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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce bylo vyhotovení pasportizace zeleně v areálu Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava, s polohovým zaměřením a určením výšky stromů. 
Polohové zaměření bylo řešeno pomocí polygonového pořadu a polární metody, výšky 
stromů pak trigonometrickým měřením výšky. Naměřené hodnoty byly vypočteny 
v programu Groma 7 a zobrazeny v mapě vytvořené v programu Microstation V8. 

Klí čová slova: Areál VŠB – Technická univerzita Ostrava, pasport zeleně 

 

 

 

SUMMARY 

The aim of this thesis was execution of passportization green vegetation in area 
VŠB – Technical University of Ostrava with planimetric position and determination of 
trees height. Planimetric position was done by polygonal traverse and polar method and the 
trees height by trigonometric measurement. Measured values was calculated in computer 
programme Groma 7 and delineated to the map in computer programme Microstaion V8. 

Key words: Area VŠB – Technical University of Ostrava, passportization of green 
vegetation 
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Seznam zkratek 

VŠB – TUO             Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

PBPP    Podrobné polohové bodové pole 

gon    Jednotka používaná při měření úhlů (označení také jako grad)  

mgon    Je menší jednotka gonu, 1 mgon = 0,001 gon 

sec    Sekunda  

ppm    Part per milion – výraz pro jednu miliontinu celku 

S-JTSK   Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá pasportizací neboli technickou inventurou stavu zeleně 
v areálu VŠB – TU Ostrava, jejím polohovým zaměřením a určením výšky dřevin.  

Dřeviny – stromy a keře – jsou důležitými prvky životního prostředí a jsou 
předmětem soukromoprávních vztahů, zejména vlastnických, protože dřevina je součástí 
nemovitosti, na které roste. Z toho vyplývají práva a povinnosti vlastníka chránit dřeviny, 
sledovat jejich stav a provádět jejich ošetření a údržbu. Pasport zeleně je tedy základním 
podkladem pro projekt údržby zeleně. 

K polohovému zaměření byl využit polygonový pořad. Z bodů tohoto pořadu byl 
zaměřen polohopis polární metodou. 

Pro zpracování dat bylo využito výpočetního programu Groma 7, grafická část pak 
byla řešena v programu Microstation V8. 
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2. Popis lokality 

Zájmové území se nachází v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. Lokalita, kde měl být proveden pasport je vymezena ulicemi Studentská, Opavská 
a Dr. Slabihoudka. Mezi ulicemi Opavská a Studentská prochází hranice zájmové lokality 
od přechodu pro chodce u tramvajové zastávky „Areál vysoké školy báňské“ na ulici 17. 
listopadu mezi budovami „D“ a „novou knihovnou“ dále po místní komunikaci k ulici 
Studentská.  

Na tomto území se nachází budovy Aula a CIT, nová knihovna, dvě Výzkumné 
energetické centra, Ústav geoniky AV ČR, trafostanice CAL, Centrální analytická 
laboratoř. 

Terén v této části území je mírně zvlněný, svažující se k jihu, v nadmořské výšce 
od 253 do 273 m nad mořem. Většina území je pokryta travnatou plochou a po obvodu 
celého území jsou vysazené jehličnaté a listnaté stromy. U Ústavu geoniky AV ČR a ulice 
Studentská je toto zalesnění nejhustší. 

 

 

Obrázek 1: Mapka zájmového území 
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3. Polohopis 

Vlastnímu polohopisnému měření předchází vybudování měřické sítě. Její hustota 
se volí v závislosti na charakteru polohopisu, použité metodě podrobného měření a 
měřické technice, aby bylo možné racionálně zaměřit celé mapové území. 

Bodové pole se doplňuje pomocnými měřickými body, stabilizovanými dočasně 
(dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, hřebem, trvalou barvou nakresleným či vyrytým 
křížkem apod.) nebo dříve určené pevné body stabilizované přirozeně (např. povrchové 
znaky inženýrských sítí). 

Pomocné měřické body lze určit: 

- Staničením na hlavních měřických přímkách (tj. na spojnicích bodů PBPP) 
- Staničením na vedlejších měřických přímkách (spojujících pomocné měřické body 

na hlavních měřických přímkách, nebo na hlavních a vedlejších přímkách, nebo jen 
na vedlejších měřických přímkách) 

- Staničením na volných měřických přímkách, připojených na body PBPP i pomocné 
body 

- Rajóny 
- Pomocnými polygonovými pořady 
- Protínáním ze směrů či délek 
- Přechodným stanoviskem 

 

Při měření bylo využito polygonového pořadu, rajónů a přechodných stanovisek. 
Jednotlivé body polygonu byly stabilizovány měřickými hřeby, body určené rajonem či 
přechodným stanoviskem byly stabilizovány dřevěným kolíkem. 

