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ANOTACE 

 

Obsahem této práce je zpracování polohopisného a výškopisného zaměření 

autobusové točny ,,Plesná“ pro projekt rekonstrukce.  

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje především na pouţité měřické metody, 

zpracování měřených dat a vyhotovení výkresové dokumentace. Dále se zabývá přípravou 

měřických prací, uţitými přístroji a pomůckami. Polohopisné připojení bylo realizováno 

metodou přechodné stanovisko a zaměření metodou tachymetrie a doplňující metodou 

konstrukční oměrné. Výškopisné připojení a zaměření bylo uskutečněno technickou 

nivelací. Výkresová dokumentace byla zpracována v programu AutoCad, na kterou se 

následně připojila katastrální mapa, převedená z formátu vfk. 

 

Klíčová slova: Tachymetrie, Podklad pro projekt, Polohopis, Výškopis 

 

 

SUMMARY 

 

The content of this work is processing of the horizontal and vertical survey of the 

Actual bus Travel-table ,,Plesná“ for the reconstruction project. 

 

The Bachelor thesis focuses mainly to the applied measuring methods, processing 

of the measured data and the making of the drawing documentation. Furthermore it deals 

with the preparing of the measuring works, the used appliances and the aids. The 

horizontal attachment was realized by the method of the transient position and surveying 

by the method of tacheometry and by supplementary method of constructional measuring. 

The vertical attachment and surveying was realized by the technical levelling. The drawing 

documentation was processed in the program AutoCad and then with the connection of the 

cadastral map, that was transfered from the vfk. 

 

Key words : Tacheometry, Basic for Project, Planimetry, Hypsography 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

Bpv  Výškový systém Balt po vyrovnání 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

GPS  Globální polohový systém 

MNČ  Metoda Nejmenších Čtverců 

PBPP  Podrobný bod polohového pole 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VFK  Výměnný formát katastru 

VŠB-TU Vysoký škola Báňská - technická univerzita 

ZhB  Zhušťovací bod
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1 ÚVOD 

 

Náplní mé bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření skutečného 

stavu autobusové točny „Plesná“ a následná tvorba geodetické a výkresové dokumentace.  

 

V severovýchodní části lokality je soustředěna novostavba rodinných domů a 

k nim je plánována příjezdová komunikace. Ta bude pravděpodobně napojena na 

autobusovou točnu „Plesná“, která bude v budoucnu rekonstruována. 

 

Zaměření a připojení do polohopisného a výškopisného systému S-JTSK a Bpv 

bylo realizováno pomocí moderní techniky. Díky pouţitým přístrojům byla usnadněna 

práce v terénu i kanceláři a zaručeno rychlé a velmi přesné získání dat. Zpracování dat 

proběhlo v počítačových geodetických programech, které ulehčily výpočet, připojení 

katastrální mapy a následné zpracování výkresů. 

 

Tato bakalářská práce bude slouţit jako podklad pro další zpracování a budoucí 

rekonstrukci dané lokality. Výkresová dokumentace bude pouţita pro diplomovou práci s 

názvem: ,,Rekonstrukce konečné autobusové zastávky v Plesné“, jejímţ autorem je Bc. 

Simona Prekopová. 
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2 ÚČEL MĚŘENÍ 

 

Účelem mé bakalářské práce je vyhotovení geodetické dokumentace skutečného 

stavu autobusové točny „Plesná“ pro projekt rekonstrukce. Pro úspěšné zpracování mi byly 

zadány tyto poţadavky: 

 

 Polohové a výškové připojení lokality 

 Zaměření lokality a zpracování měřených dat 

 Tvorba výkresové dokumentace 

 

3 POPIS LOKALITY 

 

Území se nachází severozápadně od Ostravy, nedaleko městské části Ostrava – 

Poruba. Mezi obcí Velká Polom a městskou čtvrtí Ostrava – Plesná. Přesněji řečeno, území 

se nachází na konci městské čtvrti Nová Plesná. 

 

 

Obr. č. 1 Umístění lokality [5] 

 

Měřenou lokalitou prochází hranice oddělující katastrální území Velká Polom 

(číslo k.ú. 778591) a Nová Plesná (číslo k.ú. 721671). 

 

Městskou čtvrtí Nová Plesná a měřenou lokalitou vede ulice 26. dubna. 

Autobusová točna se nachází u autobusové zastávky Plesná. V okolí autobusové točny je 
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zástavba, tvořená rodinnými domy na ulici 26. dubna. Kolem autobusové točny je z 

jihozápadní strany neudrţovaná plocha, ze severovýchodní les s porostem a severně od 

území je soustředěna novostavba. 

 

 

Obr. č. 2 Zaměřovaná lokalita – autobusová točna „Plesná“ [7] 
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4 REKOGNOSKACE 

 

Před samotným měřením bylo nutné zjistit současný stav bodového pole a situaci 

v zaměřované oblasti. 

 

4.1 Rekognoskace terénu 

 

Při rekognoskaci proběhla pochůzka území a seznámení s zaměřovanou lokalitou, 

aby bylo moţné zvolit nejvhodnější způsob pro zaměření dané lokality. 

 

Měření bylo na některých místech ztíţeno špatnou prostupností způsobenou 

vysokou vegetací (stromy, křoviny, traviny a jiný plevel). Hlavním cílem měření je 

zaměření autobusové točny a přístupových cest, především návaznost na ulici 26. dubna. 

