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Anotace 

Obsahem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření nově zrekonstruovaného 

dětského hřiště 2. základní školy Frýdek-Místek. Cílem je vyhotovení geodetické 

dokumentace skutečného provedení stavby a vykreslení účelové mapy, která poslouží ke 

kolaudaci a uvedení stavby do provozu. V této práci jsou popsány jednotlivé postupy 

zaměření stavby a vyhotovení účelové mapy.  

 

Klíčová slova: dětské hřiště, dokumentace skutečného provedení stavby, účelová mapa 

 

Annotation 

The topic of this Bachelor Thesis is planimetric and altimetric survey of the newly 

renovated playground of second Primary School Frýdek-Místek. The aim is to make 

a geodetic documentation of actual construction and to prepare a purpose map which will 

serve for acceptance and commissioning of the construction. In this thesis there are 

described individual procedures of construction surveying and purpose map making. 

 Keywords: playground, documentation of real construction building, functional map



 

Seznam zkratek 

Bpv    Baltský po vyrovnání 

CZEPOS   Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČSN   Česká státní norma 

ETRS-89  Evropský terestrický referenční systém 

GPS    Global Positioning System  

NAVSTAR  Navigation Satellite Timing And Ranginig  

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

ppm   čte se „parts per milion“, například vzdálenost 2mm/1000m  

RTK   Real time kinematics 

S-JTSK  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

VFK   Výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPBP   Základní polohové bodové pole 
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1 ÚVOD 

V této práci se budu zabývat zaměřním skutečného provedení stavby a vyhotovením 

účelové mapy hřiště při 2. základní škole Frýdek-Místek. Sportovní hřiště má tvar oválu a 

obsahuje fotbalové hřiště ohraničené běžeckou dráhou. Tento celek není určen pouze pro 

základní školu, ale také pro obyvatele přilehlého sídliště Slezká a okolí. Výstavba proběhla 

na místě dosavadního hřiště, které bylo v dezolátním stavu a přestávalo plnit svou funkci. 

Stavební práce začaly v roce 2009, stavba byla dokončena a zaměřena v roce 2010. 

Objednavatelem je statutární město Frýdek-Místek, které výběrovým řízením vybralo 

stavební firmu Tennis Zlín. Zaměření provede firma  GEOPOINT s.r.o. Frýdlant nad 

Ostravicí.  

Známé body,  které poslouží pro naše měření, jsou stabilizovány kovovým hřebem 

v betonu na okraji starého hřiště. Souřadnice těchto bodů ověříme metodou GNSS.  

Protože je v okolí hustá panelová zástavba a bylo by náročné určovat souřadnice 

stanovisek kupříkladu polygonovým pořadem vedeným z relativně vzdálených bodů 

podrobného polohového bodového pole, jevila se metoda GPS jako nejlepší a nejrychlejší. 

K zaměření polohopisu vybereme přístroj, který splňuje všechna kritéria přesnosti a je 

odborně zrektifikován. 



Lukáš Vrubel: Zaměření skutečného provedení stavby hřiště základní školy 

2011 8 

2 ÚČELOVÉ MAPY 

Dle [1] to jsou mapy velkých měřítek, které obsahují kromě prvků základní (podkladové) 

mapy zákres dalších prvků, jevů a objektů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem 

země – podle účelu, pro který vznikly. Tyto mapy se využívají pro plánovací, projektové 

provozní, evidenční, dokumentační a jiné účely. 

Vznikají přímým měřením a zobrazením, případně přepracováním nebo částečným 

odvozením ze stávajících map. Nejrozšířenějším polohopisným podkladem pro jejich 

tvorbu je katastrální mapa. 

Výsledkem tvorby účelové mapy může být mapa grafická, číselná nebo digitální. Třída 

přesností účelové mapy spolu s volbou měřítka vychází z účelu, pro který je mapa tvořena. 

Stejně tak i její obsah se řídí cílem, pro který mapa vzniká. 

U účelových map lze pro docílení souvislého zobrazení mapovaného území posunout rám 

mapového listu jak ve směru jedné tak i ve směru obou os souřadnicového systému. 

