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Bpv   Výškový systém baltský po vyrovnání 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ETRS89 European Terrestrial Reference System 

GNSS  Global Navigation Satellite System 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

WGS84 Světový geodetický referenční systém 
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1. Úvod 

Předmětem měření diplomové práce se stal kolektor Frýdlantské mosty 

v centru města Ostravy, v katastrálním území Moravská Ostrava. Kolektor slouží 

především k uložení tras inženýrských a datových sítí. Objednatelem byla firma 

Ostravské komunikace a.s., která je v současné době správcem kolektoru. 

Důvodem pro zaměření stávajícího stavu Ostravě byl především ten, že se k této 

stavbě téměř nedochovala jakákoliv stavební dokumentace. Úkolem bylo 

vyhotovení mapové dokumentace polohopisu a výškopisu chodby kolektoru a 

vyhotovení příčných řezů a podélného profilu.  

Samotné měření bylo komplikovanější, především kvůli nutnosti propojení 

nadzemní a podzemní části měření. To bylo zajištěno provedením připojovacího a 

usměrňovacího měření dvěma svislými jámami a následného mechanického 

promítání olovnicemi. Připojení do S-JTSK a Bpv bylo provedeno pomocí GNSS 

přijímače Topcon HiPer+. Pro polohopisné a výškopisné měření byla využita 

elektronická totální stanice Topcon GPT-7005 umožňující bezhranolové měření.  

Pro efektivní zpracování byly použity počítačové programy TopSurv verze 7, 

TranGPS verze 2.1.1.1 a Kokeš verze 9.67.  
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2. Kolektory 

Pojmem kolektor označujeme dle [8] tunel či chodbu vedoucí pod zemským 

povrchem v různých hloubkách. Slouží především k ukládání tras inženýrských 

sítí, místo jejich uložení do země, což usnadňuje práce při jejich opravách, údržbě, 

případně pokládání nových tras. Dalšími výhodami jsou především neustálá 

kontrola sítí, rychlost realizace a minimalizace nákladů jejich oprav a výrazné 

prodloužení jejich životnosti. Základní normou, která upravuje problematiku vedení 

inženýrských sítí v kolektorech je ČSN 737505 – Sdružené trasy městských 

vedení technického vybavení. 

V kolektorech bývají uloženy například kabelové rozvody, telekomunikační a 

datové sítě, teplovodní potrubí, apod. V některých případech může sloužit kolektor 

i jako kryt civilní ochrany.  

První kolektorová síť byla vybudovaná v Londýně v letech 1863-1904. V roce 

1920 byla uvedena do provozu v Curychu a v letech 1928-1929 v Berlíně. V Praze 

se kolektorová síť buduje od roku 1969 a v současnosti mají chodby celkem 

zhruba 90 km. Do budoucna se plánuje rozšíření až na 120 km. 

Podle druhu výstavby dělíme kolektory na: 

 ražené hloubkové kolektory – jedná se o kolektory, které vznikají klasickou 

ražbou mechanizovanými nebo nemechanizovanými štíty ve velkých 

hloubkách. Trasy chodeb mohou být vedeny v optimálních trasách, 

 hloubené kolektory – jde o kolektory hloubené z povrchu, jejich chodby jsou 

sestaveny z monolitů, případně prefabrikátů, 

 mělce ražené kolektory – jsou kolektory ražené v menších hloubkách, které 

mají vazbu na uliční síť, 

 kolektorové podchody – tvoří samostatné kolektory pod důležitými 

komunikacemi (dálnice, železnice, ...), 

 technické chodby – jsou pokračováním kolektorů v suterénech a sklepích 

stavebních objektů. 
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2.1 Kolektor Frýdlantské mosty 

Projekt Kolektoru Frýdlantské mosty pochází z přelomu 70. a 80. let 20. 

století a důvody pro jeho stavbu byly především zlepšení dostupnosti vedení 

inženýrských sítí, která zajišťovala lepší přístup během údržby a případných oprav 

sítí. Stavba kolektoru rovněž napomohla k jednoduššímu pokládání nových tras, 

především datových sítí, v pozdějších letech.  