 

3.1. Přístroje a pom ůcky 

K zaměření všech metod, které byly využity jak pro měření polohopisu, tak pro 
trigonometrické určování výšek bylo využito elektronického tachymetru Leica TCR 307 a 
odrazných hranolů. 
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Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

Leica TCR 307 je elektronický tachymetr určený pro jednoduché měřické práce. 
Přístroj je ideálně přizpůsoben pro běžné geodetické práce a pro vytyčovací úlohy. 
Umožňuje měření vzdálenosti bez odrazného hranolu pomocí zabudovaného viditelného 
laserového paprsku. Má nekonečnou horizontální a vertikální ustanovku a laserovou 
olovnici pro dostředění přístroje. 

 

3.1.1. Technická data p řístroje 

Měření úhlů 

Jednotky 360 ̊ šedesátinné, 400 gon, 360 ̊ desetinné, 
6400 mil, V% 

Přesnost odečítání 7“, 2 mgon 

Nejmenší zobrazovaná jendotka 0,0005 gon, 1” 

 

Měření vzdálenosti infračerveným dálkoměrem HR 

Standardní měření, rychlé měření, tracking, měření na odrazné štítky s přesností od 2 mm 
+ 2 ppm do 5 mm + 2 ppm a dobou měření od < 0,3 sec do < 1 sec. 

 

Tabulka 1: Dosah u normálního a rychlého měření 

Standardní hranol 3 hranoly 360 ̊ hranol Štítek 60mm x 60mm Minihranol 

1 2300 m  2300 m 800 m 150 m 800 m 

2 3000 m 4500 m 1500 m 250 m 1200 m 

3 3500 m 5400 m 2000 m 250 m 2000 m 

1. Silná mlha, viditelnost 5 km; nebo slunečno se silným chvěním vzduchu teplem 

2. Lehce zamlženo, viditelnost asi 20 km; nebo částečně slunečno se slabím chvěním 
vzduchu teplem 

3. Zataženo, bez mlhy, viditelnost 40 km; bez chvění vzduchu teplem 
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Tabulka 2: Přesnost a doba měření 

Program měření Přesnost Doba měření 

Krátké 3 mm + 2 ppm 3,0 sec. 

+0,1 sec. /10m > 30m 

Na hranol 5 mm + 2 ppm 2,5 sec. 

Tracking 5 mm + 2 ppm 1,0sec. 

+0,3 sec/10m > 30m 

 

3.2. Určení sou řadnic pomocných m ěřických bod ů 

K určení polohových souřadnic bylo použito rajónu a uzavřeného polygonového 
pořadu. 

 

Rajón  

Je to geodetická úloha, díky které na základě směrníků a měřené délky určíme 
polohu bodu. Úhly se měří s přesností 0,01 gon, u délek na 500 m pak s přesností 0,001 
gon. Délka rajónu je max. 1000 m a přitom smí být nejvýše o 1/3 větší než délka měřické 
přímky, na kterou je rajon orientován. 

 

Obrázek 2: Rajón 
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Výpočet rajónu: 

�� = �� + ��� ∙ sin ���            (3.1) 

�� = �� + ��� ∙ cos ���            (3.2) 

A, B – body o známých souřadnicích 

P – koncový bod rajónu 

 ��� - směrník počátečního a koncového bodu 

 ��� - směrník počátečního bodu a bodu orientace 

 

3.2.1. Polygonový po řad 

Při určování souřadnic bodů patří mezi základní metody v geodézii polygonový 
pořad, což je vlastně řada rajónů vzájemně na sebe napojených. U polygonových pořadů se 
měří všechny vrcholové úhly na polygonových bodech a všechny délky stran.  

Polygonové pořady se dělí podle připojení a podle orientace. Vznikají různé druhy 
polygonových pořadů, které mají částečně odchylné výpočetní postupy. 

 

Druhy polygonových pořadů: 

- Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad 
- Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový pořad 
- Oboustranně připojený neorientovaný polygonový pořad 
- Jednostranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový pořad 
- Jednostranně připojený neorientovaný polygonový pořad 
- Uzavřený polygonový pořad 

 

3.2.2. Popis provedené práce 

Zaměření polygonového pořadu v katastrálním území Poruba ve městě Ostrava 
vycházelo z trigonometrického bodu 000936110010 (Fojství). Uzavřeným polygonovým 
pořadem byly zaměřeny body polygonu (4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 
4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 284).  