Účelové mapy se mohou vyhotovovat v libovolných rozměrech mapového rámu a 

v obecném kladu listů. Musí však obsahovat přehled kladu listů vyhotovených map. 

2.1 Členění účelových map: 

Základními účelovými mapami jsou: 

a) technická mapa města (TMM) 

b) základní mapa závodu (ZMZ) 

c) základní mapa dálnice (ZMD) 

d) základní mapa letiště (ZML) 

e) jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST) 

Mezi účelové mapy patří taky účelová mapa podzemních prostor. Jsou to mapy jeskyní a 

podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra. 

Ostatní účelové mapy 

Jsou to mapy sloužící pro projektové účely, mapy pro provozní potřeby organizací, pro 

pozemkové úpravy, mapy lesnické a vodohospodářské, mapy sídlišť, dále to jsou mapy 



Lukáš Vrubel: Zaměření skutečného provedení stavby hřiště základní školy 

2011 9 

sloužící pro dokumentaci památkových objektů a také geodetická část dokumentace 

skutečného provedení staveb. 

2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dle [1] musí být dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovena tak, aby ji bylo 

možno využít pro kolaudační řízení a uvedení stavby do provozu. 

2.2.1 Obsah dokumentace skutečného provedení stavby 

Podle [2] obsahuje 

a) údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa 

trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru 

nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích 

o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení 

stavby, 

b) situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se 

zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní 

infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, 

vzrostlé zeleně a hranic pozemků, 

c) stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy 

a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě 

uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr, 

d) technický popis stavby a jejího vybavení. 

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje:  

a) obsah dokumentace skutečného provedení stavby 

b) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a 

podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech 

prostorů a místností. 
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2.2.2 Geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

Dle [3] obsahuje:  

a) číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru 

pozemních, podzemních, nadzemních objektů a zařízení, včetně technického 

vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 

b) polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 se 

zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě,  

c) měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, 

vytyčovací sítě a podrobných bodů, 

d) technickou zprávu 

2.2.3 Polohopis  

Předmětem polohopisu podle [1] jsou všechny stavební objekty, které jsou obsahem 

projektové dokumentace, hranice pozemků vzniklé dokončením stavebních objektů a 

blízké PBPP, které umožní při dalším zpracování odstranit nesrovnalosti způsobené 

případnými rozdíly mezi vytyčovací sítí a bodovým polem. Obsahem polopisu jsou: 

• stavební objekty – tělovýchovné stavby, čekárny městských a jiných dopravních 

prostředků, čerpadla pohonných hmot, pomníky, mostní váhy, garáže, venkovní 

schodiště 

• dopravní objekty – chodníky, krajnice, příkopy, osy tramvajových kolejí, nástupní 

ostrůvky, osy kolejových vedení, podjezdy, nadjezdy, mosty, silniční tunely, 

zábradlí, svodidla, staničníky, stožáry 

• vodohospodářské objekty – jímací objekty, nábřežní zdi, vodotrysky, fontány, zřídla, 

úpravny vod, čerpací stanice, trvalá zavodňovací a odvodňovací zařízení 

• městská zeleň – všechny cesty se zpevněným povrchem, památkově chráněné 

stromy, jednotlivé stromy podél komunikací a na nábřežích a na veřejných 

prostranstvích s rozlišením druhu a minimálním průměrem kmene 10 cm. 

• podzemní vedení – zobrazuje průměty osy vedení na zemský povrch a viditelná 

zařízení podzemních potrubních a kabelových vedení (kanalizační šachty, hydranty, 

šoupátka, vpustě 
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• nadzemní vedení – vedení silová, sdělovací a potrubní (teplovody) na veřejných 

komunikacích a přístupových prostranstvích, sloupy, stožáry, patky, konzoly a 

svítidla s rozlišením druhu.  

2.2.4 Popis  

Podle [1] je popis uvnitř mapového rámu obohacen o orientační a popisná čísla domů, 

o technické parametry jednotlivých druhů vedení v barvě druhu vedení a o název a využití 

budov. 