 

 

Obr. č. 3 Příjezdová cesta k autobusové točně 
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Obr. č. 4 Autobusová točna „Plesná“ 

 

4.2 Rekognoskace bodového pole 

 

Body stávajícího polohového a výškového bodového pole, které jsou vhodné pro 

připojení měření, byly vyhledány pomocí dostupných geodetických údajů (viz. příloha č. 

1). Byla provedena stabilizace a signalizace bodů pro doplnění bodového pole, ze kterých 

se provedlo měření, a následně byla zvolena metoda pro zaměření. Bodové pole bylo 

doplněno o 2 body, konkrétně bod číslo 9001 a 9002. 

 

Stručný přehled výsledku rekognoskace je uveden v tab. č. 1. Pár poznámek pro 

doplnění přehledné tabulky: ZhB 2715-266 je makovice věţe kostela ve Staré Plesné. Bod 

nelze pouţít pro orientaci ze severní poloviny zájmového území, kvůli zaclonění nově 

postavenou budovou. 
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Tab. č. 1 Výsledky rekognoskace bodového pole 

číslo bodu druh bodu stav, moţnost pouţití

512 PBPP nalezen, pouţitelná orientace

513 PBPP nalezen, pouţitelná orientace

2720-241 ZhB nalezen, pouţitelná orientace

2715-266 ZhB nepouţitelný, zacloněný budovou

MS-114-14 Nivelační bod pouţitelný pro připojení

MS-114-15 Nivelační bod pouţitelný pro připojení  

 

Podklady byly čerpány ze stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(www.cuzk.cz). V blízkosti lokality byly nalezeny tyto zhušťovací body, nivelační body a 

body podrobného bodového polohového pole číslo: 

 

019000000512 

019000000513 

000927202410 

000927152660 

MS-114-14 

MS-114-15 

 

4.3 Souřadnicové systémy 

 

Pomocí souřadnicových systémů lze určit polohu bodu, objektu nebo jevu na 

zemském povrchu, nad ním nebo pod ním. 

 

4.3.1 S-JTSK 

 

Touto zkratkou je označován souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě 

katastrální. Tento souřadnicový systém je Křovákovým zobrazením. Definovaný 

Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel a je určen souborem 

souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. Tato síť je tvořena třemi řády s 

průměrnou délkou strany I. řádu 25 km, II. 13 km a III. 7 km. Délkové zkreslení se 

pohybuje v mezích -10 aţ +14 cm/1 km. Pro kaţdý bod platí, ţe souřadnice Y je niţší 

hodnoty neţ X. 
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Zobrazení Křovákovo je dvojité konformní (stejnoúhlé) kuţelové zobrazení v 

obecné poloze. Dvojitým je nazýváno z důvodu, ţe se nejdříve trigonometrické body 

zobrazí konformně na Besselův elipsoid, poté na Gaussovu kouli a následně se koule 

promítne na kuţel v obecné poloze. Počátkem pravoúhlé soustavy se zvolil vrchol kuţele. 

Základní poledník představuje kladnou osu x, která směřuje kladně k jihu. Kladná osa y je 

kolmá na osu x a je orientována na západ. Celá republika se díky tomu nachází v 1. 

kvadrantu a veškeré souřadnice jsou kladné. 

 

 

Obr. č. 5 Diagram Křovákova zobrazení [8] 

 

4.3.2 Bpv 

 

Do roku 1942 byl u nás pouţíván jaderský výškový systém, s nulovým bodem v 

městě Terst. Sjednocením geodetických systémů bylo způsobeno vytvoření nového 

výškového systému, který se nazýval baltský. Na tento systém se začalo přecházet od roku 

1952. Bylo nezbytné provést přepočet nadmořských výšek mezi jadranským a baltským 

systémem. 
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Výškový systém baltský po vyrovnání (zkratka Bpv) začal být plně funkční roku 

1957 a dnes je závazným geodetickým systémem v České republice. Podle nařízení vlády 

č. 430/2006 Sb. je tento systém určen výchozím výškovým (nulovým) bodem, který 

představuje nula stupnice mořského vodočtu nacházející se na břehu Baltského moře v 

Kronštadtu nedaleko Petrohradu, a souborem normálních výšek z mezinárodního 

vyrovnání nivelačních sítí. 

 

Pro českou síť je výchozím nivelačním bodem systému Bpv bod Lišov, jehoţ 

nadmořská výška v tomto systému je 564,760 m. 

 

4.4 Měřický náčrt 

 

Před začátkem měření polohopisu prvně připravíme podklady pro měřické náčrty. 

V mém případě mi pro orientaci v terénu postačila jako podklad mapa ze serveru 

maps.google.cz (viz. obr. č. 2). Měřický náčrt byl vyhotovován postupně a pouze ve formě 

kódů. Pokud zaměřený podrobný bod charakterizoval určitý objekt (strom, kanalizační 

vpusť, dopravní značka, apod.) nebo by bod nemusel být jednoznačně identifikovatelný při 

práci v kanceláři, provedl se do totální stanice zápis názvu objektu k číslu podrobného 

bodu, který má objekt charakterizovat. 