Lenka Černohorská: Pasportizace zeleně 

2010  7 
 

 

Při měření bylo využito elektronického tachymetru TCR 307 od společnosti Leica. 
Naměřená data se ukládala na paměťovou kartu přístroje, po stažení do počítače byl 
vypočten polygonový pořad ve výpočetním programu Groma 7. Výpočet je součástí 
přílohy č. 2. 

 

Uzavřený polygonový pořad 

 

Obrázek 3: Uzavřený polygonový pořad 

 

Úhlové vyrovnání 

Měří se levostranné úhly, v závislosti na orientaci polygonového pořadu měříme 
buďto vnitřní nebo vnější úhly n-úhelníku.  

- Pro vnitřní úhly                ∑ �� = �� − 2� ∙ 2�            (3.3) 
- Pro vnější úhly                 ∑ �� = �� + 2� ∙ 2�            (3.4) 

 �� - levostranné úhly 

Spočítáme tzv. úhlový uzávěr: 

�� = �� ± 2� ∙ 2� − ∑ ��
���
���            (3.5) 

n – počet bodů polygonu 

 �� – měřené levostranné úhly na bodech i; úhly sčítáme pro i = 1...n 

Tuto hodnotu porovnáme s mezní odchylkou ∆ω: 

�� ≤ ∆�             (3.6) 
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  Rozdělíme odchylky rovnoměrně na všechny úhly kromě úhlu ωP: 

"� = #$

���
             (3.7) 

�% = �� + "�            (3.8) 

 �% - vyrovnané úhly… pro i = {1…n+1} 

 

Výpočet vyrovnaných směrníků jednotlivých stran 

Vypočítáme směrník ��� ze známých bodů A, P: 

��� = '() tan ,-.,/

0-.0/
            (3.9) 

Poté vypočteme směrník z bodu P na bod 1: 

��� = ��� + ��          (3.10) 

 �� – úhel mezi prvním bodem polygonu P a připojovacím bodem A 

Pak můžeme počítat směrníky jednotlivých dalších stran polygonového pořadu: 

��1 = ��� + �� = ��� + �� − 2�         (3.11) 

Obecně: 

��,%�� = ��� − 3 ∙ 2� + ∑ �%
1
%�4          (3.12) 

 ��,%�� - směrníky vypočtené z bodů i na body j+1 

 �% - vyrovnané úhly 

i – počet úhlů  
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Výpočet souřadnicových rozdílů 

Výpočet souřadnicových rozdílů bodů polygonu: 

�%.�,% = �� + ∑ �%.�,%
�
%�� ∙ sin �%.�,%         (3.13) 

�%.�,% = �� + ∑ �%.�,%
�
%�� ∙ cos �%.�,%         (3.14) 

 �%.�,%, �%.�,% – souřadnicové rozdíly bodů j 

j – počet bodů … pro j = {1…n} 

Tyto rovnice musí platit i pro poslední bod, tedy opět pro bod P: 

��
′ = �5 + ∑ ∆�%.�,%

�
%�� = �� + ∑ �%.�,%

�
%�� ∙ sin �%.�,%       (3.15) 

��
′ = �5 + ∑ ∆�%.�,%

�
%�� = �� + ∑ �%.�,%

�
%�� ∙ sin �%.�,%       (3.16) 

 ��
′ , ��

′  - souřadnicové rozdíly koncového (počátečního) bodu P 

Mělo by tedy platit: 

∑ ∆�%.�,%
�
%�� = ∑ ∆�%.�,%

�
%�� = 0         (3.17) 

Vlivem měřických chyb vyjdou určité souřadnicové odchylky OY, OX: 

�7 = 0 − ∑ ∆�%.�%�
�
%��           (3.18) 

�8 = 0 − ∑ ∆�%.�%�
�
%��           (3.19) 

 �7, �8 - souřadnicové odchylky 

Výpočet polohové odchylky OP: 

�� = 9�7
1 + �8

1          (3.20) 

Tuto hodnotu porovnáme s maximální mezní polohovou odchylkou ∆P: 

�� ≤ ∆:           (3.21) 
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Souřadnicové vyrovnání 

Zatímco při úhlovém vyrovnání se odchylky rozdělily rovnoměrně, zde se odchylky 
rozdělí poměrně délkám jednotlivých úseků. Tedy delší strany budou mít větší opravu než 
kratší strany. Toto vyrovnání se dělá zvlášť pro obě souřadnice (x, y). 

