo o měření v nezastavěném terénu a hustota bodů byla malá. Tento 

případ byl zmíněn v kapitole 2.3.1. Údaje v měřičském náčrtu mi slouţili ke grafickému 

zpracování polohopisu a řešení výškopisu. Část měřičského náčrtu je pro ukázku v příloze 

č. 3. 

 

5.6     Měřičský zápisník  

 

Protoţe jsou oba přístroje, jak Trimble R8 GNSS  tak i totální stanice LEICA TS06 

vybaveny vlastní paměťovou kartou pro naměřená data, nebylo nutné zapisovat data ručně 

do zápisníku. Data jsem po měření exportovala na další zpracování do počítače. 

 

5.7     Podrobné měření polohopisu a výškopisu 

 

Pro zhotovení plánu jsem měřila prostorovou poloha vybraných bodů, protoţe jsem   

potřebovala poznat jejich polohu a výšky. Polohové měření bylo vykonáno polární 

metodou, výšky byly určeny trigonometricky. Podrobné polohové měření bylo vykonáno 

v souřadnicovém systému S-JTSK, výškové měření v systému Bpv. Měření jsem provedla 

s totální stanici LEICA TS06. Měřičský přístroj je certifikován výrobcem podle normy ISO 

17123-3. Certifikát přístroje je uveden v příloze č. 12a,12b.  

 

Východiskovým bodem bylo stanoviště 5001. Po zcentrování a urovnání přístroje  

jsem změřila výšku stroje a nastavila výšku cíle (optický hranol). Tyto údaje jsem zadala 

do stroje před samotným měřením. Kdyţ se během měření výška cíle změnila, udala jsem 

do paměti stroje při daném měřeném údaji změněnou výšku cíle. Po zacílení na dané body 

5002 a 5003 jsem určila záměru stranou (rajón) stanoviska 5501, 5502 a měřila jsem 

podrobné body podle charakteru terénu a poţadované přesnosti pro projekt, která byla 
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určená třídou přesnosti 3. Tahle přesnost je charakterizována střední souřadnicovou 

chybou polohového určení podrobných bodů a je dána hodnotou 0,14m. Přesnost měření 

výšky je charakterizována základní střední výškovou chybou, která má pro tuhle přesnost 

hodnotu 0,12. Po zaměření všech bodů z prvního stanoviště, jsem se přesunula na bod 

5501 a po nastavení výchozí orientace na bod 5001 jsem měřila podrobné body. Obdobně 

jsem měřila i z bodu 5502. Pak jsem pokračovala v měření na stanovišti 5003, kde jsem 

orientovala na bod 5001 a 5004. Stejným způsobem sem vykonala měření podrobných 

bodů polohopisu a výškopisu i na ostatních stanovištích. Pro měření v 3. třídě přesnosti je 

postačující měřit podrobné body v jedné skupině a jedné poloze dalekohledu.  

 

5.8     Vyhodnocení výsledků měření          

 

Po vykonaných měřičských pracích následovalo zpracování výsledků měření. To  

jsem udělala v programu Geus. Prvním krokem bylo zaloţení zakázky, při kterém 

jsem nastavila parametry jako třída přesnosti, počet desetinných míst. Pak byly z GPS 

TRIMBLE  R8 GNSS na disk PC exportovány souřadnice x, y, z bodového pole, z obou 

určení měřičské sítě. Přenos dat byl vykonán ve formátu TXT pouţitím USB klíče. Z obou 

měření jsem vypočetla průměrné hodnoty, které byly pak pouţity k výpočtu souřadnic 

podrobných bodů. Naměřené a průměrné hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

Před měřením byly do totální stanice načteny souřadnice stanovisek 5001 aţ 5009  

ve formátu GSI. Po nadefinování parametrů „masky“ a zaměření podrobných bodů 

umoţňuje totální stanice Leica TS06 přímý výstup souřadnic x, y, z podrobných bodů.  

Datový transfer údajů získaných měřením totální stanicí jsem vykonala pouţitím  

datového kabelu, kterým byl přístroj propojen s PC. Výstup byl vykonán ve formátu GSI.  

Seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu je uveden v příloze č. 5.  