Popis vně mapového rámu je totožný s popisem katastrální mapy rozšířený o výškový 

systém a stav obsahu inženýrských sítí a výškopisu. 

2.2.5 Výškopis  

Výškopis se zobrazuje vrstevnicemi, výškovými kótami a technickými šrafami s údaji 

relativních výšek. V prostorech, kde vyjádření vrstevnicemi nepodává jasný obraz o 

výškových poměrech, může se výškopis vyjádřit kótovanými body (např. v hustém 

zastavění, v průmyslových závodech, při terasovité zástavbě)  [12]. 
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3 POLOHOPIS 

Podrobným polohopisným měřením [4] rozumíme zaměření všech polohopisně 

významných bodů přírodních a umělých objektů pevného trvalého charakteru, které jsou 

na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním tak, aby byly jednoznačně určené rovinné 

geometrické vztahy mezi jednotlivými zaměřenými body.  

Metody podrobného polohopisného měření dělíme na číselné a grafické. 

• číselné – ortogonální, polární, protínání vpřed, číselnou tachymetrii 

• grafické – fotogrammetrické metody a metoda měřického stolu 

3.1 Souřadnicový a výškový systém 

Mapy se vyhotovují v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a 

ve výškovém systému baltském – po vyrovnání nebo v odůvodněných případech ve 

výškovém systému jadranském. Účelové mapy lze vyhotovit i v jiných souřadnicových a 

výškových systémech. Použitý souřadnicový a výškový systém se vyznačí na všech 

výsledcích a dokumentaci mapy [12]. 

3.2 Charakteristiky a kritéria přesnosti 

Podle [12] se mapy vyhotovují ve třídách přesnosti 1 až 5 tak, aby podrobné body části 

území, ve které se provádí tvorba mapy, byly zařazeny vždy do jedné třídy přesnosti. 

Výškopis může být vyhotoven v jiné třídě přesnosti než polohopis. U účelových map 

mohou být podrobné body vybraných předmětů polohopisu nebo výškopisu určeny ve 

vyšší třídě přesnosti než je stanovená třída přesnoti napy, což musí být zvlášť vyznačeno 

v popisu mapy. 

Charekteristikou přesnosti určení souřadnic x,y podrobných bodů polohopisu je základní 

střední souřadnicová chyba mxy dána vztahem  

( )2
y

2
xxy mm0,5m += , 

kde mx, my jsou základní střední chyby určení souřadnic x,y. Charakteriskou relativní 

přesnosti určení souřadnic x,y dvojice podrobných bodů téže třídy přesnosti je základní 

střední chyba md délky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené z jejich souřadnic. 
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Souřadnice podrobných bodů z území, na kterém se realizuje tvorba mapy jedné dřídy 

přesnosti, musí být určeny tak, aby  

a) charakteristika mxy  nepřesáhla kritérium uxy uvedené v tabulce č. 1 

b) charakteristika md  nepřesáhla kritérum ud , vypočtené pro každou délku d ze vztahu  

 

Tabulka č. 1: Kritéria přesnosti 

Třída přesnosti uxy uH uv 

1 0,04 m 0,03 m 0,30 m 

2 0,08 m 0,07 m 0,40 m 

3 0,14 m 0,12 m 0,50 m 

4 0,26 m 0,18 m 0,80 m 

5 0,50 m 0,35 m 1,50 m 

3.3 Polární metoda  

Princip určení polohy bodu polární metodou spočívá ve změření délky mezi stanoviskem a 

podrobným bodem, jakož i změření vodorovného úhlu mezi záměrou na bod a nějakým 

pevným směrem. Změřením těchto dvou prvků je poloha bodu jednoznačně určena 

vzhledem k danému bodovému poli [4]. 

Při měření polární metodou mohou nastat dva případy [5]: 

• jestliže stojíme na známém stanovisku – pevné stanovisko, 

• nebo stojíme na neznámém stanovisku – volné stanovisko. 

Pevné stanovisko 

Dáno: bod P, A 

Měřeno: úhly ω1, ω2, ω3, ...,strany s1, s2, s3... 