Tunel kolektoru (počva) se nachází 7-10 m pod úrovní terénu. Kolektor vznikl 

metodou hloubení, jeho chodby jsou zhotoveny z prefabrikovaných betonových 

dílců, které byly následně zasypány. Stavba tedy nebyla vybudovaná jako většina 

podobných, metodou ražení. Kolektorem vedou kabely VN, NN, sdělovací a 

optické, dále pak horkovod a vodovod. Přístup do kolektoru je zajištěn pomocí 10 

vstupních objektů, nacházejících se na povrchu, podél ulic Vítkovická a 28. Října 

(viz obr. 1.), část stavby a jeden ze vstupních objektů se nachází pod nově 

vybudovaným areálem „Nová Karolina“ (viz obr. 2).  

Svým rozsahem je kolektor Frýdlantské mosty stavbou malého rozsahu a 

například na rozdíl od kolektoru hl. města Prahy nebo i jiných velkých měst Evropy 

nemá koncepční charakter. Správu kolektoru zajišťuje firma Ostravské 

komunikace a.s. 

 

Obr. 1. Trasa kolektoru 
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Obr. 2. Vstupní objekt kolektoru 

3. Důlně měřická mapová dokumentace 

Jelikož kolektor je podzemní stavbou, bylo nutné vyhotovit mapovou 

dokumentaci dle vyhlášky Českého báňského úřadu 435/1992 Sb. o důlně 

měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných 

hornickým způsobem. 

3.1 Obsah dokumentace 

Dokumentace dle [5] obsahuje 

(1) Soubor základní dokumentace, kterou tvoří údaje o: 

a) chráněném ložiskovém území, popř. chráněném území, 

b) dobývacím prostoru včetně katastrálních území (s uvedením jejich 

poměrného zastoupení), na kterých je dobývací prostor stanoven, 

c) ochraně povrchu, 

d) ochraně proti plynonosným a vodonosným horizontům a jejich projevům, 
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e) ochraně jam (ochranný pilíř, přímost jámy a pod.) a ostatních hlavních 

důlních (podzemních) děl, 

f) připojovacím a usměrňovacím měření, 

g) hlavním polohovém a výškovém měření; 

další součástí této dokumentace jsou: 

h) technická zpráva (o převzaté dokumentaci, závěrečná zpráva o ložisku a 

evidenční listy hlavních důlních děl), 

i) evidenční kniha dokumentace. 

(2) Číselnou část, která obsahuje 

a) zápisníky, 

b) výpočtové knihy (výpočty polygonových a výškových pořadů), 

c) seznam souřadnic bodů základních důlních bodových polí, 

d) odbírkovou dokumentaci, 

e) evidenci a pohyb zásob ložiska. 

(3) Grafickou část, která obsahuje 

a) náčrty, 

b) základní důlní mapu, 

c) profily a řezy, 

d) mapu povrchu, 

e) účelové důlní mapy. 

(4) U jednotlivých měření se uvede 

a) místo a předmět měření, 

b) datum měření a vyhodnocení, 

c) souřadnice bodů základního důlního polohového bodového pole a bodů 

základního důlního výškového bodového pole, 
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d) důlně měřický náčrt, 

e) odkazy na zápisníky, případně jinou dokumentaci. 

(5) Vstupní údaje a výsledky, sloužící pro vedení grafické dokumentace nebo 

jako výchozí údaje pro jiné výpočty, se zapisují trvalým způsobem. U vstupních 

údajů se uvádí odkaz na jejich pramen (např. číslo a strana příslušného 

zápisníku). 

3.2 Mapa povrchu 

Mapa povrchu se vede podle zvláštních předpisů, a to podle § 4 zákona č. 

200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů na podkladu 

pozemkové mapy evidence nemovitostí. Tvoří-li číselný výsledek pozemkové 

mapy evidence nemovitostí registr souřadnic podrobných bodů, musí být 

souřadnice podrobných bodů pozemkové mapy a obvody mapy povrchu identické. 

Mapa povrchu se vede v měřítku základní důlní mapy. 

Nedojde-li ke zhoršení čitelnosti a přehlednosti, může být mapa povrchu 

použita jako podkladová mapa pro základní mapu provedených prací při některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem. 

Je-li mapa povrchu vedena digitální formou, je možno využít jak vektorového 

tak rastrového zobrazení. Grafický tiskový výstup je obrazem povrchové mapy, 

který je vytvořen soutiskem vrstev grafického systému na jednom listě. 