 

Před započetím vlastního mapování provedeme obchůzkou rekognoskaci zájmové 

lokality. Zváţíme doplnění bodového pole pomocnými body. Pomocné měřické body se 

určují: 

 staničením na měřických přímkách mezi body polohového bodového 

pole a pomocnými body, 

 rajóny, 

 pomocnými polygonovými pořady,  

 protínáním ze směrů (příp. délek) a  

 jako přechodné (volné) polární stanovisko.  

 

Pomocné body se stabilizují dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, 

hřebem, vyrytým kříţkem či barvou nakresleným kříţkem apod. 
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Pomocné body jsou číslovány od 4001. Pro podrobné měření byly pouţity 

pomocné body č. 9001 a 9002. Pomocné body a body bodového pole se popisují a 

zakreslují červenou barvou. Červeně se také zakreslí měřická síť a orientace k severu. 

 

5 MĚŘENÍ POLOHOPISU 

 

Pojmem polohopisné měření je myšleno zaměření bodů, jejichţ spojnice tvoří 

obvod předmětů a objektů měření, které se následně zobrazí v mapě. 

 

Předmětem měření je zemský povrch a objekty, které se na něm, pod ním a nad 

ním vyskytují.  

 

Předměty měření jsou zejména: 

- body bodových polí, 

- všechny druhy správních hranic (státní, okresní, obecní, hranice katastrální, 

vlastnické, uţívací, hranice pozemků, rezervací a ochranných pásem), 

- stavební objekty, 

- dopravní sítě a zařízení, 

- potrubní a elektrická vedení, jejich zařízení a objekty, 

- předměty hornické a těţební činnosti, sondy, 

- vodstvo a vodohospodářské zařízení a stavby, 

- ostatní předměty měření a technická zařízení [2]. 

 

Zaměřit polohopis lze různými geodetickými metodami, které můţeme rozdělit na 

metodu základní a metody doplňující. Základní metodou je polární metoda. Mezi 

doplňující patří metoda pravoúhlých souřadnic (metoda ortogonální), metoda 

konstrukčních oměrných, protínání vpřed (ze směrů), protínání z délek a další. Tyto 

metody se pouţívají, pokud není moţné nebo účelné podrobné body zaměřit polární 

metodou. Kromě těchto uvedených geodetických metod měření polohopisu je moţné 

pouţít také fotogrammetrické metody nebo GPS. 
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Jak je v praxi běţné, musí být před samotným měřením provedena rekognoskace 

terénu a přípravné práce k měření. Následně jsou provedeny výpočty. 

 

Po provedení rekognoskace následovala příprava k vlastnímu měření. Bylo 

nezbytné obstarat podepsaný dokument vedoucím oddělení, povolující přenos materiálu 

z objektu VŠB-TU Ostrava – Poruba. Po domluvě se správcem skladu mohly být potřebné 

přístroje a pomůcky zapůjčeny. Díky měření totální stanicí, nemuseli být vytištěny 

zápisníky. 

 

Po příjezdu na místo byla totální stanice ustavena a zcentrována nad stabilizovaný 

bod 9001. Bylo provedeno potřebné nastavení v přístroji, aby mohlo započít měření. Pro 

připojení a orientaci v daném místě bylo provedeno zaměření na dva body podrobného 

pole a jeden zhušťovací bod. 

 

Podrobné body byly zaměřovány tachymetrickou metodou, při které je současně 

určována poloha a výška. Úhly se měřily v jedné poloze dalekohledu, délky jednostranně. 

Na kaţdý měřený bod se musel postavit kolega s odrazným hranolem. Občas bylo pouţito 

měření odsazením (např. u rohů budov, plotů, apod.). Zaměřily se veškeré prvky 

polohopisu včetně bodu 9002, který byl určen rajónem. Celkový počet zaměřených 

podrobných bodů byl 149. 

 

Doplňující metodou byla metoda konstrukční oměrné, slouţící pouze k určení 

polohy bodu. Vyšší porost a mohutné stromy způsobily velmi špatnou viditelnost rohů 

budovy u autobusové točny a prakticky nemoţnost část budovy určit tachymetricky. 

Obvodové stěny byly proto změřeny pomocí metody konstrukční oměrné. Dále se této 

metody uţilo u bodů, na které nebylo ze stanoviska přímo vidět. 
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5.1 Rajón 

 

Nejběţnější úloha pro výpočet souřadnic bodů. Nejčastěji se pomocí této úlohy 

počítají souřadnice podrobných bodů zaměřených polárně. Tato úloha umoţňuje převedení 

souřadnic polárních na pravoúhlé.  

 

Tato metoda byla pouţita pro zřízení druhého stanoviska (bod č. 9002). Měření 

bylo provedeno totální stanicí Topcon GPT-7001 z bodu č. 9001. Stanovisko bylo zřízeno 

z důvodu zaměření podrobných bodů v jiţní části lokality, aby bylo moţné danou část 

zmapovat.  

 

 

Obr. č. 6 Nákres zaměření rajónu s popisky [3] 

 

Dáno: souřadnice bodů A, B 

Měřeno: vodorovný úhel ω a vodorovná délka SAP 

Určit: souřadnice bodu P 

 

Výpočet provedeme následovně: 

 

a) nejprve musíme ze souřadnic vypočítat směrník σAB, 

 

b) dále vypočteme směrník αAP = σAB + ω, 

αAP je směrník k určovanému bodu P. Obsahuje měřený prvek (vodorovný úhel ω), 
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c) výsledné souřadnice získáme po dosazení do vzorců, 

yP = yA + sAP . sin αAP = yA + ΔyAP, 

xP = xA + sAP . cos αAP = xA + ΔxAP. 