Určit: souřadnice bodů 1, 2, 3... 
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Obr. č. 1: Polární metoda – pevné stanovisko 

Úhly ωi jsou levostranné úhly měřené od bodu A. 

Výpočet je velmi jednoduchý – nejprve se spočítá směrník σPA 1. geodetickou úlohou, 

potom se spočítají jednotlivé směrníky σPi: 

 

Souřadnice jednotlivých podrobných bodů se pak spočítají 2. geodetickou úlohou: 

 

Volné stanovisko 

Dáno: bod A, B 

Měřeno: úhly ωA, ωB, ω1, ω2, ω3, ..., strany sA, sB, s1, s2, s3... 

Určit: souřadnice stanoviska P, souřadnice bodů 1, 2, 3... 
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Obr. č. 2: Polární metoda – volné stanovisko 

Příklad se řeší pomocí transformace. Zvolíme si pomocný souřadnicový systém s počátkem 

v bodě P a kladnou osu y´ vložíme do spojnice bodů P - A. 

Určíme souřadnice bodů v pomocném SS: 

 

Tímto výpočtem jsme získali identické body A a B. 

Vypočteme transformační koeficienty: 

 

Nyní již můžeme vypočítat souřadnice volného stanoviska: 
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3.3.1 Postup zaměřování lomových bodů   

Jako postavení přístroje se volí stabilizované body ZPBP nebo PPBP, případně se zaměří 

další body jako dočasně stabilizované. Ze stanoviska se zaměří na známé body pro 

orientaci osnovy směrníků. Po provedené orientaci se zaměřují postupně jednotlivé 

signalizované body, které se průběžně číslují a naměřené hodnoty, tj. číslo bodu, 

vodorovný úhel a vodorovná délka se zapisují do zápisníku nebo se ukládají do paměti 

přístroje. Přímo zaměrené oměrné míry se zapíši do polního náčrtu. Při měření 

elektronickými tachymetry je možné  v programu “nepřímé určení vzdálenosti” zaměřit 

oměrky mezi lomovými body a uložit do paměti [4]. 

3.3.2 Zpracování měření 

Zpracování můžeme provézt buď metodou analogovou nebo v dnešní době nejčastěji 

metodou digitální [4]. 

Digitální zpracování [4]  

S rozvojem počítačů a ploterů byly vyvinuty grafické programy (Groma, MicroStation, 

AutoCad), které umožňují zpracování měření a kresby automatizovat. Předpokladem je 

výpočet souřadnic lomových bodů v daném souřadnicovém systému. K tomu stačí vložit 

souřadnice bodového pole a naměřené hodnoty do programu. Program pak vytvoří bodové 

pole zaměřených bodů, které postupně spojujeme podle polního náčrtu a vytváříme kresbu. 

Činnost lze zautomatizovat tím, že se ke každému bodu přidá kód kresby, a program sám 

vytvoří kresbu dané situace. 
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4 PODROBNÉ VÝŠKOPISNÉ MĚŘENÍ  

Měření výškopisu představuje výškové zaměření bodů přirozeného i uměle upraveného 

terénu, které jsou z hlediska zobrazení výškových poměrů území významné. Tyto body 

musí být polohově buď známé, nebo se musí zároveň s výškovým měřením zaměřit i 

polohově. Výškové poměry v mapách velkých měřítek se zobrazují vrstevnicemi, pro 

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

výškovými kótami. Pro výškopisné podrobné měření používáme několik metod, které 

volíme podle členitosti terénu, jeho přehlednosti, měřítka, ve kterém má být vyhotovena 

mapa. [4].  

4.1 Tachymetrie s elektronickým tachymetrem  

V tomto případě se k měření používají elektronické tachymetry s odrazným hranolem 

(reflektorem) na výsuvné výtyčce. Elektronické tachymetry mají řadu předností. Vyznačují 

se vysokou přesností délkového měření (1 až 3 cm podle způsobu signalizace bodu – 

výtyčka s odrazným hranolem je držena volně v ruce nebo upevněna ve speciálním 

stojánku) a velkým dosahem (až 3 km). Umožňují měřit buď polární souřadnice nebo 

relativní pravoúhlé souřadnice a převýšení včetně automatické registrace naměřených dat. 