Mapa povrchu obsahuje: 

 údaje, uvedené v § 17 odst. 1 písm. f), j), k), l), p) a odst. 2 písm. b), c) a g) 

(z toho pouze horní hrana prvního skrývkového řezu, vstupy do jeskyní, 

případně jiných podzemních prostor), dále v § 17 odst. 2 písm. j) až p), 

 vrstevnice terénu v intervalu, který určí hlavní důlní měřič 

3.3 Profily a řezy 

Podélné profily se podle [2] konstruují zpravidla ve stejném délkovém 

měřítku, v jakém je vyhotovena mapa polohopisu. Výškové poměry se obvykle 
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kreslí v měřítku desetkrát větším, než je měřítko délek. Podélné profily se vynášejí 

zleva doprava a staničení je shodné s podrobnou situací. Příčné řezy se 

vyhotovují v měřítku vhodném k dané situaci, aby byla zajištěna dostatečná 

přehlednost.  

3.4 Účelové důlní mapy 

Účelovými důlními mapami jsou dle [5] zejména: 

a) provozní důlní mapa, 

b) mapa větrání, 

c) mapa zdolávání havárií, 

d) základní mapa závodu (provozovny). 

Vedení účelových map se řídí směrnicí zpracovanou hlavním důlním 

měřičem a schválenou pracovníkem organizace (závodním dolu nebo lomu). 

4. Vybudování měřické sítě 

Základem pro měření bylo vybudování dostatečné měřické sítě, které 

následovalo po rekognoskaci terénu. Měřickou síť tvořily vhodně umístěné 

dočasně stabilizované body.  

4.1 Rekognoskace oblasti 

Před zahájením měřických prací bylo potřeba provést rekognoskaci 

zájmového území a to jak na povrchu, tak v podzemí.  

Rekognoskace na povrchu 

Vstupní objekty kolektoru se nacházejí v těsné blízkosti tramvajových 

zastávek na tzv. Frýdlantských mostech a podél ulic Vítkovická a 28. října 

v katastrálním území Moravská Ostrava. Jedná se o zděné stavby o rozměrech 

přibližně 3 x 2 metry s jedním vstupem.  

Jeden z objektů se nachází v areálu nově vybudovaného obchodně-

zábavního a administrativního centra „Nová Karolina“, vzniklého na 
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rekultivovaném území bývalé koksovny Karolina, zbourané v roce 1989. 

V koksovně se od jejího založení v roce 1858 zpracovávalo uhlí z přilehlé jámy 

Karolina. 

Rekognoskace v podzemí 

Rekognoskace podzemní části zájmové oblasti probíhala za přítomnosti 

pracovníka správce kolektoru. Po prohlídce celé chodby kolektoru bylo navrženo 

rozmístění bodů základního důlního polohového bodového pole. 

4.2 Návrh na rozmístění bodů měřické sítě 

Rozmístění bodů měřické sítě na povrchu bylo navrženo tak, aby byla 

zajištěna maximální přesnost měření mezi jednotlivými body.  

4.2.1 Rozmístění bodů na povrchu 

Před každým zaměřovaným vstupním objektem byly stabilizovány vždy 3 

body, z nichž jeden plnil funkci stanoviska pro následné připojovací a usměrňovací 

měření a další dva body byly využity pro orientaci. Ty byly stabilizovány tak, že 

poloha stanoviska se nacházela poblíž spojnice těchto bodů a vzdálenosti od 

stanoviska byly zhruba stejné. Stabilizace bodů byla provedena pomocí kovových 

trubek o délce 30 cm a průměru 1,5 cm. Stanoviska byla umístěna tak, aby bylo 

možné zaměřit body ve vstupu nadzemních objektů, ze kterých bylo prováděno 

optické promítání pomocí olovnic. Schéma rozmístění bodů je na obr. 3 

Souřadnice stabilizovaných bodů a jejich výšky byly určeny pomocí 

technologie GNSS z důvodu časové nenáročnosti a z důvodu, že přesnost určení 

touto metodou bylo pro tento účel dostačující. 
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Obr. 3. Schéma rozmístění bodů měřické sítě 
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4.2.2 Rozmístění bodů v podzemí 

Body základního důlního polohového bodového pole byly rozmístěny tak, aby 

byla zajištěna viditelnost mezi jednotlivými body, zejména aby při záměrách na 

body nepřekážela vedení jednotlivých inženýrských sítí. Body byly stabilizovány 

nastřelovacími hřeby do betonové počvy chodby kolektoru. 