"7;<=,; = #>
∑ ?∆7@<=,@?@

∙ ?∆�%.�,%?         (3.22) 

"8;<=,; = #A
∑ ?∆8@<=,@?@

∙ ?∆�%.�,%?         (3.23) 

∆��.�,� = ∆�%.�,% + "7;<=,; = �%.�,% ∙ sin �% + "7;<=,;        (3.24) 

∆��.�,� = ∆�%.�,% + "8;<=,; = �%.�,% ∙ cos �% + "8;<=,;        (3.25) 

 ∆��.�,�, ∆��.�,� - vyrovnané souřadnicové rozdíly 

 �% - vyrovnané úhly 

 �%.�,% - délky stran polygonu 

 �7, �8 - souřadnicové odchylky 

Z vyrovnaných souřadnicových rozdílů vypočítáme výsledné souřadnice: 

�� = �� + ∑ ∆��.�,�
�
%��           (3.26) 

�� = �� + ∑ ∆��.�,�
�
%��          (3.27) 

 ��, �� - výsledné souřadnice bodů i 
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Obrázek 4: Znázornění polygonového pořadu 
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Tabulka 3: Polohové souřadnice v S-JTSK 

Číslo bodu Y (m) X (m) 

4010 479407,08 1100869,34 

4011 479410,51 1100970,27 

4012 479466,02 1101057,29 

4013 479380,48 1101116,94 

4014 479299,11 1101196,22 

4015 479201,69 1101252,34 

4016 479150,76 1101303,50 

4017 479218,96 1101439,90 

4018 479232,07 1101429,10 

4019 479427,15 1101346,92 

4020 479588,36 1101278,37 

284 479654,80 1101220,28 

4021 479542,79 1101049,52 

4022 479457,74 1101101,88 

4023 479080.95     1101163.79 

4024 479023,45 1101048,60 

4025 479108,43 1100999,66 

4026 479218,22 1100945,55 
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Kódy kvality bodů a kritéria přesnosti 

Tabulka 4: Kódy kvality bodů a kritéria přesnosti 

Kód 
charakteristiky 

kvality 
souřadnic 

podrobného 
bodu 

BCD 
 

(m) 

BECD 
 

(m) 

BF   1) 
 

(m) 

BEF    1) 
 

(m) 

Délka   1) 

3  
≤ 0,14 

 
0,28 

0,15 
0,19 
0,20 

0,30 
0,37 
0,39 

10 m 
50 m 
100 m 

4  
> 0,14 a ≤ 0,26 

 
0,52 

0,29 
0,35 
0,36 

0,57 
0,69 
0,73 

10 m 
50 m 
100 m 

5  
> 0,26 a ≤ 50 

 
1,00 

0,55 
0,66 
0,70 

1,10 
1,33 
1,40 

10 m 
50 m 
100 m 

6  
≤ 0,21 

 
0,42 

0,23 
0,28 
0,29 

0,46 
0,56 
0,59 

10 m 
50 m 
100 m 

7 > 0,21 a ≤ 0,42  
0,84 

0,46 
0,56 
0,59 

0,92 
1,12 
1,18 

10 m 
50 m 
100 m 

8 > 50 2,00 ― 2,66 
2,96 

Do 50 m 
Nad 50 m 

 

uxy  =   kritérium základní střední souřadnicové chyby mxy (bod 13.2 přílohy 
ke zvláštnímu předpisu /1/), 

uMxy = 2uxy, mezní odchylka při určení souřadnic podrobného bodu z grafického 
počítačového souboru a kontrolního měření [bod 13.7 písm. a) a 13.9 
přílohy ke zvláštnímu předpisu /1/], 

ud   =  1,5uxy.(d+12):(d+20), kritérium základní střední chyby md délky přímé 
spojnice dvou podrobných bodů [ bod 13.3, 13.4 písm. b), 13.6 a 13.7 písm. 
b) přílohy ke zvláštnímu předpisu /1/], 

uMd =  2 ud, mezní odchylka mezi délkou přímo měřenou a délkou vypočítanou 
ze souřadnic grafického počítačového souboru [bod 13.6, 13.7 písm.a) a 
14.1.7 přílohy ke zvláštnímu předpisu /1/]. 

Pozn.: 1)  V tabulce jsou u kódů 3 až 7 uvedeny jen vybrané délky. Při počítačovém 
zpracování se odchylky porovnávají s kritérii vypočtenými pro konkrétní 
délky podle uvedených vzorců. 
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Popis kódů charakteristiky kvality podrobných bodů 

Kód charakteristiky kvality 3  přísluší podrobným bodům katastrální mapy, 
jejichž souřadnice byly určeny z výsledků měření se stanovenou přesností ve vztahu 
k blízkým bodům polohového bodového pole podle bodu 13.4 přílohy ke zvláštnímu 
předpisu /6/. 

