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Anotace 

 Předmětem bakalářské práce bylo zaměření polohopisu a výškopisu skutečného 

provedení stavby vodního díla za účelem ověření přesnosti výstavby od projektované 

dokumentace. Tato zakázka byla zadána podnikem ZVHS – Oblast povodí Odry za účelem 

provedení kolaudace stavby. Práce je zaměřena na použité metody při zaměřování, 

zpracování dat a výslednou podobu díla ve formě účelové mapy.  
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Annotation 

 The subject of bachelor work was focused on planimetry and vertical surveying of 

the actual implementation construction of water work for the purpose of verifying the 

accuracy of the construction from the design documentation. The contract was assigned by 

ZVHS – Oblast povodí Odry company in order of conduct inspection of the building. The 

work focuses on methods used in surveying, data processing and final form of the work in 

the form of a purpose map. 
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1 Úvod 

 Cílem bakalářské práce, dále už jenom práce, je zaměření skutečného provedení 

stavby vodního díla v obci Hať. Měření bude probíhat po dokončení výstavby objektu. Po 

zpracování dat bude výsledná dokumentace skutečného provedení stavby sloužit jako 

součást podkladů pro následnou kolaudaci objektu. Stavba bude souřadnicově a výškově 

připojena v systémech S-JTSK a Bpv. Jednou z podmínek přesnosti měření je požadovaná 

druhá třída přesnosti. Výsledná účelová mapa bude pro přehlednost a detailnost 

vyhotovena v měřítku 1:100. 

 Zpracování mapy podléhá vyhlášce 499/2006 Sb. stavebního zákona 183/2006 Sb., 

Tato vyhláška stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby, 

projektovou dokumentaci pro stavební řízení, dokumentaci a dokumentace skutečného 

provedení stavby. *1+ 
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2 Lokalita 

 Obec Hať se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Opava, 8 km severně od 

města Hlučín. Celou obcí protéká potok Bečva, který reguluje bezpečnostní přeliv. Ten je 

předmětem našeho měření a nachází se na západním okraji této obce. 

 

Obrázek 1- letecký snímek obce Hať 

 Samostatné dílo bylo v poměrně přehledném terénu, který nebyl výškově příliš 

členitý. Hustota okolní flóry nebyla příliš velká, takže připojení na body trigonometrické 

sítě proběhlo bez problémů. 

 

Obrázek 2- letecký snímek vodního díla 
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3 Projektovaný plán 

 V následujících podkapitolách popíšu třídy přesnosti, rozdělení a jednotlivé složky 

polohopisu a výškopisu. 

3.1 Třídy přesnosti 

 Obecně je dáno, že každé hodnotné mapové dílo musí vycházet z kvalitních 

podkladů. Určuje, s jakou přesností musí být objekt zaměřen, třída přesnosti je ovlivněna 

bodovým polem, na který je připojena, takže třída přesnosti nemůže být nikdy nižší, než je 

přesnost bodů ze kterých vycházíme. Danou třídu přesnosti většinou stanovuje zadavatel 

zakázky. Dalším kritériem je měřítko výsledné dokumentace, protože při vytváření mapy 

grafickou metodou v měřítku 1:1000 je přesnost vykreslení cca 1mm, což nám dává 

výslednou chybu 10-15cm. 

 Mapy se vyhotovují v 1. až 5. třídě přesnosti. Pro naše potřeby byla stanovena 2. 

třída přesnosti. Třída přesnosti se vyznačuje v popisu mimorámových údajů mapového 

listu. Měřítko výkresu se volí tak, aby dokumentace byla co nejvíce přehledná a zároveň 

dostatečně podrobná. 

 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je 

základní střední souřadnicová chyba mxy, která je dána vztahem 

225,0 yxxy mmm , 

 kde mx a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y. Základní střední 

chyba vyjadřuje míru přesnosti metody podrobného měření, platnou pro celý soubor 

měřických prací na území státu. 

 Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů 

stejné třídy přesnosti je základní střední chyba md délky d přímé spojnice bodů této 

dvojice vypočtené z jejich souřadnic. Pro obě uvedené míry přesnosti, musí být v daném 

území souřadnice podrobných bodů určeny tak, aby součastně platily následující 

podmínky: 

1. Charakteristika mxy  nepřesáhne kritérium uxy  uvedené tabulce č. 1 

2. Charakteristika md nepřesáhne kritérium ud vypočtené pro každou délku ze vztahu: 

][    
20

12
5,1 m

d

d
uu xyd

, 

kde uxy stejně jako pro bod ad 1) je uvedeno v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 - Kritéria přesnosti 

Třída přesnosti (m) (m) 

1 0,04 0,03 
2 0,08 0,07 

3 0,14 0,12 
4 0,26 0,18 

5 0,50 0,35 

 

Charakteristikou určení přesnosti výšek H podrobných bodů výškopisu je základní 

střední výšková chyba mh. Výšky podrobných bodů jedné třídy přesnosti musí být určeny 

tak, aby charakteristika mh nepřekročila kritérium  uvedené v tab. č. 1. 

Pro určení přesnosti výškového měření a podrobných bodů výškopisu při 

tachymetrii se přiřazuje ve vztahu k blízkým bodům bodového pole. Charakteristikou 

přesnosti určení výšek H podrobných bodů je základní střední výšková chyba mh. Ve třídě 

přesnosti musí být výšky podrobných bodů určeny tak, aby charakteristika mh 

nepřekročila kritérium . Pro druhou třídu přesnosti je kód charakteristiky kvality mh 

0,07 (m). 

3.2 Polohopis 

 Polohopis je množina vybraných a zaměřených objektů zobrazených většinou jako 

spojnice významných podrobných bodů polohopisu, které charakterizují geometrické a 

polohové určení objektu. Pod pojmem geometrické určení se rozumí tvar a rozměr 

objektu a polohopisné určení udává polohu měřeného objektu ve vztahu k ostatním 

objektům *7]. 

 Předmětem polohopisu jsou všechny stavební objekty, které jsou obsahem 

projektové dokumentace stavebních objektů a boby PBPP, které slouží pro připojení 

zaměřovaného objektu do souřadnicového a výškového systému. 

 Polohopisný podklad pro měření vychází z katastrální mapy, která je doplněna 

o účel našeho měření. 

Do obsahu polohopisu patří následující prvky [6]: 

 stavební objekty (jako budovy, čekárny dopravních prostředků, stanice pohonných 
hmot, garáže, pomníky, telefonní budky, venkovní schodiště a uvádějí se 
nadmořské výšky prvního podlaží budov), 
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 dopravní objekty (jako chodníky, krajnice, příkopy, osy tramvajových kolejí, 
nástupní ostrůvky, podjezdy, nadjezdy, tunely, svodidla, světelná signalizační 
zařízení a stožáry) 

 vodohospodářské objekty a jejich zařízení (jako čističky odpadních vod, jímky, 
nábřežní zdi, zavodňovací a odvodňovací zařízení, vodotrysky, fontány a zřídla) 

 městská zeleň (jako cesty se zpevněným povrchem, památkově chráněné stromy a 
stromy s průměrem kmene od 10cm), 

 podzemní vedení se zobrazuje jako průmět kabelových a kanalizačních vedení na 
zemský povrch (jako kanalizační šachty, hydranty, šoupátka a vpustě). Podzemní 
vedení se rozlišují na (kabelová, potrubní a společná podzemní vedení) 

 v rámci nadzemního vedení se měří (vedení silová, sdělovací a potrubní, jako 
sloupy, stožáry a svítidla s rozlišením druhu) 

 

 Při větších a časově náročnějších stavbách, které mohou trvat déle, řádově měsíce, 

roky se provádí také etapová, nebo průběžná dokumentace. Tímto průběžným měřením 

zamezíme při pozdějších potížích při kolaudaci, které by mohli nastat při zaměření 

skutečného stavu až těsně před kolaudací stavby. 

3.3 Výškopis 

 Výškopis je tvořen vrstevnicemi, technickými šrafami a výškovými kótami. 