 

4.3 Popis technologie GNSS 

Systém GNSS (Global Navigation Satellite System) je navigační systém, 

umožňující jeho uživatelům zjistit aktuální polohu na Zemi formou zeměpisných 

souřadnic. Ke správnému určení souřadnic je nutné znát přesný čas. Systém 

GNSS využívá v Evropě souřadnicový systém ETRS89. Jedná se o geocentrický 

souřadnicový systém, který k evropskému kontinentu přimyká lépe než WGS84, a 

proto se na našem území pracuje s ním. Pro geodetické účely je nutno souřadnice 

transformovat do S-JTSK a Bpv.  

Počátek souřadnicové soustavy systému WGS84 leží dle [9] v těžišti Země a 

celý systém je s ní pevně spojen. Osa x je průsečnice referenčního poledníku 

WGS84 a roviny rovníku vztaženého ke konvenčnímu terestrickému pólu CTP. 

Osa y vytváří pravoúhlý pravotočivý systém a osa z má směr ke konvenčnímu 

terestrickému pólu. Systém je charakterizován primárními a sekundárními 

parametry. Primární parametry definují rozměry referenčního elipsoidu, úhlovou 

rychlost rotace vůči nebeskému referenčnímu systému a součin gravitační 

konstanty a hmoty Země, soustředěné v referenčním elipsoidu. Sekundární 

parametry definují model zemského gravitačního pole pomocí rozvoje 

geopotenciálu do sférických harmonických funkcí. 

V současné době existují čtyři navigační systémy: 

a) NAVSTAR GPS – Spojené státy americké 

b) GALILEO – Evropa 

c) GLONASS – Rusko 



Bc. Jan Mančík: Zaměření tubusu kolektoru v centru města Ostravy 

2012   11 

 

d) COMPASS – Čína 

4.3.1 NAVSTAR GPS (Navigation Satelitte with Time and Ranging – Global 

Position System) 

Počátky systému NAVSTAR GPS spadají do 70. let 20. století, kdy bylo 

potřeba pro armádu USA vyvinout technologii, která by dokázala určit polohu 

uživatele kdekoliv na Zemi. Postupem času tento systém začal sloužit civilnímu 

obyvatelstvu, přestal tak fungovat pouze jako armádní systém.   

Provoz systému zajišťují 3 segmenty: 

 kosmický 

 řídící 

 uživatelský 

Kosmický segment je tvořen soustavou 27 družic, jejichž oběžná doba je cca 

12 hodin. Družice obíhají v šesti oběžných drahách vždy po čtyřech, ve výšce 

kolem 20000 km. Oběžné dráhy mají vůči Zemi stále stejnou polohu a stejná 

konstelace družic se opakuje každých 24 hodin.  

Řídící segment je pasivní systém zodpovědný za řízení celého systému 

GPS. Hlavním úkolem je aktualizovat údaje, které vysílají jednotlivé družice. 

Skládá se ze soustavy pěti pozemních monitorovacích stanic, hlavní řídící stanicí 

a třemi stanicemi pro komunikaci s družicemi.  

Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů, uživatelů a 

vyhodnocovacích přístrojů. GPS přijímač provede na základě přijatých dat výpočet 

polohy, rychlosti a času. Pro výpočet všech čtyř souřadnic (x, y, z, t) je potřeba 

signál alespoň ze 4 družic. 
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4.3.2 GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma) 

GLONASS je systém vyvíjející se od roku 1970 v SSSR, který je v 

současnosti provozovaný ruskou armádou. První družice byla na oběžnou dráhu 

vypuštěna v roce 1982. 

Kosmický segment systému GLONASS je projektován na 24 družic, které 

obíhají na třech kruhových drahách se sklonem 65°. Jednotlivé dráhy jsou 

posunuty o 120° a na každé dráze je osm symetrických pozic pro družice.  