Vodorovná délka se pomocí elektronického tachymetru určuje již s fyzikální redukcí a 

součtovou konstantou [5]. 

Přesnost podrobného měření a výsledných výšek podrobných bodů výškopisu mapy se 

vyjadřuje ve vztahu k blízkým bodům podrobného, příp. základního bodového pole. 
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5 TECHNOLOGIE GNSS 

Globální družicový navigační systém (Global Navigation Satellite System) je služba 

umožňující za pomoci signálů z družic určování polohy s velkou přesností. Dalšími kritérii 

GNSS signálů jsou pak jejich aktuálnost v reálném čase, spojitost signálu a co nejširší 

pokrytí [8]. 

5.1 Globální navigační satelitové systémy (GNSS) 

Struktura většiny GNSS je obdobná a liší se v zásadě pouze v technických detailech. Lze ji 

rozdělit na tři základní složky: kosmický, řídící a uživatelský segment [11].  

5.1.1 GPS  

Americký vojenský navigační systém, někdy označovaný jako NAVSTAR (Navigation 

Systém using Time and Ranging). Plně funkční od 17.7.1995 [11].  

Vysílá na frekvencích L1, L2  a L5  na tyto nosné vlny se moduluje P-kód, C/A kód, L1C 

nebo L2C kód. Všechny družice vysílají na stejných frekvencích, ale každá družice 

používá odlišnou sekvenci kódů [11]. 

5.1.2  GLONASS  

Ruský vojenský navigační systém, vyvíjený od roku 1972. Na rozdíl od GPS používá 

frekvenční identifikace družic (FDMA – frequency division multiple access). Všechny 

družice používají stejnou sekvenci C/A a P kódů, ale každá družice vysílá odlišné nosné 

frekvence L1 a L2. Plánovaný počet družic je 21+3 rozmístěných rovnoměrně na 

3 oběžných drahách [11].  

Dalšími rozdíly jsou používání geocentrického systému PZ90 pro definování poloh a 

rychlostí družic a používání systémového času GLONASST [11]. 

5.1.3 GALILEO  

Evropský civilní navigační systém, který je ve fázi vývoje. Předpokládané spuštění v roce 

2014, ale stále se oddaluje.  

Plánovaný počet družic 27+3, na 3 oběžných drahách. Stejně jako GPS by měl využívat 

kódovou identifikaci družic, které budou vysílat na shodných nosných frekvencích L1, 

E5a, E5b  a E6 [11].  
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Pro geodetické účely se používají relativní metody, tzn. určuje se poloha vzhledem k jiné 

stanici, jejíž poloha je známá (CZEPOS). Tato přesnost dosahuje 1- 2 ppm, což je 1-2 mm 

na kilometr vzájemné vzdálenosti dvou přijímacích zařízení [4].   

5.2 CZEPOS  

CZEPOS poskytuje uživatelům GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území 

České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást 

geodetických základů České republiky [7]. 

5.3 Relativní určování polohy 

 Pro relativní určování polohy je nutné mít současně měřená data na dvou bodech. 

Výhodou je podstatně kratší doba měření, nevýhodou je nutnost vlastnit dvě GNSS 

aparatury, což odpadá, pokud se v blízkosti nachází nějaká permanentní stanice poskytující 

data [11]. 

V praxi se využívá několik metod měření: 

a) Statická metoda  

b) Rychlá statická metoda  

c) Kinematická metoda  

d) RTK (real time kinematic)  

Princip RTK  

Při použití korekcí u fázového měření jde o RTK (Real Time Kinematic).  

Na rover stanici se v reálném čase přijímají kromě vlastních dat ze satelitů také korekce 

nutné pro úspěšné řešení ambiguit. Korekce jsou opravy chyb hodin pro jednotlivé satelity 

a chyb z atmosféry (získané na základě známé polohy referenční stanice. Z pozemních bází 

může být zdrojem korekcí vlastní báze, báze nějaké permanentní sítě nebo vypočtené 

korekce nějaké sítě [11].  