 

5.2 Přechodné stanovisko 

 

U tohoto případu se postavíme s teodolitem nebo totální stanicí přímo na 

určovaném bodu. Na všechny dané (připojovací) body se změří vzdálenosti a vodorovné 

směry, aby bylo moţné zjistit polohu přechodného stanoviska.  

 

Pouţití tohoto řešení bylo pro splnění mého úkolu nejvhodnější a nejjednodušší. 

Pro určení polohy přechodného stanoviska bylo nutné zaměřit vzdálenost a směr na 

zhušťovací bod 2720-241 a dva body podrobného bodového pole č. 512 a 513. Po výpočtu 

souřadnic přechodného stanoviska mohlo být zaměření lokality polohově připojeno. 

V mém případě bylo obecně pouţito: 

 

 

Obr. č. 7 Příklad přechodného stanoviska [3] 
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Dáno: souřadnice bodů A, B, 

Měřeno: vodorovné délky SAP, SBP, a vodorovný úhel ωP, 

Určit: souřadnice bodu P. 

 

Postup výpočtu: 

a) vypočteme směrník σAB a stranu SAB (směrník z bodu B bude σBA= σAB – 2R), 

 

b) dále spočteme úhel   a  ze sinové věty (trojúhelník ABP), 

AB

BP
P
S

S
sinωsin   , 

AB

AP
P
S

S
sinωsin  , 

 

c) spočteme směrníky na bod P, 

αAP = σAB -  , 

αBP = σBA +  , 

 

d) výsledné souřadnice, 

yP = yA + SAP . sinαAP = yB + SBP . sinαBP, 

xP = xA + SAP . cosαAP = xB + SBP . cosαBP. 

 

Vhodnější je určit souřadnice bodu P (přechodného stanoviska) ze tří bodů. 

Výslednými souřadnicemi bodu P bude aritmetický průměr z vypočtených souřadnic. 

 

Další způsob výpočtu je pomocí Helmertovi transformace. Ta vypočte 

transformační klíč na základě všech identických bodů s vyrovnáním MNČ. Po provedení 

této transformace získáme v souřadnicovém systému, do kterého transformujeme, dvoje 

souřadnice identických bodů (jedny dané, druhé vypočítané). Transformační koeficienty 

jsou pak řešeny tak, aby vzdálenost mezi novou a původní polohou splňovaly podmínku 

MNČ. Helmertova transformace je tedy podobnostní transformace s vyrovnáním 

koeficientů podle MNČ. 
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5.3 Elektronické měření délek 

 

Pro geodetické účely, z fyzikálních způsobů určování vzdáleností, je nejvhodnější 

elektronické měření délek. Jako měřidlo pouţívají dálkoměry vlny krátké vlnové délky 

z různých druhů elektromagnetického vlnění, a to vlny světelné nebo rádiové. Mluvíme 

tedy o dálkoměrech světelných nebo o dálkoměrech rádiových. 

 

Pro určení vzdálenosti obecně platí vztah 

2

t
vl  . 

Kde v je rychlost šíření příslušného vlnění daným prostředím, t časový interval, za který se 

vrátí vysílačem vyslaný signál po odrazu v cíli zpět k vysílači [3]. 

 

U světelných dálkoměrů se k odrazu signálu pouţívá skleněných hranolů a 

odrazných fólií, u radiových dálkoměrů se uţívá antén. Dálkoměry vybavené laserovým 

zařízením mohou zjistit vzdálenost přímo od povrchu cíle bez pouţití odrazného zařízení. 

Na měření délek od několika metrů aţ po vzdálenost 30 aţ 40 km se pouţívají světelné 

dálkoměry, pro měření vzdálenosti aţ do 100 km lze pouţít dálkoměrů rádiových. 

 

5.4 Tachymetrie 

 

Tato metoda patří mezi nejpouţívanější. Je velmi rychlá a k tachymetrickému 

určování podrobných bodů vyuţívá polární metody. Při jejím pouţití můţeme určit jak 

nadmořskou výšku podrobného bodu, tak i jeho polohu (získáme tedy prostorovou polohu 

bodu). Výpočet nadmořské výšky probíhá na principu trigonometrického určení výšky. Po 

vyhodnocení měření můţeme současně zobrazit výškopis i polohopis. 

 

Vzdálenosti můţeme určit více způsoby, v případě vlastního měření bylo pouţito 

elektronického tachymetru. Určování vzdáleností pomocí elektronického tachymetru je 

rychlejší, modernější, přesnější a počítá s pouţitím totální stanice. Tato tachymetrická 

metoda je nazývána jako metoda přesné (elektronické) tachymetrie. 
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Pouţitím elektronického tachymetru (totální stanice) lze přímo počítat 

(automaticky) jak polární prostorové souřadnice, tak i souřadnice pravoúhlé po zadání 

souřadnic stanoviska přístroje X, Y, Z a orientačního směru. Výsledné souřadnice se 

zobrazí ve výstupním souboru. 