 Vrstevnice jsou znázorněny jako čáry, které spojují body o stejné nadmořské výšce, 

tato výška je zpravidla vhodným násobkem metru. Pro volbu intervalu vrstevnic se klade 

požadavek, aby minimální rozestup vrstevnic na mapě byl 0,2 až 0,3 mm z důvodu 

vykreslení. Vrstevnice se kótují vždy ve směru stoupání. Technické šrafy jsou střídavě 

dlouhé úsečky, které se používají tam, kde terén nelze zobrazit vrstevnicemi. Kótované 

body jsou přímo měřeny a jejich výška je přímo stanovená k určité nulové ploše (Bpv.). 

Označují se s nimi charakteristické body polohopisu, jsou to tedy místa, kde nelze určit 

nadmořské výšky interpolací z vrstevnic. U vodstva se kótují studny, prameny a jezy. 

 Při výškopisném mapování se zaměří výšky bodů bodového pole a bodů 

připojovacího polygonového pořadu, vybrané body polohopisu, výšky šachet, stejně tak i 

jednotlivé výšky hladiny vodního díla, jako je například hrana výtoku nebo dno přelivu. 

Výsledkem dokumentace je vícebarevná mapa v kladu mapových listů KM. 
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3.4 Popis 

 Popisnou složku můžeme rozdělit na část slovní a část číselnou. V číselném popisu 

se zakreslují šířky komunikací a lesních průseků, šířky a délky tunelů, mostů, stožárů, 

hloubky vodních toků, brodů a šachet. V číselném popisu mimo kresbu se uvádějí 

označení mapových listů měřítka mapy souřadnice rohů rámce a souřadnicové sítě. Do 

slovního popisu můžeme zařadit názvy států a správních celků, názvy místní, jako jsou 

například názvy sídlišť a orientačních předmětů v nich. Dále pomístní názvy, do kterých 

můžeme zařadit územní, vodní, terénní a místopisně významné názvy. 
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4 Účelové mapy 

 Jedná se o tématickou mapu zpravidla velkého měřítka, která vzniká přímým 

měřením. Jako podklad slouží základní mapa nebo mapa katastrální, která svým obsahem 

slouží k všeobecnému využití. Při tvorbě se mapa doplní o další předměty měření, které 

jsou stanovené pro vyhotovení účelové mapy. 

4.1 Rozdělení účelových map 

 Mapy základní 

Technická mapa města 

 Základní mapa závodu 

 Základní mapa letiště 

 Jednotná železniční mapa 

 Základní mapa dálnice 

 Mapy podzemních prostor 

 Mapy jeskyní a podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů, objektů metra 

 Ostatní mapy 

 Mapy sloužící pro projektové účely, pozemkové úpravy. Patří zde mapy lesnické, 

mapy sídlišť, nemovitých kulturních památek, mapy pozemkových úprav a dokumentace 

skutečného provedení staveb. 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby 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, 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, 
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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 obsahuje 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. *1+ 

 Tato dokumentace musí být vyhotovena tak, aby jí poté bylo možné využít ke 

kolaudačnímu řízení a uvedení stavby do provozu. Geodetická část dokumentace se 

vyhotovuje v systému S-JTSK a Bpv. Třída přesnosti závisí na potřebách zadavatele 

zakázky. 

Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě: 

 Ověřování výsledků zeměměřických činností se vztahuje na zeměměřické činnosti 

při přípravě staveb, projektování staveb, provádění staveb, dokumentaci a provozu 

staveb. 

 Při dokumentaci staveb podléhají ověření zeměměřické činnosti zhotovení 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje číselné a 

grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru pozemních, 

podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického vybavení, vzhledem 

k bodům vytyčovací sítě, 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, měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, 

vytyčovací sítě a podrobných bodů, technickou zprávu, geodetická bezpečnostní měření 

posunů a přetvoření, geodetická bezpečnostní měření, zejména jeřábových drah, a 

geodetická kontrolní měření, zejména liniových staveb nebo staveb stanovených 

zvláštními předpisy, pořízení a doplnění geodetické části dokumentace stávajících 

stavebních objektů. Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb a zařízení 

při zeměměřických činnostech se provádí vždy před zakrytím. Výsledky zeměměřických 