Provoz řídícího a kontrolního segmentu zajišťují řídící středisko 

v Krasnoznamensku, tři rozšířené stanice (Šelkovo, Jenisejsk a Komsomolsk na 

Amuru), pět povelových stanic a deset monitorovacích stanic. Úkolem řídícího a 

kontrolního segmentu je zasílání povelů družicím, provádění jejich manévrů a 

údržby atomových hodin.  

Uživatelská část systému GLONASS funguje na stejném principu jako u 

NAVSTAR-GPS. Uživatele rozdělujeme na autorizované, kteří mají zaručenou 

vyšší přesnost systému (patří mezi ně vojenský sektor Ruské federace a vybrané 

vládní instituce) a na ostatní uživatele, kteří využívají Standard Positioning.  

4.3.3 GALILEO 

Jedná se o navigační systém, který dle [7] vyvíjejí a spolufinancují státy 

Evropy prostřednictvím Evropské kosmické agentury, jeho spuštění je plánováno 

na rok 2014. Jeho princip je stejný jako u amerického NAVSTAR či ruského 

GLONASS, systémy se navíc budou navzájem doplňovat.  

Kosmický segment systému GALILEO se bude skládat z 30 družic, z nichž tři 

budou záložní. Budou obíhat ve třech drahách ve výšce 23500 km a s rovinou 

rovníku budou svírat úhel 56°, což umožní bezproblémovou navigaci i na severněji 

položených místech.  

Uživatelský segment systému GALILEO bude svým uživatelům nabízet pět 

služeb: 
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 Základní (Open Service), která bude dostupná široké veřejnosti a 

kompatibilní se systémem GPS 

 „Kritickou“ z hlediska bezpečnosti (Safety of Life Service), jenž bude 

šifrovaná, její využití se uplatní např. v řízení letového provozu 

 Komerční (Commercial Service), která bude šifrovaná, její přesnost bude 

vyšší, než OS 

 Veřejně regulovanou (Public Regulated Service), kterou budou moci 

využít pouze armády 

 Vyhledávací a záchrannou (Search and Rescue Service), která zajistí 

službu v rámci nouzové lokalizace 

4.3.4 CZEPOS 

CZEPOS je síť permanentních stanic GNSS České republiky, která poskytuje 

uživatelům globálních navigačních satelitních systémů korekční data pro přesné 

určení polohy na území ČR. Síť začala být budována v roce 2004 a její provoz a 

správu zajišťuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České 

republiky. Síť tvoří 27 stanic, umístěných na území ČR a bylo dokončeno připojení 

dalších 27 zahraničních stanic. 

  

Obr. 4. Rozmístění permanentních stanic sítě CZEPOS [10] 
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Informace ze stanic sítě CZEPOS jsou poskytovány v reálném čase ve formě 

korekčních dat. Poskytovány jsou tři kategorie služeb: 

 DGPS (diferenční GPS) – pro využívání této služby postačí levnější 

jednofrekvenční přijímač umožňující kódová měření, přesnost v určení polohy je 

zhruba 10 cm. Službu je možné využít například k navigaci či v GIS.  

 RTK (real time kinematics) - Pro použití této metody je zapotřebí  

dvoufrekvenční aparatura GPS, která je schopna přes síťový protokol NTRIP 

přijímat a zpracovávat RTK korekce, které jsou v reálném čase poskytovány 

jednou z předem zvolené stanice sítě CZEPOS. Pro přenos RTK korekcí je nutné, 

aby aparatura byla vybavena mobilním internetovým GPRS připojením. 

Maximální vzdálenost přijímače od stanice se pohybuje v řádech desítek 

kilometrů a obecně platí, že s rostoucí vzdáleností se snižuje přesnost určení 

polohy určovaného bodu. Pro přesnost určovaných bodů je nutné zajištění 

vhodných podmínek pro příjem signálu, především umístěním přijímače. Služba 

RTK se využívá především v zeměměřictví a katastru nemovitostí a lze jí 

dosáhnout centimetrové přesnosti.  

Jako podkategorie metody RTK bychom mohli označit službu RTK3-NS 

(RTK z nejbližší stanice), jenž zasílá korekce z nejbližší stanice na základě 

informace o pozici uživatele (NMEA zpráva) zaslané přijímačem do řídícího 

centra, a RTK3-GG, kterou mohou využívat pouze aparatury schopné přijímat 

data ze systému GPS i GLONASS. Korekce jsou zasílány v reálném čase.  