 

Body polohopisné sloţky volíme podle toho, pro jaký účel je tachymetrický plán 

vyhotovován. Pro polohopis zaměřujeme lomové body komunikací, chodníků, hranic 

parcel, hranic vodních toků, objektů a bodových objektů (např. dopravní značka, sloup 

elektrického vedení). Body zvolené k zaměření výškopisu musí charakterizovat tvar terénu. 

Kostra terénu se skládá z údolnic, spádnic, hřbetnic a čar terénních útvarů. Zaměřené body 

číslujeme v zápisníku stejně jako v náčrtu. U dálkoměrů s pamětí není nutné vést zápisník, 

občas se zkontroluje, zda čísla měřených bodů jsou totoţné s náčrtem. 

 

Polární metoda 

 

Polární metodou určujeme polohu bodů pomocí polárních prvků – vodorovného 

úhlu (mezi orientačním směrem a směrem na určovaný bod) a délky (od stanoviska 

k určovanému bodu a měřené zpravidla dálkoměrem). Při měření polární metodou můţeme 

pouţít dva druhy stanovisek 

 

 stojíme na známém stanovisku (souřadnice známe) – pevné stanovisko, 

 stojíme na neznámém stanovisku (souřadnice neznáme) – přechodné 

stanovisko. 

 

Trigonometrické určení výšky 

 

Nadmořská výška daného bodu se určuje trigonometricky. Nad bodem o známé 

nadmořské výšce zcentrujeme a ustavíme do vodorovné polohy teodolit či totální stanici. 

Změříme zenitový úhel a pásmem nebo elektronicky poţadovanou šikmou vzdálenost. 

Zenitový úhel se neměří přímo k danému bodu, ale k signálu (odrazný terč či hranol), který 

umístíme svisle nad bod. Nesmíme zapomenout změřit, s přesností na milimetry, výšku 

přístroje (od bodu ke klopné ose dalekohledu) a výšku signálu nad cílovým bodem (od 
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bodu ke středu hranolu). Pro výpočet nadmořské výšky daného bodu se pouţívají tyto 

vzorce: 

 

h = D . cotg z = D´. cos z, 

VH = VA + vs, 

VB = VH ± h – vl. 

 

Obr. č. 8 Trigonometrické určení výšky [3] 

 

Pokud je vzdálenost mezi body A a B větší neţ 300 m, je nutné počítat s opravou 

ze zakřivení Země a z refrakce. 

 

Této metody bylo vyuţito pro výpočet nadmořské výšky zničeného bodu 9002. A 

následně mohly být trigonometricky spočteny nadmořské výšky všech zaměřených 

podrobných bodů polohopisu z bodů 9001 a 9002. 

 

6 VÝŠKOVÉ PŘIPOJENÍ LOKALITY 

 

Před samotným měřením byly opět provedeny přípravné práce k měření. Byl 

zapůjčen nivelační přístroj, potřebné pomůcky a vytisknuly se potřebné zápisníky s 

místopisy nivelačních bodů z www.cuzk.cz (viz. příloha č. 1). 

 

Pro vlastní měření bylo nejvhodnější pouţít vloţený nivelační pořad. U něho 

vycházíme z nivelačního bodu, který je známý s ověřenou výškou a končíme na jiném 

http://www.cuzk.cz/
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známém nivelačním bodě s ověřenou výškou. V takovém pořadu lze mít libovolný počet 

nivelačních oddílů a můţeme tak v jeho rámci určit výšky většího počtu nových 

neznámých bodů.  

 

Nivelační pořad byl veden z nivelačního bodu MS-114-14 na koncový bod MS-

114-15 a poté i zpět. Cílem bylo připojení zaměřované lokality do výškového systému. 

Před započetím měření technické nivelace bylo zjištěno, ţe bod 9002 byl zničen. 

Pravděpodobně při vyhrnování sněhu silničními vozy spravující komunikaci. Výška bodu 

9002 byla určena trigonometricky ze stanoviska 9001. Proto nivelační pořad musel být 

veden přes bod 9001. Pro ověření správnosti měření byl pořad veden přes zhušťovací bod 

2720-241, který měl nadmořskou výšku známou. Celková délka pořadu byla přibliţně 500 

metrů. 

 

6.1 Geometrická nivelace 

 

Jednou z metod měření výškopisu je nivelace geometrická. Tuto metodu lze 

realizovat pomocí nivelačního přístroje a vhodných pomůcek. 

 

Metody geometrické nivelace: 

 

a) nivelace ze středu, 

 

b) nivelace vpřed. 

 

V praxi patří mezi nejvíce pouţívané geometrická nivelace ze středu. Podstata 

měření je vyobrazena na obr. č. 9. 
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Obr. č. 9 Geometrická nivelace ze středu [3] 

 

Princip této metody spočívá v určení rozdílu výšek (převýšení) mezi dvěmi body 

A a B. Nivelační přístroj ustavíme do vodorovné polohy a postavíme přímo doprostřed 

mezi tyto body. Na bodech A a B postavíme do svislé polohy nivelační latě a pomocí 

vodorovné rysky záměrného kříţe dalekohledu odečteme velikost hodnoty a a b, tedy 

záměru vzad a vpřed. Pro hledané převýšení platí vztah 

 

bah  . 

 

Přímo pro určení výšky BV  platí 

 

baVV AB  . 