 

Výsledné souřadnice jsem zobrazila v grafické části programu Geus. Za pomoci  

měřičského náčrtu spojováním jednotlivých podrobných bodů jsem vytvořila kresbu 

polohopisu. Výškopis byl řešen programem Terramodeler, ve kterém byl vytvořen soubor 

s importovanými výškovými body. Z dalšího souboru, který obsahoval lomové hrany, jako 

jsou meze, cesty, se tyto načetli k bodům. Nadefinoval se obvod generovaného území. 



Alena Kulasová: Geodetické práce pro projekt výstavby lanové dráhy Tatranská Lomnica-Čučoriedky včetně 

vytyčení objektu obsluhy lanovky 

 

2010                                                                                                                                                                   38 
 

Vytvořila se trojúhelníková síť, ve které byly opraveny případné chyby. Pak byl vytvořen 

vrstevnicový plán. 

Hotový plán po vyexportování ve formátu „dxf“ byl podkladem pro projektování lanové 

dráhy a je uveden v příloze č. 13.  

Z výsledků polohopisu a výškopisu byl programem Terramodeler vygenerován podélný 

profil osy lanovky ve formátu „dgn“ uveden v příloze č. 14. Pomocí funkce na generování 

profilů jsem zadala umístění a směr podélného profilu pomocí úsečky  a program 

automaticky vygeneroval základní schéma profilu. 
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6.     Lanová dráha Tatranská Lomnica - Čučoriedky 

 

Lanové dráhy jsou dopravní systémy, při kterých se vozidlo pohybuje pomocí  

jednoho nebo dvou lan. Poznáme visuté a pozemní lanové dráhy. Lanové dráhy se budují 

na překonávaní velkých terénních nerovností a skoků terénu. Osobní lanové dráhy se 

budují převáţně v horských a sloţitějších terénních podmínkách.  

Na projektování se pouţívají mapy v měřítku 1 : 10 000 (Obr.č.21) Další podklady  

pro projekt ve volném (horském) území můţou tvořit mapy v měřítku 1:1000 nebo 1:5000. 

Na projektování je potřebný mapový podklad ve formě úzkého pásu území a podélný profil 

případně příčné řezy. Kromě toho se vyhotovují i podrobné mapové podklady z křiţování 

trasy lanovky s jinými komunikacemi, nadzemními vedeními nebo objekty.  

 

Lanová dráha Tatranská Lomnica-Čučoriedky je typem visuté lanové dráhy a její  

trasa je přímá. (Obr.č.20) Základní technické údaje jsou uvedeny v tabulce č. 3. [6] 

 

 

Obr. č. 20 Lanová dráha Tatranská Lomnica-Čučoriedky 
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Obr. č.21 Lokalita Čučorietky 

 

Tab. č.3 Základní technické údaje lanové dráhy  

typ LD  

osobní visutá jednolanová dráha oběţního 

systému s pevným uchycením čtyřmístných 

sedaček 

výrobce  Doppelmayr Wolfurt 

výrobní typ  4-CLF 

rok výroby  2008 

výstavba  červen - prosinec 2008 

uvedení do provozu  28. prosince 2008 

těţní větev  pravá 

umístění pohonu  dolní stanice 

systém napínání  hydraulický v horní stanici 

projektované zataţení - těţní (A) větev  100 % 

projektované zataţení - vratní (B) větev  100 % 
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přepravní kapacita  1. etapa 1975 os/h; 2. etapa 2382 os/h 

dolní stanice  1165 m n.m. 

horní stanice  1364,05 m n.m. 

šikmá délka  905,75 m 

vodorovná délka  881 m 

prevýšení  199,05 m 

průměrný sklon tratě  22,59 % 

maximální sklon tratě  44,80 % 

max. dopravní rychlost  2,60 m/s 

čas jízdy  5,81 min. 