Kód charakteristiky kvality 4  přísluší zejména podrobným bodům katastrální 
mapy, jejichž souřadnice byly určeny z výsledků měření ve 4. třídě přesnosti podle 
dřívějších předpisů z měření pro tvorbu THM v měřítku 1:2000 nebo výpočtem 
z měřických podkladů pro tvorbu map v měřítkách 1: 625 a 1:1 250, pokud ověřovacím 
měřením byla tato přesnost prokázána. 

Kód charakteristiky  kvality 5 přísluší zejména podrobným bodům DKM, jejichž 
souřadnice byly určeny z výsledků měření v 5. třídě přesnosti podle dřívějších předpisů , 
případně pro body dopočtené ze zachovaných náčrtů údržby, v případech kdy měření 
nevyhovuje přesnosti pro kód kvality bodu 4 nebo výpočtem z měřických podkladů 
vyhotovených v systémech stabilního katastru pro tvorbu map v měřítkách 1:2000, 1:2500, 
pokud ověřovacím měřením byla tato přesnost prokázána. 

Kód charakteristiky kvality 6  přísluší podrobným bodům DKM, jejichž 
souřadnice byly určeny vektorizací grafického obrazu mapy v S-JTSK v měřítku 1:1 000 
nebo 1:625, 1:1000 a 1:1250 v systémech stabilního katastru. V případě těchto map 
vyhotovených v systémech stabilního katastru je nutné dosažení přesnosti prokázat 
kontrolním zaměřením souboru identických bodů. 

Kód charakteristiky kvality 7  přísluší podrobným bodům DKM, jejichž 
souřadnice byly určeny vektorizací grafického obrazu mapy v měřítku 1: 2 000 v S-JTSK 
nebo 1:2000 a 1:2500 v systémech stabilního katastru. V případě těchto map vyhotovených 
v systémech stabilního katastru je nutné dosažení přesnosti prokázat kontrolním 
zaměřením souboru identických bodů. 

Kód charakteristiky kvality 8  přísluší podrobným bodům katastrální mapy, 
jejichž souřadnice byly určeny vektorizací grafického obrazu mapy nevyhovující žádnému 
z kódů charakteristik kvality 3 až 7, tj. například mapy v S-SK nebo odvozenin z této mapy 
(např. FÚO). 
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3.2.3. Polární metoda 

Polární metoda spočívá v souřadnicovém určení polohy podrobného bodu. Je 
založena na současném měření úhlů a délek geodetickými přístroji, které stavíme na body 
o známých souřadnicích. K měření se v současnosti nejčastěji používá elektrooptických 
dálkoměrů s využitím odrazných hranolů, které umožňují měřit úhly i délky snadno, rychle 
a s vysokou přesností. 

Metodika měření: 

- Na počátečním bodě P dostředíme a horizontujeme tachymetr a na koncovém bodě 
A zcentrujeme stativ se signálem nebo odrazným hranolem. 

- Zacílíme na koncový bod K, změříme směr a vzdálenost z počátečního bodu na 
koncový (sPA) 

- Poté cílíme na jednotlivé body a měříme vodorovné a svislé úhly a vodorovné či 
šikmé vzdálenosti – viz obr. 5 

- Podrobné body signalizujeme trasírkou (měřící tyčí) s odrazným hranolem. 

 

Obrázek 5: Polární metoda 

- Během měření měříme teplotu ovzduší a atmosférický tlak, tyto údaje zadáváme do 
přístroje, který sám zavede atmosférickou korekci k naměřeným délkám. 

- Měříme i výšku stroje a signálu nad bodem, provádíme-li i trigonometrické měření 
výšek nebo měříme-li i výškopis. 

Vypočteme nejprve směrník ���, což je směrník vypočtený z bodů o známých 
souřadnicích a poté jednotlivé směrníky: 

��� = ��� + ��          (3.28) 
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Souřadnice podrobných bodů se vypočtou: 

�� = �� + �� ∙ sin ���          (3.29) 

�� = �� + �� ∙ cos ���                     (3.30) 

 ��, �� - souřadnice nového bodu i 

 ��, �� - souřadnice stanoviska 

is  - vzdálenost stanoviska P od podrobného bodu i 

 ��� - směrník bodu i 

 ��� - směrník stanoviska 

Před každým měřením musíme ověřit stabilitu pevných bodů.  

 

Přesnost v určení polohy bodů 

Přesnost v poloze bodu na měřické přímce je určena přesností výchozího bodu, 
přesností měření vodorovných úhlů a přesností přepočtu délek do souřadnicové sítě. 

 

Přesnost v poloze mp souřadnic výchozího bodu P, je dán vztahem: 

G� = ±9G78
1 + GHI

1           (3.31) 

mYX – přesnost souřadnic daného bodu 

mds – přesnost dostředění přístroje na bodě P 

 

Přesnost měřené délky je dána kritérii přesnosti použitého dálkoměru či tachymetru, 
přesností provedených fyzikálních a matematických redukcí a z přesností dostředění na 
koncových bodech. 