 

Samotné měření bylo realizováno touto metodou. Byl pouţit nivelační přístroj 

Leica Runner 24 (viz. kapitola 7.2.1), spolu se stativem, a byl urovnán do horizontální 

polohy pomocí krabicové libely. V okamţiku, kdy byl stroj urovnán, se pomocník postavil 

s nivelační latí na výchozí výškový nivelační bod. Zacílilo se vzad a přečetla se hodnota 

záměry. Obdobně proběhlo i čtení vpřed. Všechna čtení se zapisovala do zápisníku 

v elektronické podobě. Po zapsání se přístroj se stativem přenesl na následující stanoviště a 

postup se zopakoval. Pro daný účel postačilo vzdálenosti nivelačních oddílů krokovat. 

Zápisník byl zpracován a vyrovnán v kanceláři. Zápisník spolu s výpočtem je uveden 

v příloze č. 3. 
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6.2 Technická nivelace 

 

Jak přesně chceme určit výšku nově určovaných bodů, tak podle toho zvolíme 

před měřením jeden ze tří různě přesných druhů (způsobů) nivelace: 

 

• technická nivelace, 

• přesná nivelace, 

• velmi přesná nivelace. 

 

Výše uvedené druhy nivelace vyuţívají principu geometrické nivelace ze středu. 

Jsou však rozdílné v pouţitých typech nivelačních přístrojů, pomůckách, jako jsou 

nivelační latě a nivelační podloţky, a v přesnosti. Lze velmi zhruba říci, ţe technická 

nivelace je centimetrová, co se týče přesnosti. U přesné nivelace je přesnost milimetrová a 

u velmi přesné nivelace ještě o řád vyšší. Při běţných pracích postačuje pouţití technické 

nivelace. 

 

Zásady technické nivelace 

a) Nivelační přístroj musí splňovat podmínku, ţe střední kilometrová chyba m0 ≤ 5 mm 

( kmh r 20 ). 

 

b) Nivelační latě lze pouţít dřevěné nebo kovové s centimetrovou stupnicí, z jednoho kusu, 

sklápěcí nebo teleskopické o délce 2 – 4 m s krabicovou libelou. Pokud lať nemá tuto 

libelu, vyuţíváme tzv. kývání, kde měřič čte nejmenší hodnotu na lati. 

 

c) Nivelační podloţky pouţíváme litinové nebo kovové se zakulaceným výstupkem 

trojúhelníkového či kruhového tvaru. 

 

d) Délky záměr volíme s ohledem na sklon terénu, stav ovzduší a poţadovanou přesnost. 

V rovinatém terénu můţe být délka záměry aţ 60 m, avšak se doporučuje, aby 

nepřesahovala 30 m. U jedné nivelační sestavy by neměl rozdíl v délkách záměr 

přesáhnout 1 – 2 m, stačí tedy délku záměr pouze krokovat. 
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e) Maximální délka u vloţeného nivelačního pořadu můţe být aţ 5 km, u pořadu 

uzavřeného 3 km. 

 

f) Výšky záměr nad terénem by měli být minimálně 0,3 m, ve výjimečných případech 

mohou klesnout pod tuto hodnotu. 

 

g) Polní zkoušku nivelačního přístroje bychom měli provádět v případě delšího transportu 

a kaţdé ráno před měřením. 

 

h) Ověření výšek výchozího a koncového nivelačního bodu se provede alespoň na jeden 

nejbliţší známý nivelační bod před začátkem měření nivelačního pořadu. 

 

i) Mezní odchylka nivelačních pořadů je u technické nivelace (mezi známým a naměřeným 

převýšením) 

rmmh  40 , 

kde r je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 

 

Mezní odchylka se vypočte ještě před vlastním výpočtem nivelačního pořadu. 

Pokud je splněna nerovnost Δh > oh, kde oh = h – h´ je odchylka měření, 

 

h = známé převýšení mezi počátečním 

a koncovým bodem nivelačního pořadu, 

 

h´ = změřené převýšení mezi počátečním 

 a koncovým bodem nivelačního pořadu, 

 

tak opravy v lze rozdělit rovnoměrně, nejlépe na čtení vzad. 

 

n

o
v h , 

kde n je počet čtení vzad. 
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Opravy v se zaokrouhlují na celé milimetry, musí ale platit [ v ] = oh. Pokud je oh < n, 

opravu přidáme jen na některá čtení vzad, avšak vţdy rovnoměrně do celého nivelačního 

pořadu. 

 

7 POPIS POUŢITÝCH PŘÍSTROJŮ 

 

7.1 Totální stanice  

 

Mezi moderní geodetické přístroje patří také totální stanice. Totální stanice je 

spojení elektronického teodolitu s elektrooptickým světelným dálkoměrem. 

 

Tyto přístroje se začaly v praxi pouţívat v devadesátých letech dvacátého století. 

Umoţňovaly všestranné vyuţití v geodézii, proto byly pojmenovány jako totální stanice. 

Díky své všestrannosti, rychlosti, přesnosti a jednoduchosti měření patřily mezi hlavní 

výrobky předních světových výrobců geodetických přístrojů. 