činností musí být označeny názvem, popřípadě závaznou zkratkou použitého 

geodetického referenčního systému. *3+ 
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5 Rekognoskace terénu 

 Po obdržení všech potřebných plánů od zadavatele zakázky následovala obchůzka 

v terénu, při které jsme potřebovali posoudit stav mapovaného objektu a bodového pole, 

na které jsme se připojovali. Dále jsme při obhlídce ověřili situaci v okolí stavby a navrhli 

doplnění bodového pole pro měřické účely. Z geodetických údajů jsme použili nejbližší 

trigonometrické body 71 a 207 triangulačního listu 2714, viz příloha č. 1. Body nebyly 

nijak poškozeny a daly se použít pro měření. Při rekognoskaci se také rozhodlo 

o nejvhodnějším zvolení mapovacích metod, které co nejlépe vystihnou mapované dílo. 

5.1 Doplnění bodového pole pro měřické účely 

 Pro účely měření jsme museli doplnit stávající bodové pole o další měřické body, 

konkrétně o body 4100, 4101, kterými se polygonovým pořadem dostaneme až do 

bezprostřední blízkosti díla a takto ho můžeme co nejlépe zaměřit. Pro stabilizaci 

měřických bodu jsme použili železné hřeby.  

5.2 Náčrt měřické sítě 

 Podkladem pro náčrt měřické sítě slouží projektová dokumentace v analogové 

nebo grafická podobě. Měřický náčrt (viz příloha č. 2) obsahuje spolu se seznamem 

souřadnic daných bodů (viz příloha č. 3) a se zápisníky podrobného měření (viz příloha 

č. 6) všechny výsledky podrobného měření, které slouží k výpočtu souřadnic podrobných 

bodů, jeho kontrole, ke konstrukci kresby, k popisu mapy a spolu s výsledky místního 

šetření k sestavení písemného operátu. Pokud šetření hrubě neodpovídá skutečnosti a 

způsobilo by obtíže při měření, vypracovává se náčrt na čistý papír přímo v terénu a př i 

následném zpracování výsledků měření. Vedení měřického náčrtu se většinou 

vyhotovuje doplněním připravených kopií náčrtů místního šetření. Obsahuje zákres 

měřické sítě a předmětů měření (polohopisnou kresbu mapovaného území) a dále čísla 

bodů měřické sítě, čísla podrobných bodů, parcelní čísla, značky druhů pozemků, 

popisná čísla domů a místní a pomístní názvosloví. Měřický náčrt může obsahovat i 

záznamy o způsobu měření podrobných bodů. Měřický náčrt se vyhotovuje přímo 

v terénu a všechny náležitosti jsou v souladu podle ČSN. 

 Měřítko náčrtů musí být přizpůsobeno velikosti mapovaného území, aby byl 

náčrt přehledný a dostatečně čitelný při zapsání všech potřebných údajů.  
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6 Použité souřadnicové a výškové systémy při zaměřování a výpočtech 

 Naměřené údaje byly zpracovány v závazných referenčních systémech platných na 

území celé ČR.  

Použité systémy: 

6.1 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 Souřadnicový systém S-JTSK využívá konformního kuželového zobrazení, který byl 

přijat návrhem Ing. Křováka. Při tomto zobrazení nedochází ke zkreslení úhlů. Zobrazení 

bylo jednotné pro celé území tehdejšího Československa. Trigonometrické body se 

zobrazovaly nejdříve z Besselova elipsoidu na Gausovu kouli, na které se zmenšením 

poloměru rozdělilo zkreslení a zmenšily jeho absolutní hodnoty na minimum. Teprve 

z Gausovy koule se zobrazovalo na plášť kužele, jehož osa se nachází v obecné poloze. 

Vystihl se tak co nejlépe podlouhlý tvar tehdejšího území. Souřadnicová soustava leží 

v prvním kvadrantu, tudíž jsou všechny souřadnice kladné. Pro lepší orientaci platí, že 

souřadnice X jsou vždy větší než souřadnice Y. 