časový interval vozů  1. etapa 7,29 s; 2. etapa 6,04 s 

vzdálenost vozů  1. etapa 18,96 m; 2. etapa 15,71 m 

počet vozů  1. etapa 97; 2. etapa 117 

počet podpěr  12 

dopravní lano  41 mm 

počet kladek  176 

rozchod dopravného lana na trati  4800 mm 

hlavní pohon  elektromotor 

nouzový pohon  výkon při rozjezdu 74 kW 

výkon hlavního pohonu - rozjezdový  220 kW; kroutící moment 175 kNm 

výkon hlavního pohonu - trvalý  176 kW; kroutící moment 151 kNm 

přepravní kapacita  2400 os/h 
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7.     Vytyčení objektů obsluhy lanové dráhy 

 

Vytyčování lanové dráhy představuje vytyčení prostorové polohy podpěr lanovky,  

hlavních os provozních budov, hlavních výškových bodů a hlavních bodů trasy určených 

projektantem. Předmětem vytyčování jsou podpěry, stanice a další objekty a zařízení 

nezbytné pro zabezpečení provozu lanovek. 

Kontrolní měření se provádí během výstavby včetně skutečného převedení stavby a  

během provozu, kdyţ se ověřují funkční geometrické parametry nezbytné pro provoz 

lanovky. 

Podrobné vytyčování se skládá z vytyčení podpěrných konstrukcí, objektů stanic,  

převisu lan, čel kotevních bloků, prvků ochranných zařízení a tak dále.  

Při vytyčovacích pracích a kontrolních měřeních na konstrukcích lanových drah je nutno 

dodrţovat předpisy bezpečnosti práce. 

 

7.1     Rekognoskace terénu 

 

I kdyţ jsem se s terénem seznámila uţ v době měření polohopisu a stavební práce  

nebyly v tom čase ještě započaty, takţe nebyla potřeba vykonat novou obhlídku terénu, 

přece byla vykonána alespoň pohledová kontrola bodů měřičské sítě. Zkušenosti jsou totiţ 

takové, ţe měřičské body jsou v terénu často poškozeny anebo zničeny. Při kontrole bylo 

zjištěno, ţe body zničeny nebyly. 

 

7.2     Pouţité přístroje a pomůcky 

 

Jak na podrobná polohopisná a výškopisná měření tak i na vytyčování jsem  

pouţila totální stanici LEICA TS06 s minihranolem, na kontrolní měření byla pouţita 

aparatura Trimble R8 GNSS. Oba přístroje byly opsané v kapitole č. 5.3. 

 

7.3     Vytyčovací výkres 

 

Vytyčovacími prvky byly polární souřadnice uhel a délka. Vypočteny vytyčovací  
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prvky byly upraveny do vytyčovacího výkresu, kterého obsah byl zmíněn v kapitole 4.2. 

Grafickou část vytyčovacího výkresu jsem vytvořila na základě projektové dokumentace 

lanové dráhy v programu Geus, tabulky a popis jsem doplnila v programu Microsoft 

Excel. [6] Výkresy podrobného vytyčení dolní a horní stavby jsou uvedeny v příloze č. 7 

a 8. 

 

7.4     Vytyčovací síť  

 

Geodetické práce při projektováni lanovky se plánují a vykonávají tak, aby jejich  

výsledkem byla v etapě vytyčování vyuţitelná síť polohových a výškových bodů v trase 

lanovky. Geodetickou polohovou a výškovou síť tvořily body, zaloţené uţ při měření 

polohopisu a výškopisu. Síť se volila podél projektované trasy lanové dráhy uţ tehdy tak, 

aby se z ní mohla taky později vytyčit prostorová poloha objektů. Na vytyčení dolního 

objektu jsem pouţila body 5001 aţ 5003 a na vytyčení horního objektu body 5007 aţ 5009. 

Body jsem před samotným vytyčováním kontrolně zaměřila metodou GPS-RTK s pouţitím 

přístroje Trimble R8 GNSS.  

 

7.5     Vytyčovací práce 

 

Předmětem vytyčování byly trafostanice při horní a dolní stanici projektované lanové  

dráhy. V dolní části byla vytyčená prostorová poloha trafostanice typu EH 6 a v horní části 

trafostanice typu EH 8. Po dodání projektové dokumentace zadavatelem [6], ve které byly 

zadány souřadnice prostorové polohy obou objektů, jsem z těchto souřadnic a ze souřadnic 

stanoviště 5001 a bodů 5002 a 5003 vypočetla polární vytyčovací prvky na body PS1 aţ 

PS4 pro dolní trafostanici. Ze stanoviště 5008 a bodů 5007 a 5009 jsem vypočetla polární 

vytyčovací prvky bodů PV1 aţ PV4 pro horní stanici. Výpočet jsem provedla v programu 

Geus. Vytyčení podrobných bodů půdorysu dolní stavby jsem vykonala na podkladě 

vytyčovacího výkresu z přílohy č. 7 polární metodou. Body byly určeny na lavičky. 