 VRS (virtuální referenční stanice) – na rozdíl od metody RTK, využívá 

metoda VRS při výpočtech korekce z více stanic sítě CZEPOS najednou, což 

označujeme jako tzv. síťové řešení. Výpočet je generován pro virtuální referenční 

stanici, která je systémem umisťována poblíž lokality měření. K zapotřebí je jako u 

metody RTK dvoufrekvenční aparatura schopná zpracovávat korekce v reálném 

čase a s mobilním internetovým GPRS připojením. 

S využitím virtuální referenční stanice lze provádět měření i metodou RTK, 

službu označujeme jako RTK-PRS (RTK z pseudoreferenční stanice). Korekční 

data jsou zasílána z tzv. pseudoreferenční stanice, umístěné cca 5 km od 
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uživatele. Korekce jsou generovány na základě síťového řešení ze všech stanic 

CZEPOS.  

K určení souřadnic bodů měřické sítě při měření Kolektoru Frýdlantské mosty 

byla využita metoda RTK (Real Time Kinematics), která využívá fázových měření. 

Další informace o permanentních stanicích sítě CZEPOS uvádí [10]. 

 

4.4 Určení bodů měřické sítě technologií GNSS 

Určení polohy a výšky bodů měřické sítě na povrchu bylo provedeno 

v květnu 2011. K měření byla použita GNSS aparatura Topcon HiPer+ (obr. 5) 

s kontrolérem Topcon FC-200 (obr. 6). Přesnost určení polohy tímto přístrojem je 

popsána v tab. č. 1. 

Tab. č. 1. Přesnost GNSS aparatury Topcon HiPer+ 

Statická metoda, rychlá statická 

metoda 

Kinematická metoda 

Horizontální Vertikální Horizontální Vertikální 

3 mm + 0,5 ppm 5 mm + 0,5 ppm 10 mm + 1 ppm 15 mm + 1 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. GNSS přijímač Topcon HiPer+             Obr. 6. Kontrolér Topcon FC-200 

Výpočet zeměpisných souřadnic (šířka a délka) a elipsoidických výšek byl 

proveden metodou post-processingu pomocí firemního softwaru TopSurv verze 7. 
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Doba observace na jednotlivých stanoviscích, která byla zapotřebí pro příjem dat 

nezbytných k určení polohy bodů, se pohybovala kolem 10 min. K transformaci do 

S-JTSK bylo zapotřebí zvolit identické body (viz obr. 7) v okolí měření a použít 

transformační klíč. Dle [6] se jedná o rovnici umožňující převod souřadnic 

z jednoho souřadnicového systému do druhého. Jsou v ní obsaženy hodnoty 

posunů počátku souřadnicových systémů, stočení souřadnicových os a změna 

měřítka. K výpočtu byla použita prostorová podobnostní transformace. Protokol o 

výpočtu je uveden v příloze č. 4. Porovnání dvojího měření bodů, které bylo 

prováděno ve zhruba hodinových rozestupech, je uvedeno v tab. č. 2. Střední 

odchylka v poloze bodu byla vypočtena ze vzorce 

2

22
2 dydx

xy       (4.1) 

 

 

 

 

Obr. 7. Rozmístění identických bodů 
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Tab. č. 2. Porovnání dvojího určení bodů měřické sítě. 

 

4.5 Určení bodů pro promítání olovnicemi na povrchu 

Aby bylo možné provést mechanické promítání pomocí olovnic, byly ve 

vstupních objektech určeny body, ze kterých bylo promítání provedeno. Body byly 

stabilizovány dočasně, barevnou křídou na pracovních podlážkách. Ty byly 

roštového provedení, nebyl tak žádný problém následně z těchto bodů provést 

mechanické promítání olovnic a hloubkové měření. Polohy bodů byly určeny 

měřením  ve dvou polohách polární metodou z bodů určených technologií GNSS. 

Jejich výšky byly určeny trigonometricky. Výpočty proběhly v geodetickém 

programu Kokeš verze 9.67. Zápisník měření a protokol o výpočtu jsou uvedeny 

v přílohách č. 6 a 8. 