6.2 Baltský po vyrovnání 

 Jedná se o výškový systém, který je jako jediný platný na území ČR od roku 

2000. Nulovým vodočtem je střední hladina Baltského moře v Kronštadtu, naměřená 

převýšení jsou opravena o tíhové korekce a vyrovnána. Hladina Baltského moře je o 380 

až 420 mm nižší než hladina systému Jadranského. 
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7 Použité měřické metody 

 Při geodetickém měření vždy vycházíme z daných bodů, které jsou určeny 

souřadnicemi a v přírodě jsou stabilizovány trvalým způsobem. Při určování nových bodů 

mezi body danými vznikají jednotlivé geodetické úlohy, jako například určování bodů 

z měřených úhlů a délek. Výsledky našeho měření musí vždy délkově i úhlově zapadat do 

výsledků předchozích měření. V geodézii se pro vyjádření polohy bodů používá 

ortogonální souřadnicová soustava, která má kladnou osu x na jih. Osa y směřuje po 

otočení o 90◦ po směru hodinových ručiček na západ. V této soustavě má každý bod svou 

souřadnici, která se pro jednoznačnost určení polohy bodu nemůže opakovat. 

7.1 Měření vodorovných úhlů 

 Vodorovné úhly se měří na vodorovném kruhu. V geodézii měříme směry od 

nulového směru, který se označuje jako směrník. Směry od nulového směru tvoří osnova 

směrníků, což je souhrn všech směrníků měřených z jednoho stanoviska. Pro výpočetní 

práce potřebujeme znát vrcholový úhel. Tento úhel svírají jednotlivé body, např. body 

polygonových pořadů. Pokud chceme vypočítat ze směrníků vrcholový úhel, musíme 

odečíst směrník ramene levého od směrníku ramene pravého. Pokud výpočet směrníku 

vyšel v záporných hodnotách, musíme přičíst hodnotu 4R, protože úhel musí být vždy 

kladný. 

7.2 Polární metoda 

 Při polární metodě se určuje poloha bodu polárními souřadnicemi neboli 

vodorovným úhlem a délkou. Tento úhel svírá orientační směr předchozího bodu s nově 

určeným bodem. Dalším prvkem polární metody je měřená vzdálenost ze stanoviska 

k určovanému bodu.  U polární metody se také můžeme setkat s pojmem polární kolmice 

a měří se, pokud není na určovaný podrobný bod ze stanoviska vidět. Polární metoda se 

také dá rozdělit podle způsobu určení bodů ze stanoviska. Pokud stojíme na souřadnicově 

určeném bodě, jedná se o stanovisko pevné. Pokud neznáme souřadnice je stanovisko 

volné. Pro měření bylo použito pevné stanovisko z důvodu připojení zaměřované stavby 

do souřadnicového systému. 

7.3 Polygonový pořad 

 Polygonové pořady se používají jako vytyčovací síť pro jednoduchou nepravidelnou 

výstavbu a při vytyčování liniových staveb. Jednou z největších předností polygonových 

pořadů je jejich přizpůsobivost místním podmínkám, kdy si při rekognoskaci můžeme 

vhodně zvolit body polygonového pořadu za účelem snadného a přesného zaměření 
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objektu. Podle tvaru rozdělujeme polygonové pořady na otevřené a uzavřené. Podle 

způsobu připojení rozlišujeme typy:  

a) oboustranně připojený a orientovaný 

b) oboustranně připojený a jednostranně orientovaný  

c) oboustranně připojený a neorientovaný  

d) jednostranně připojený a orientovaný 

e) uzavřený 

7.4 Výpočet polygonového pořadu 

 Jako nejvýhodnější polygonový pořad pro naše měření jsem zvolil jednostranně 

připojený a jednostranně orientovaný. Po zaznamenání všech potřebných údajů můžeme 

vypočítat, s jakou přesností byl změřen a provést tak úhlové a délkové vyrovnání, 

vypočteme směrníky v polygonu. Dále vypočteme souřadnice bodů polygonového pořadu 

opraveného o souřadnicové rozdíly. 