Způsob vytyčení byl popsán v kapitole 4.5. Lavičky byly v terénu odsazeny tak, aby 

nedošlo k jejich poškození či zničení během realizace stavby. Stejným způsobem podle 

výkresu č. 8 byla vytyčena i prostorová poloha horní trafostanice. Výška vytyčovaných 

bodů byla přenesena z bodu vytyčovací sítě záměrou vzad na hranol. Na lavičce byla výška 
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určená hřebíkem. Protokol o vytyčení je uveden v příloze č. 9. Po vytyčení bodů bylo 

provedeno jejich kontrolní zaměření. To bylo vykonáno metodou GPS-RTK s pouţitím 

přístroje Trimble R8 GNSS. Protokol z kontrolního měření GPS na vytyčených 

podrobných bodech je uveden v příloze č. 10.  
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8.     Závěr  

 

Předmětem mé diplomové práce byly geodetické práce, jejichţ výsledkem byl  

polohopisný a výškopisný plán území s podélným profilem. Ty byly podkladem 

k projektování HDZ. Měření jsem provedla v měsíci květen 2008. Po dodání projektu jsem 

v měsíci říjen 2008 provedla vytyčení objektů obsluhy lanové dráhy.  

 

Při práci jsem pouţila moderní  měřičské a programové vybavení, které mi značně  

usnadnilo práci při měření, výpočtech i vytyčování a také pomohlo zpřesnit výsledky 

práce. 

  

Měření a taky vytýčení bylo vykonáno v 3. třídě přesnosti, která byla splněna podle  

poţadavku zadavatele. 

 

Technické vybavení při měřičských a vytyčovacích pracích - totální stanice Leica  

TS06 power v.č. 1311375, přesnost udávaná výrobcem: standardní odchylka měřeného 

směru m    3 
cc

, délky mD (2mm+2ppm).   

 

Vzhledem k pouţité metodě měření, přístrojovému vybavení a poţadavkům zadavatele, 

přesnost určení měřených bodů zodpovídá 3. třídě přesnosti mapování map velkých 

měřítek a účelových map, upřesnění na střední souřadnicovou chybu podrobných bodů 

mxy≤0,06 m a střední výškovou chybu podrobných bodů mH≤0,04 m (chyby mxy  a mH 

vyjadřují relativní nejistotu v určení polohy a výšky podrobného bodu vzhledem na 

nejbliţší bod bodového pole).  

 

Správnost a přesnost vytýčení byla ověřena při kontrolním zaměření vytyčených 

bodů, kde rozdíl mezi vytyčenou a naměřenou hodnotou nepřekročil v souřadnici X 

hodnotu: 3 cm, v souřadnici Y hodnotu: 3 cm, ve výšce H hodnotu: 4 cm, co splňuje 

podmínky přesnosti podle normy STN ISO 4463-1 Metódy merania v stavebníctve, 

vytyčovanie a meranie. 

 

Jak vyplývá z mé práce, měření a vytyčovací práce v širším smyslu nemůţeme  
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chápat jenom jako jednoduché zaměření nebo vytyčení bodu, přímky, roviny či převýšení. 

Je to soubor různých geodetických činností, které zajišťují zjištění tvaru terénu či objektů a 

v případě vytyčení, realizaci prostorové polohy objektů se všemi technickými a 

technologickými návaznostmi. Je to tvořivé ztvárnění projektovaného záměru. Měřičské a 

vytyčovací práce jsou na staveništi omezené a rušené pracovním prostředím, na kterém se 

denně mnění terén. Činnost geodeta je zodpovědná a náročná, protoţe většinou pracuje 

během provozu. Chyby, které vznikají nesprávným měřením či vytyčením se později těţko 

odstraňují. Způsobují finanční ale i časové ztráty ve výstavbě.  
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