- Přesnost dálkoměru je dána základní střední chybou: 
GH = ±�' + J ∙ K ∙ 10.M�         (3.32) 

a, b – konstanty pro různé typy přístrojů v mm uvádějící výrobci 

d – měřená délka v mm 
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- Přesnost provedených fyzikálních redukcí je závislá na přesnosti určení fyzikálních 
veličin (teplota – t, tlak – p, napětí vodních par – e). Tyto parametry se měří u 
vzdálenosti do 1 km pouze na stanovisku a u vzdálenosti větší než 1 km i u 
odrazného hranolu. 

- Přesnost matematických redukcí, kterými převádíme šikmo měřené délky na 

vodorovné. Posuzuje se v určení převýšení koncových bodů  GI
�N�, která je dána 

vztahem: 

GI
�N� = N

O
∙ GN          (3.33) 

h – výškový rozdíl 

l – šikmá délka 

mh – střední chyba v převýšení h 

- Přesnost ds dostředění přístroje a odrazného hranolu. Přístroj se obvykle dostřeďuje 
opticky a signál upevněný na výtyčce (trasírce) pomocí krabicové libely. 

 

Celkovou přesnost měřené délky rajónu se určí podle vztahu: 

GP = 9GI
1 + 2 ∙ GHI

1           (3.34) 

Na přesnost při měření délek má největší vliv přesnost dálkoměru či tachymetru daná 
výrobcem. 

- Přesnost měření vodorovných úhlů je dána měřítky použitého přístroje (vteřinové, 
dvojvteřinové, desetivteřinové a technické) a použitou metodou měření (v jedné 
nebo ve dvou polohách dalekohledu). Celková chyba GQ, kterou většinou udává 
výrobce přístroje, je dána vztahem: 

GQ = 9GR
1 + G#

1           (3.35) 

 GQ – celková chyba 

 GR - chyba v zacílení 

 G# - chyba v odečtení směru 

Je důležité začínat a končit měření na koncovém bodě přímky. Poté zjistíme rozdíl 
mezi měřeným směrem S�� na začátku a konci měření. Tento rozdíl by neměl překročit 
trojnásobek střední chyby GQ. 
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Přesnost směrníku GT;
1  strany PPi vypočteme: 

GT;
1 = GT/-

1 + 2 ∙ GQ
1           (3.36) 

 GT/- - přesnost směrníku strany PA 

 GQ; - přesnost měřeného směru PA a Pi 

Celkovou střední chybu v poloze bodu na přímce PA můžeme napsat: 

G7;
1 = G7/

1 + �3�1�� ∙ GI;
1 + ��

1 ∙ )U�1�� ∙ GT;
1         (3.37) 

G8;
1 = G8/

1 + )U�1�� ∙ GI;
1 + ��

1 ∙ �3�1�� ∙ GT;
1         (3.38) 

Celková chyba v poloze bodu určeného polární metodou bude: 

GV = ±9G7
1 + G8

1 = ±9G�
1 + GI

1 + �1 ∙ GT
1         (3.39) 

mP – přesnost v poloze souřadnic výchozího bodu P 

ms – přesnost měřené délky strany Pi 

s – měřená délka strany Pi 

 GT - přesnost směrníku strany Pi 

 

3.2.4. Popis prací 

Podrobné body byly zaměřeny metodou polární s využitím rajónů (5001, 5002, 
5003) a přechodných stanovisek (4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008), 
v místech, kde nebylo možné měřit z bodů polygonu.  

Celkem bylo změřeno 491 podrobných bodů, u kterých byly v programu Groma 7 
vypočteny polohové souřadnice. Jednotlivé výpočty jsou zobrazeny v příloze č. 2. 
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4. Grafické zpracování nam ěřených dat 

Po provedených výpočtech ve výpočetním programu Groma 7 byly souřadnice 
bodů polygonu a podrobných bodů načteny do programu Microstation V8. Zde pak byly 
souřadnice polygonových a podrobných bodů spojeny příslušnými typy čar v určitých 
vrstvách, označeny mapovými značkami a popsány doplňkovými popisy – příloha č. 9.   

Výkres pasportizace zeleně byl natransformován na referenční výkresy „Poruba“, 
„kn12“ a „Aula“ na základě zaměření identických bodů v terénu. Tyto referenční výkresy 
jsou součástí přílohy č. 8. 