7.5 Rajón 

 Jedná se o přepočet polárních souřadnic na pravoúhlé. Vycházíme ze souřadnicově 

daného bodu. Pro zjištění souřadnic určovaného bodu je potřeba změřit vodorovný úhel, 

ze kterého si vypočteme směrník. Dále změříme délku mezi body. Z naměřených hodnot 

můžeme vypočíst souřadnice daného bodu,  

pro :   , 

pro :   

 

Obrázek č. 3 – Výpočet rajónem 
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7.6 Trigonometrické měření výšek 

 Při měření se trigonometricky, neboli z trojúhelníků určuje výškový rozdíl mezi 

dvěma body. Z úhlů a délek se vypočítá výškový rozdíl. Pro vypočtení potřebujeme změřit 

vodorovnou vzdálenost a zenitový nebo výškový úhel. 

 

   

  

Při měření do 300 m nemusíme zavádět opravy ze zakřivení zdánlivého horizontu Země. 

 

Obrázek č. 4 – Trigonometrické měření výšek 

7.7 Popis měření podrobných bodů 

 Pro zaměření připojení vodního díla byly použity body bodového pole: TB 710 

(Kotlina 2), TB 720 (Za mlýnem). Na bod č. 4002 jsme se postavili s přístrojem, zcentrovali 

a zhorizontovali jsme stroj a změřili jeho výšku od země, protože při trigonometrickém 

měření potřebujeme znát jak výšku signálu, tak i výšku přístroje nad povrchem pro určení 

výšky podrobných bodů. Po zapnutí přístroje jsme nastavili stanovisko 4002, ze kterého 

jsme zaměřovali. Při samotném měření jsme nejprve zaměřili orientace na TB 710 a TB 

720. Poté jsme mohli přistoupit k samotnému měření podrobných bodů. Pro zaměření 

celého objektu jsme potřebovali stabilizovat ještě dvě stanoviska č. 4100 a 4101. Pro 

měření podrobných bodů nám sloužila trasírka s odrazným hranolem. 
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8 Zpracovávaní měření 

8.1 Přístrojové vybavení 

 Při zaměření připojení, polohopisu a výškopisu bylo použito totální stanice Topcon 

GTS 702. Tento přístroj se používá pro geodetické práce a vytyčovací úlohy. Měření délek 

je založeno na vysílání paprsků, které jsou při zacílení na odrazný hranol odraženy zpět do 

přístroje, který podle doby, za kterou se signál vrátí, vypočítá výslednou vzdálenost. Pro 

přesné měření délek musíme zadat do přístroje konstantu odrazného hranolu. V přístroji 

je zabudována horizontální a vertikální ustanovka. A také optický centrovač pro ustavení 

přístroje pod bod. Přístroj je vybaven čtyřřádkovým displejem, pátá řádka je vyhrazena 

pro funkční klávesy F1 až F6, kterými se orientujeme na displeji. Pro záznam naměřených 

dat můžeme použít paměťovou kartu, nebo vnitřní paměť přístroje. Technické parametry 

přístroje jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Příslušenství přístroje: 

 Dvě baterie, kdy každá vydrží přibližně na 8 hodin provozu. Nabíječka baterií, 

transportní kufr a kabel pro komunikaci a stahovaní dat z počítače. Clona pro měření při 

ostrém slunci. 

Technická přesnost: 

Tabulka č. 2 - Technické parametry přístroje 

Části přístroje Topcon GTS-702 

Dalekohledová část Zvětšení dalekohledu 30x 

Přesnost měření úhlů 2´´ 

Zorné pole 1°30′ 

minimální zaostření 1,3m 

Libely Citlivost krabicové libely 10´/ 2 mm 

Citlivost trubicové libely 30´´/ 2 mm 

Měření vzdálenosti Dosah dálkoměru 1200m 

Přesnost 2mm + 2ppm 

Optický dostřeďovač Zvětšení 3x zaostření 0,5m 
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Obrázek č. 5 - Totální stanice Topcon GTS 702 

8.2 Měřící pomůcky 

Pro měření byly použity tyto pomůcky a příslušenství: 

 Stativ: Dřevěný teleskopický stativ s upínacím šroubem pro připevnění přístroje ke 

stativu. 