 

Totálními stanicemi lze měřit a vytyčovat délky, vodorovné a svislé úhly a 

ukládat naměřená data do vlastní paměti, která následně umí zpracovat pomocí 

matematických operací (např. převod šikmé délky na vodorovnou, převod souřadnic 

polárních na pravoúhlé atd.). Kapacita vnitřní paměti totální stanice je aţ několik tisíc 

naměřených bodů. Přístroj se po skončení měření propojí speciálním kabelem s počítačem 

a naměřená data se stáhnou do počítače. 

 

Totální stanice je elektronický přístroj a je tedy nutné ho při jeho pouţívání 

napájet elektrickou energií. Zdrojem energie je v dnešní době akumulátor, který lze dobíjet 

pomocí vhodné nabíječky. Kapacita akumulátoru je dostatečná pro několik hodin provozu 

totální stanice.  

 

Nejdraţší modely jsou ovládány automaticky od odrazného systému a k měření 

stačí pouze jeden člověk. 
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7.1.1 Topcon GPT-7001 a práce s TopSURV 

 

Podrobné tachymetrické měření bylo realizováno konkrétně pomocí totální stanice 

Topcon GPT-7001 a příslušenství (odrazný hranol, pásmo, stativ, trasírka). Totální stanice 

pochází od předního světového výrobce přesných geodetických přístrojů Topcon. Přístroj 

je vybaven bezhranolovým dálkoměrem s dosahem aţ 250 m, velkým barevným 

dotykovým displejem z obou stran přístroje a technologií Windows
®
 CE.net s bohatým 

aplikačním programem TopSURV v českém jazyce. Parametry zvoleného přístroje plně 

postačují pro danou úlohu viz. tab. č. 2. 

 

 

Obr. č. 10 Totální stanice Topcon GPT-7001 [6] 

 

Práce s totální stanicí Topcon byla velmi sviţná, k čemuţ také přispělo vybavení 

přístroje dvěmi dotykovými obrazovkami a skvělá spolupráce s kolegou. 
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Obr. č. 11 Ilustrační fotografie měření s totální stanicí   

 

Tab. č. 2 Technické parametry Topcon GTP-7001 [9] 

Střední chyba měřeného směru 1“ (0.3 mgon) 

Minimální čtení 1“/0.5“ (0.5mgon/0.1mgon) čtení 

Zvětšení dalekohledu 30x 

Dosah bez hranolu 1,5 m aţ 250 m 

Dosah s 1 hranolem 3000 m  

Přesnost měření délek bez hranolu ± (5mm) m.s.e. 

S hranolem do 25 m ± (3 mm + 2 ppm x D) m.s.e. 

S hranolem 25 m a více ± (2 mm + 2 ppm x D) m.s.e. 

  D: Měřená délka 

  

Měření bylo realizováno pomocí programu TopSURV, který byl, jak bylo jiţ výše 

zmíněno, součástí totální stanice Topcon GPT-7001. 

 



Daniel Merta: Zaměření autobusové točny „Plesná“ pro projekt rekonstrukce 

2011 24 

Po zapnutí totální stanice se na obrazovce zobrazí pracovní plocha Windows, na 

které nalezneme program TopSURV. Pro zapnutí programu na ikonu poklepeme a uvidíme 

nabíhací okno programu TopSURV viz. obr. č. 12. 

 

 

Obr. č. 12 Nabíhací okno programu TopSURV [10] 

 

Na základní obrazovce programu TopSURV zvolíme moţnost zakázka a následně 

zadáme název zakázky. Po vytvoření zakázky provedeme konfiguraci měření. 

Nadefinujeme typ měření a mód dálkoměru. Program nás také vyzve, abychom zadali 

souřadnice stanoviska a orientace. Pro mé měření, tedy přechodné stanovisko, mohly být 

souřadnice smyšlené. Po dokončení těchto úkonů můţeme započít samotné měření. 

Ilustrační fotografie obrazovky při měření bodů v programu TopSURV viz. obr. č. 13. 

 

 

Obr. č. 13 Prostředí programu TopSURV [13] 
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7.2 Nivelační přístroje 

 

Obecně všechny nivelační přístroje pracují na stejném principu. Pomocí nich lze 

vytyčit vodorovnou rovinu (záměru).  

 

Stručně můţeme tyto přístroje rozdělit podle zdroje světla na optické a laserové. 

Podle přesnosti na velmi přesné, přesné, technické a na přístroje s niţší přesností.  

 

Pro hrubé urovnání do vodorovné roviny mají optické i laserové nivelační 

přístroje libelu krabicovou. U starších nivelačních přístrojů se pro jemné urovnání pouţívá 

trubicová libela tzv. nivelační, která je velmi citlivá. Její urovnání se provádí elevačním 

šroubem. Novější nivelační přístroje mají nivelační libelu nahrazenou mechanickým 

zařízením, které je zaloţeno na působení zemské tíţe a nazývá se kompenzátor. Pomocí 

kompenzátoru dosáhneme vodorovnosti záměrné přímky. 

 

7.2.1 Leica Runner 24 

 

Pro měření technické nivelace byl pouţit nivelační přístroj Leica Runner 24.  

Přístroj je vybavený automatickým kompenzátorem, kvalitní optikou a lomícím hranolem 

pro sledování krabicové libely. Obsluha tohoto přístroje je velmi lehká a práce s ním 

dostatečně rychlá. 
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Obr. č. 14 Nivelační přístroj Leica Runner 24 [11] 

 

Základní technické parametry tohoto přístroje byly pro pouţitou technickou 

nivelaci postačující. Parametry jsou uvedeny v tab. č. 3. 