Výsledkem grafického zpracování měřených a vypočtených dat je účelová mapa 
pasportizace zeleně v příloze č. 7. 
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5. Pasportizace 

Pasport zeleně slouží především jako podklad pro plánování, zadávání údržby a 
rekonstrukci ploch zeleně, pro oceňování vegetace a pro její inventarizaci a analýzu. 
Umožňuje vyčíslení rozpočtových nákladů potřebných na údržbu zelených ploch, 
plánování a evidenci činností údržby, či sledování stavu dřevin a jeho vývoje.  

Obsahem pasportu je soupis všech zelených ploch, které se na území nacházejí, a 
vegetačních a technických prvků na nich umístěných. 

Inventarizace a zhodnocení stavu stromů je navazující částí, která se soustřeďuje na 
zjištění počtu, polohy a stavu stromových dřevin na daném území. 

Stromy 

Stromem je jedinec, u kterého je možné určit obvod kmene ve výšce alespoň 1,3 m 
(tj. ve výšce prsou). Je-li kmen výrazně nižší nebo je rozvětven do několika kmenů blízko 
u země, je považován za keř. Ke stromům jsou vyplňovány následující informace: 

- Identifikátor dřeviny 
- Lokalizace je prováděna určením polohy v terénu a následným výpočtem 

v souřadnicích S-JTSK 
- Obvod kmene je určen ve výšce prsou pásmem 
- Výška je určována s přesností na metry pomocí trigonometrického určování výšek 

Keře 

Keře jsou dřevinou, která je většinou rozvětvená již od země, proto u ní nelze 
změřit obvod kmene. Jeden druh tak může být proto řazen jak mezi stromy, tak mezi keře. 
U keřů jsou následující informace: 

- Identifikátor dřeviny 
- Lokalizace pomocí souřadnic obdobně jako u stromů 
- Plocha – keře jsou mapovány plošnou značkou (obvodem porostu). Pokud keře rostou 

ve skupině, jsou mapovány jako celek, nikoliv jednotlivě 
- Výška je měřena buď pásmem, nebo odhadem v metrech 
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Tabulka 5: Seznam stromů 

Český název Čeleď Latinský název 

Bříza bělokorá Jírovcovité (Betulaceae)  Betula pendula 

Javor mléč Javorovité (Aceraceae) Acer platanoides 

Jírovec maďal Jírovcovité 
(Hippocastanaceae) 

Aesculus hippocastanum 
Linné 

Trnovník akát Bobovité (Fabaceae) Robinia pseudoacacia 

Habr obecný Habrovité (Carpinaceae) Carpinus betulus 

Jabloň domácí Růžovité (Rosaceae) Malus domestica 

Borovice kleč Borovicovité (Pinaceae) Pinus mugo 

Borovice černá Borovicovité (Pinaceae) Pinus nigra 

Smrk stříbrný Borovicovité (Pinaceae) Picea pungens 

Modřín opadavý Borovicovité (Pinaceae) Larix decidua 

Topol osika Vrbovité (Salicaceae) Poklus tremula 

 

 

Tabulka 6: Seznam keřů 

Český název Čeleď Latinský název 

Jalovec obecný Cypřišovité (Cupressaceae) Juniperus communis 

Jalovec chvojka Cypřišovité (Cupressaceae) Juniperus sabina L. 

Zlatice prostřední Olivovníkovité (Oleaceae) Forsythia x intermedia 

Trnka obecná Růžovité (Rosaceae) Prunus spinosa 

Dřišťál Thunbergův Dřišťálovité (Berberidaceae) Berberis thunbergii 

Dřišťál obecný Dřišťálovité (Berberidaceae) Berberis vulgaris 

Vrba jíva Vrbovité (Salicaceae) Salix caprea L. 
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Obrázek 6: Smrk stříbrný 

 

Obrázek 7: Habr obecný 

 

Obrázek 8: Trnovník akát 

 

Obrázek 9: Modřín opadavý 

 

Obrázek 10: Borovice černá 

 

Obrázek 11: Jabloň domácí 
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Obrázek 12: Jírovec maďal (Kaštan koňský) 

 

Obrázek 13: Vrba jíva 

 

Obrázek 14: Dřišťál Thunbergův 

 

Obrázek 15: Jalovec chvojka 

 

Obrázek 16: Borovice kleč 
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5.1. Trigonometrické m ěření výšek 

Trigonometrické měření výšek je způsob, který trigonometricky z délek a úhlů určuje 
výškový rozdíl bodů. 

Podle toho, zda se určují výšky předmětů (jako jsou věže, stožáry, signály apod.) 
nebo nadmořské výšky bodů trigonometrických a polygonových, se trigonometrické 
měření výšek rozděluje: 

- Určení výšek předmětů 
- Určení výšek bodů 

V našem případě se budeme zabývat určováním výšek předmětů respektive stromů a 
keřů. 