Korekce mohou být přenášeny pomocí radia, GSM, datových služeb mobilních operátorů 

(nejčastěji GPRS), mohou být například součástí datových toků RDS některých rádií. 

V současnosti nejpoužívanějším zdrojem korekcí jsou NTRIP castery, ze kterých se data 

odebírají prostřednictvím internetu.  
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Výpočty – ambiguity – jsou řešeny na rover stanici v reálném čase, výpočty řeší buď 

externí zařízení s klientským softwarem (např. PDA připojené k GPS), nebo přímo 

firmware GPS přijímače (např. Topcon) [11].  
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6 MĚŘICKÉ PRÁCE 

Vlastní měření proběhlo dne 13.9.2010. Stavba sice nebyla ještě zcela dokončena, ale 

naprojektované prvky  byly vybudovány v takovém rozsahu, že byl na první pohled patrný 

jejich účel. Měření tedy nic nebránilo. 

  

Obr. č. 3: Lokalizace hřiště 

6.1 Rekognoskace terénu 

Základem úspěchu byla správná rekognoskace terénu a zvolení vhodného stanoviska, ze 

kterého bylo možno zaměřit co největší množství podrobných bodů. Protože jde o hřiště ve 

tvaru oválu, zvolení stanoviska přibližně uprostřed se ukázalo jako nejvhodnější. Na 

staveništi se dochovaly tři body zhušťovacího polohového bodového pole z  předešlých 

stavebních prací. 

6.2 Vlastní měření 

Po rekognoskaci terénu bylo potřeba ověřit souřadnice nalezených zhušťovacích bodů. Ty 

byly stabilizovány kovovým hřebem v betonu. Určení souřadnic proběhlo technologií 

GNSS, konkrétně metodou RTK, dvojím nezávislým měřením. Příjem byl zajištěn ze šesti 

až osmi družic. Program nejprve spočítá polohu bodů v systému ETRS-89, pak spočítá a 

vyhodnotí vektory a nakonec polohu bodů transformuje do souřadnickového systému S-
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JTSK. Po transformaci se dvojí měření porovná, opraví a vyhodnotí konečné souřadnice 

měřených bodů. Pro měření se použil GPS přístroj MAGELLAN ProMark 500. K výpočtu 

geocentrických souřadnic byl použit software FAST Survey 2.3.5. Transformaci do S-

JTSK vyhodnotil program Transform 2010 s použitým lokálním transformačním klíčem 

určovaným během procesu transformace. Protokol je uveden v příloze č.5. 

Ověřené body jsou po obvodu stavby stabilizovány kovovým hřebem a převážně slouží 

jako orientace pro volná stanoviska 3001 a 3002. Ta nejsou trvale stabilizována ani 

signalizována, protože se nacházejí ve funkční části hřiště. Měření podrobných bodů 

proběhlo celkem ze tří stanovisek polární metodou. Ze stanoviska 3001 byly měřeny body 

1 až 123, 1001 až 1008 s orientacemi na body 4004 a 4002. Stanovisko 4003 nazýváme 

jako pevné stanivsko, známe jeho souřadnice. Tady byly tři orientace na body 4001, 4002, 

4004 a naměřeny podrobné body číslo 193 až 201. Poslední bylo volné stanovisko bodu 

3002 s orientacemi na body 4002,  4004 a podrobné body čísla 301 až 319. Předmětem 

měření byly obrubníky, stromy, branky, nové oplocení, nově vybudovaná kanalizace a 

viditelná část okolních budov. 

Měření podrobných bodů se provedlo přístrojem Sokkia SET 3030R3. Ověření souřadnic 

zhušťovacích bodů přístrojem GPS MAGELAN PROMARK 500. 

Na každém stanovisku byl přístroj s největší pečlivostí urovnán a zcentrován nad bod. Pro 

měření totální stanicí bylo potřeba stativu a odrazného hranolu na výtyčce. 
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7 VÝPOČTY A VYHODNOCENÍ 

V této práci se nezaměřuji na teoretický postup výpočtu, vše je totiž jednodužší udělat 

automaticky ve vhodném programu. Odpadá tím možná chyba výpočtu z nepozornosti a 

celý proces výpočtů souřadnic bodů a vyhotovení mapy se značně urychlí. 