 

Tab. č. 3 Technické parametry Leica Runner 24 [12] 

Střední kilometrová chyba měření 2.0 mm 

Zvětšení 24x 

Nejkratší ohnisková vzdálenost 0.8 m 

Průměr objektivu 36 mm 

Pracovní rozsah ±15‘ 

Citlivost krabicové libely 10‘ / 2 mm 

Nastavitelná přesnost (zákl. odchylka) 0.5“ 

Pracovní teplotní rozsah -20°C aţ +50°C 

Hmotnost 2 kg 
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8 ZPRACOVÁNÍ DAT A VÝPOČET 

 

Po dokončení měření v terénu byla naměřená data importována z totální stanice 

Topcon GPT-7001 do počítače. Zápisník z nivelačního měření byl vypočten a adjustován. 

Následně se naměřená data zpracovala v programu Groma v.8. 

 

V tomto programu se nejdříve pouţila úloha pro výpočet přechodného stanoviska. 

Úloha slouţí k výpočtu souřadnic stanoviska, na němţ byly měřeny směry nebo směry a 

délky na známé body. Pokud byly měřeny pouze směry, souřadnice stanoviska jsou 

vypočteny protínáním zpět s vyrovnáním MNČ, byly-li měřeny i délky, program 

souřadnice vypočte Helmertovou transformací. Po výpočtu program v seznamu orientací 

zobrazí opravy směrů, popř. i vzdáleností na orientační směry. 

 

Pro výpočet souřadnic podrobných bodů, včetně jejich výšek, se pouţil příkaz 

,,polární metoda dávkou“, který také spočetl souřadnice druhého stanoviska. V průběhu 

výpočtu nebyla překročena mezní odchylka charakterizující 3. třídu přesnosti. Souřadnice 

bodů, u kterých byly měřeny konstrukční oměrné, se vypočítaly příkazem ,,konstrukční 

oměrné“. U těchto bodů nebylo moţné vypočítat nadmořskou výšku. Protokoly o 

výpočtech jsou v příloze č. 4. 

 

Výsledkem byly souřadnice naměřených podrobných bodů v S-JTSK, včetně 

jejich výšek v Bpv. Výsledné souřadnice se vyexportovaly do textového editoru. 

 

9 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

 

Souřadnice bodů, na které bylo připojeno měření, výsledné souřadnice 

podrobných bodů a stanovisek byly převedeny do souboru dxf pomocí programu, jejímţ 

autorem je inţenýr Miroslav Novosad. Kresba musela také obsahovat vrstevnice. Ty byly 

vyhotoveny v programu Atlas po importování výšek všech pouţitých bodů a následně 

exportovány opět do formátu dxf. Po těchto úkonech byly soubory dxf importovány do 

programu AutoCAD 2008. 
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O výřez z katastrální mapy bylo zaţádáno u katastrálního pracoviště Ostrava přes 

elektronickou poštu. Musela být vyhotovena a vedoucím oddělení podepsána ţádost (viz. 

příloha č. 2), obsahující vymezení konkrétní části poţadovaného území, a ţe výřez je 

poţadován pro účely bakalářské práce. Po splnění těchto podmínek byl obdrţen výřez 

poţadovaného území ve formátu VFK. Soubor VFK byl importován do programu Geus a 

poté exportován do souboru dxf, který jiţ bylo moţné zobrazit v programu AutoCAD 

2008. V tomto programu byla kresba rozdělena do vrstev. Na závěr byl vyhodnocen 

tachymetrický výkres, který se následně připojil na část katastrální mapy. 

 

Výkres byl vytištěn na plotru a přiloţen jako příloha k této práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Merta: Zaměření autobusové točny „Plesná“ pro projekt rekonstrukce 

2011 29 

10 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo výškově a polohově zaměřit autobusovou točnu 

,,Plesná“ a navázat výkresovou dokumentaci na komunikace v okolí. Provést zpracování 

měřených dat a vytvořit výkresovou dokumentaci. 

 

Zaměření bylo provedeno moderními přístroji pro projekt rekonstrukce. Polohové 

připojení pomocných bodů do S-JTSK bylo provedeno metodou přechodného stanoviska a 

rajónu. Výškopisné připojení na výškový systém Bpv bylo provedeno metodou 

geometrické nivelace ze středu. Podrobné body byly následně zaměřeny metodou 

tachymetrie. Výpočetní práce byly provedeny pomocí vhodného počítačového 

geodetického programu. Byly dodrţeny všechny mezní odchylky. 

 

Pro zhotovení výkresové dokumentace byl zvolen program AutoCAD 2008, který 

umoţnil importovat veškeré prvky potřebné k vyhotovení kompletního výkresu. Program 

AutoCAD byl zvolen proto, ţe v něm bude následně zpracovaný projekt rekonstrukce 

autobusové točny ,,Plesná“. Výkres v elektronické podobě byl předán k dalšímu 

zpracování Bc. Simoně Prekopové.  

 

Díky této bakalářské práce jsem si mohl zkusit samostatnou práci v terénu a získat 

cenné poznatky při zpracování geodetické dokumentace pro projekt. 
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