 

I 470450,001 1102003,495 213,668

II 470450,002 1102003,502 213,656

I 470893,778 1101943,791 218,283

II 470893,781 1101943,767 218,256

I 470883,203 1102024,996 218,626

II 470883,192 1102024,987 218,614

I 470845,692 1102024,882 218,722

II 470845,685 1102024,879 218,708

I 470548,333 1101982,113 212,576

II 470548,337 1101982,111 212,571

I 470753,008 1101997,145 220,369

II 470753,000 1101997,146 220,354

I 470687,836 1102000,965 213,091

II 470687,865 1102000,970 213,072

I 470707,187 1102105,069 212,023

II 470707,189 1102105,070 212,034

I 470575,384 1102980,968 221,971

II 470575,375 1101980,981 221,999

Δ xy [m] dH [m]

4001 -0,001 -0,007 0,005 0,012

Č. bodu Y [m] X [m] H [m] dy [m] dx [m]

4004 0,011 0,009 0,010 0,012

4003 -0,003 0,024 0,017 0,027

4006 -0,004 0,002 0,003 0,005

4005 0,007 0,003 0,005 0,014

4008 -0,029 -0,005 0,021 0,019

4007 0,008 -0,001 0,006 0,015

4010 0,009 -0,013 0,005 0,012

4009 -0,002 -0,001 0,002 -0,011
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5. Připojovací a usměrňovací měření 

Dle [5] je možné horizont důlního díla připojit a usměrnit důlním polygonovým 

pořadem: 

a) vedeným mezi body promítnutými dvěma nebo více jámami, 

b) vedeným mezi orientačními přímkami, stabilizovanými na povrchu při 

ústí štol nebo úklonných důlních děl, 

c) vycházejícím z jedné orientační přímky stabilizované na povrchu při 

ústí štoly nebo úklonného důlního díla a končícího alespoň na 

jednom bodě promítnutém jamou, 

d) vycházejícím z bodu promítnutého jednou jamou a usměrněné 

orientační přímky gyroteodolitem.  

5.1 Připojovací a usměrňovací měření dvěma svislými jámami 

Připojovací a usměrňovací měření dvěma svislými jámami se používá 

v případech, kdy je důlní dílo zpřístupněno dvěma svislými jámami, které jsou 

vyhloubeny až na úroveň připojovacího horizontu. V obou jámách jsou zavěšeny 

olovnice, jejichž poloha musí být určena v platné souřadnicové soustavě, tedy v S-

JTSK. Poté následuje mechanické promítání olovnic na připojovaný horizont. 

V podzemí následně mezi olovnicemi zaměříme vsunutý polygonový pořad. Pro 

mechanické promítání se používají speciálně upravené olovnice spuštěné do 

jámy. Princip měření je zřejmý z obr. č. 8. 



Bc. Jan Mančík: Zaměření tubusu kolektoru v centru města Ostravy 

2012   19 

 

 

Obr. 8. Schéma připojovacího a usměrňovacího měření dvěma jámami 

Vzhledem k tomu, že připojovací a usměrňovací měření dvěma jámami je 

mnohem přesnější než připojení jednou jámou, nejsou nároky na přesnost 

promítání závěsných bodů olovnic tak vysoké. Stačí proto určit středy kyvů olovnic 

jednoduchým způsobem. Počet kyvů by měl být 9-10 na každé straně kyvu a 

počet řad musí být nejméně 2 v každém směru. Průměrné hodnoty levých a 

pravých kyvů byly vypočítány dle vzorců 

2

1n

O
O l
L      (5.1) 

2

1n

O
O

p

P  ,    (5.2) 

kde n je počet kyvů. Hodnoty středu kyvů byly vypočteny jako aritmetický 

průměr OL a OP, tedy 
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2

PL OO
O   .    (5.3) 

Přesnost určení polohy olovnice v tížnici nesmí dle [5] překročit povolenou 

odchylku ± 7 mm, pro jakýkoliv způsob promítání. Tuto metodu lze použít při 

promítání olovnic v mělkých jámách bez silného větrání a vodních kapek v profilu 

jámy. Pro závěsy olovnic delších než 50 m je vhodné použít metodu několika 

různých závaží u každé olovnice. Takový způsob navrhl a propracoval prof. Wilski.  