7.1 Výpočet souřadnic podrobných bodů 

Data uložená v paměti totální stanice se pomocí kabelu stáhla do počítače. Pro výpočet 

jsem zvolil program Groma v.7. Před otevřením měření v tomto programu bylo potřeba 

v nastavení změnit typ zánamníku na pentax. Načtené měření má příponu .mes, proto 

vybereme ze seznamu tento typ souboru. Otevřené měření musí být podpořeno seznamem 

souřadnic stanovisek a orientací. Do seznamu souřadnic stanovisek jsem musel dopočítat 

souřadnice volných stanovisek. Pro tento případ je v Gromě funkce volné stanovisko. 

Načtené souřadnice pak slouží k výpočtu podrobných bodů pomocí funkce polární metoda 

dávkou. Otevře se okno, do kterého zadáme vstup (měření .mes) a výstup (vytvoříme nový 

seznam souřadnic). V dalších nabídkách je možnost upravit stanoviska a orientace. Jestliže 

je vše zadáno správně, program vypočte a zobrazí protokol výpočtu. Ten se standardně 

ukládá ve formátu .txt. 

 

Obr. č. 4: Prostředí Gromy v.7 
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7.2 Tvorba účelové mapy 

Vypočtené podrobné body jsem načetl do programu MicroStation V8. Podkladem je 

katastrální mapa hřiště a okolí, kterou poskytlo Katastální pracoviště Frýdek – Místek ve 

výměnném formátu VFK. 

Po otevření se body zobrazily označené příslušným číslem a výškou. Podle polního náčrtu 

a projektu se jednotlivé body pospojují příslušným druhem čáry, nebo se označí  značkou.  

K barevnému rozlišení slouží jednotlivé vrstvy. Podle úvahy musí být při tisku aktivní. 

Typ čar a značek udává ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. Tato 

norma není závazná, je pouze doporučením jak mapu vykreslit. Přiložená mapa se touto 

normou neřídí, proto má vlastní legendu. Čísla podrobných bodů nejsou vykresleny, 

posloužily pouze pro umístění jednotlivých značek dle polního náčrtu. Při tisku zůstaly 

aktivní mimo jiné značky a jednotlivé výšky těchto bodů. V členitém místě mapy došlo 

k nahuštění výškových kót. Ty se staly špatně čitelnými, proto jsem tyto místa označil 

zkratkou DET. a mimo kresbu vložil zvětšený detail.  
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8 ZÁVĚR 

Výsledkem této práce je mapa skutečného zaměření stavby v měřítku 1:500, což je účelová 

mapa velkého měřítka. Tato mapa by měla sloužit pro závěrečnou kolaudaci a uvedení 

stavby do provozu. Celkem bylo zaměřeno 228 podrobných bodů, pro vytvoření mapy jich 

postačilo 154. Polohopis je zaměřen polární metodou, výšky jsou vypočteny 

trigonometricky. Oměrné míry nebyly naměřeny žádné. Pro zapisování polního náčrtu 

jsem použil projektovou dokumentaci firmy Tennis Zlín a.s. formátu A4 ochuzenou 

o nepotřebné vrstvy kresby. 

Zaměření bylo provedeno přístrojem Sokkia SET 3030R3. Ověření souřadnic výchozích 

bodů přístrojem GPS MAGELLAN PROMARK 500. Souřadnice bodů jsou v platném 

souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Pro výpočet souřadnic 

podrobných bodů jsem použil programu Groma 7. Vyhotovení mapy je v programu 

MicroStation V8. Díky této moderní technice byly měřické práce a vyhotovení provedeny 

v relativně krátké době s dostatečnou přesností a náročnost těchto úkonů se díky zvoleným 

metodám zminimalizovala. V přiložené mapě nejsou zobrazeny čísla bodů, ale jen jejich 

výšky. Mapa se tímto stala přehlednější a pro další možné stavební postačí týto výškové 

kóty. 
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