 

5.1.1. Trigonometrické m ěření výšek p ředmětů 

V praxi je třeba často určit výšku předmětu, např. kostelní věže, rozhledny, 
továrního komínu, stromů apod. 

Zaměření a zjištění výšky předmětu se řídí tím zda: 

- Pata předmětu je přístupná 
- Pata předmětu je nepřístupná 

 

Není-li pata přístupná, není možno přímo změřit vzdálenost s, ani svislý úhel na 
patu předmětu. Proto se většinou volí při měření 2 základny. Základny se volí tak, aby 
stanoviska, jejichž spojnice tvoří základnu a objekt, jehož výšku určujeme, tvořili přibližně 
rovnostranný trojúhelník. V zastavěném území, kde není možné rozvinout základnu, se 
volí základna ve svislé rovině, obsahující objekt, jehož výšku určujeme. 

 

Je-li pata přístupná, mohou nastat různé situace měření: 

1) Měříme výškový i hloubkový úhel, případně zenitové úhly 
h� = � ∙ tan S = � ∙ )UXYZ�           (5.1) 
h1 = � ∙ tan [ = � ∙ )UXYZ1           (5.2) 

ℎ = h� + h1 = ��tan S + tan [� = ��)UXYZ� + )UXYZ1�         (5.3) 
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Obrázek 17: Měření výšky předmětu (s úhlem výškovým i hloubkovým) 

 
 

2) Měříme jen výškové úhly, případně zenitové úhly 

h� = � ∙ tan S� = � ∙ )UXYZ�           (5.4) 

h1 = � ∙ tan S1 = � ∙ )UXYZ1           (5.5) 

ℎ = h� − ℎ1 = ��tan S� − tan S1� = ��)UXYZ1 − )UXYZ��         (5.6) 

 

Obrázek 18: Měření výšky předmětu (s výškovými úhly) 

 

3) Měříme jen hloubkové úhly, případně zenitové úhly 

ℎ� = � ∙ tan [� = � ∙ )UXYZ�           (5.7) 

ℎ1 = � ∙ tan [1 = � ∙ )UXYZ1           (5.8) 

ℎ = ℎ1 − ℎ� = � ∙ �tan [1 − tan [�� = � ∙ �)UXYZ1 − )UXYZ��         (5.9) 
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Obrázek 19: Měření výšky předmětu (s hloubkovými úhly) 

 

Přímka v horizontální rovině stroje  

Je spojnice středu nitkového kříže dalekohledu se středem objektivu. 

Svislý úhel 

Je úhel, který svírá záměrná přímka ležící ve svislé rovině se směrem vodorovným. 

Zenitový úhel 

 Je svislý úhel měřený od svislice po přímku v horizontální rovině stroje, označuje 
se „z“ a dosahuje hodnot 0 – 2R. 
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6. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo zaměření zeleně v části areálu, určení výšky 
stromů a tvorba účelové mapy se zákresem jednotlivých druhů zeleně.  

Byla vybudována síť pomocných měřických bodů, stabilizovaných měřickými 
hřeby a dřevěnými kolíky. Před vybudováním sítě pomocných měřických bodů byly 
vyhledány geodetické údaje o existujících bodech na daném území na http://dataz.cuzk.cz/ 
(příloha č. 3). Před stabilizací pomocných měřických bodů byla provedena rekognoskace 
terénu.  

Byl navržen polygonový pořad vycházející z bodu 000936110010 (Fojství), který dále 
pokračoval v bodech 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 
4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026 a končil na počátečním bodě 000936110010 (Fojství). 
Výpočet souřadnic polygonového pořadu byl proveden v programu Groma 7. Souřadnice 
bodů polygonu jsou uvedeny v tabulce č. 3 na straně č. 14. Polygonový pořad byl vyrovnán 
s těmito středními chybami: Oy = 0,005 m, Ox = 0,070 m a polohová odchylka Op = 0,070 
m, mezní polohová odchylka ∆: = 0,297 m. Mezní odchylky stanovené pro práci v 
katastru nemovitostí byly dodrženy. 

Pro určení souřadnic podrobných bodů byla zvolena metoda polární. Výpočet 
souřadnic touto metodou je uveden v příloze č. 2. 

Výšky stromů byly zaměřeny trigonometrickým měřením výšky. Body, u nichž se 
určovala výška, jsou uvedeny v příloze č. 5, kde jsou zároveň uvedeny druhy dřevin a u 
stromů obvody kmenů. Výsledkem měření je účelová mapa pasportizace zeleně v měřítku 
1:500 a ve formátu A0 (příloha č. 7). 
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