 Pásmo: Svinovací ocelové pásmo v plastovém krytu. Délky 30m. 

 Trasírka s odrazným hranolem: Pro měření bylo použito teleskopické trasírky na 

které byla připevněna krabicová libela pro přesnější měření. Na trasírku se 

našrouboval odrazný hranol s naklopitelnou hlavicí, který byl přímo součástí 

vybavení totální stanice. 
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8.3 Místopisy bodů 

 Místopisy bodů jsou jedny z nejpoužívanějších podkladů pro měření viz. příloha 

č. 1. Místopisy bodů slouží jako součást geodetických údajů a jsou nezbytným podkladem 

pro vyhledání geodetického bodu v přírodě. 

8.4 Použitý software 

Geus 

 Tento program byl vytvořen pro geodetické práce v operačních systémech 

Windows. Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických 

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

a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce) 

a výpočty základních typů polygonových pořadů. Veškeré výpočty jsou dokumentovány 

výpočetním protokolem s možností kontroly mezními odchylkami dle vyhlášky 190/1996 

Sb. v nejnovějším znění. Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body 

dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze 

přepnout v libovolném místě programu. Největší výhodou je přímá specializace na oblast 

tvorby map úplného základu. Do těchto vlastností patří především bezproblémová změna 

měřítka mapy bez ztráty informací a vzhledu, spolupráce se seznamy souřadnic včetně 

změny kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech. 

 

Obrázek č. 6 – prostředí programu Geus 
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 Geus umožňuje tvorbu výkresu na úroveň účelových map bez omezení počtem 

objektů. Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN. Dále 

lze provádět hromadnou editaci kresby, výběry a filtrace prvků přes číslo bodu, změnu 

barvu, vrstvy. Veškeré vlastnosti prvků lze měnit pomocí jednoho tlačítka pro zvolení stylu 

kresby. Program podporuje vytváření mapových listů S-JTSK. Kresbu lze exportovat do 

formátů DXF, VTX + STX. Tyto formáty jsou podporovány programy AutoCAD, 

MicroStation a Kokeš. V programu Geus byly provedeny všechny výpočty a grafické 

výstupy sloužící pro vyhotovení celé práce jako: Načtení naměřených dat z přístroje pro 

výpočet podrobných bodů pomocí polární metody. Výpočet výsledných souřadnic. 

Měřický náčrt a výsledná mapa skutečného provedení stavby. 

Geometr 

Tento program slouží pro vytváření, tisk a export tabulek geometrických plánů. 

Geometr může zrychlit práci při výpočtech, vyrovnání ploch a jejich následném sestavení 

do tabulek geometrických plánu. Základním principem programu je zanesení nového 

stavu do katastrální mapy, rozdělení původní parcely na jednotlivé díly parcel KN. 

Program na základě zadaných údajů provede automaticky výpočet a vyrovnání všech dílů 

na výměry původních parcel. Aby program správně interpretoval údaje, je zapotřebí 

dodržet správnou strukturu dat. 

 

Obrázek č. 7 – prostředí programu Geometr 
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9 Závěr 

Předmětem bakalářské práce bylo zaměření skutečného provedení stavby vodního 

díla v obci Hať. Pro výpočet a grafické znázornění byly použity geodetické programy Geus 

a Groma. Při zpracování měření byla dodržena zadavatelem požadovaná druhá třída 

přesnosti. Body byly zaměřeny tachymetrickou metodou a připojeny do S-JTSK a Bpv. Pro 

měření bylo použito totální stanice Topcon 702. Výsledkem je mapová dokumentace 

o skutečném provedení stavby v měřítku 1:100, která bude sloužit jako podklad pro 

kolaudaci stavby. 
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Zkratky: 

Bpv – Balt po vyrovnání 

cm – Centimetr, jednotka délky 

KN – Katastr nemovitostí 

PBPP – Podrobné polohové bodové pole  

S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TB – Trigonometrický bod 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa 
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