Princip Wilského promítání umožňuje měření ve vtažných či výdušných 

jámách, kde je větrním prouděním olovnice vychylována z rovnovážné polohy. Tu 

narušují i již zmíněné vodní kapky, narážející do drátu a touto metodou lze tyto 

vlivy potlačit. Musí být ovšem splněny určité předpoklady, jako je stálost větrního 

proudění a směr proudění ve směru šroubovice. Na olovnici působí síla větru na 

jednotku délky, tíha závaží a hmotnost drátu, působící v poloviční vzdálenosti od 

závěsného bodu. Tyto síly způsobují vychýlení olovnice z rovnovážné polohy o 

určitou výchylku. Tu můžeme vypočítat z rovnovážného stavu všech momentů sil 

působících na olovnici. Součet momentů musí být roven 0. Další podrobnosti o 

způsobu promítání olovnic ve větších hloubkách uvádí [3]. 

5.2 Hloubkové měření 

Aby bylo možné výškově propojit promítané body, bylo nutné provést 

hloubkové měření za pomocí ocelového pásma. Měření pásmem probíhalo 

takovým způsobem, kdy nula dělení pásma byla na stabilizovaném bodě 

v podzemí a výškový rozdíl mezi body na povrchu a v podzemí byl určen pomocí 

čtení na pásmu na bodě ve vstupním objektu kolektoru. Kontrolní měření 

vzdálenosti bylo provedeno elektronickým dálkoměrem DISTO. Porovnání délek 

jsou uvedeny v tab. č. 3. 
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Tab. č. 3. Porovnání délek naměřených pásmem a Distem. 

 

Č. bodu Pásmo [m] Disto [m] Výsledná hodnota [m] 

5002 7,704 7,701 7,702 

5010 8,216 8,222 8,219 

 

 

5.3 Vsunutý polygonový pořad 

Vsunutý polygonový pořad je v podstatě vetknutý polygon, který známe 

z pozemní geodézie. Jsou známy souřadnice počátečního a koncového bodu, 

mezi kterými vedeme polygonový pořad. Měříme jednotlivé vrcholové úhly a délky 

mezi body. Hodnoty horizontálních a vertikálních úhlů a šikmých délek u celkem 

13 bodů, které byly mezi krajními body stabilizovány, byly zaměřeny pomocí 

totální stanice.  

Výpočet se provádí transformací souřadnic. Nejdříve jsou vypočteny 

souřadnice v místním souřadnicovém systému a pak je celý systém transformován 

pomocí lineární transformace, která umožňuje natočení polygonu tak, aby si oba 

koncové body v obou systémech odpovídaly. 

Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců byl 

proveden v počítačovém programu Kokeš verze 9.67. Protokol o výpočtu a 

vyrovnání polygonového pořadu je v příloze č. 3. 

6. Zaměření skutečného provedení stavby 

Pro samotné zaměření podrobných bodů byla zvolena metoda polárních 

souřadnic z pevného stanoviska, která patří k nejpoužívanějším a 

nejproduktivnějším metodám při určování souřadnic podrobných bodů polohopisu. 

Princip spočívá ve změření šikmé délky (v našem případě na 1 hranol značky 

Zeiss), vodorovného a zenitového úhlu mezi stanoviskem a určovaným bodem. 
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Tím je určena poloha vzhledem k dané měřické síti a získány souřadnice 

v souřadnicovém systému, v tomto případě v S-JTSK. Systém Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální je závazný referenční geodetický systém v České 

republice, který navrhl a propracoval v roce 1922 Ing. Josef Křovák. Je definován 

Besselovým elipsoidem a dvojitým konformním kuželovým zobrazením v obecné 

poloze. Úhly tedy zkresleny nejsou, hodnoty délkového zkreslení se pohybují od - 

10 cm do + 14 cm / 1 km.  

Výšky podrobných bodů, byly vypočteny trigonometricky a jsou určeny v Bpv. 

Jedná se o výškový systém, který byl zaveden v roce 1957 a je dle [4] jediným 

závazným výškovým systémem na území ČR. Výchozím bodem je střední hladina 

Baltského moře v Kronštadtu a výšky v tomto sytému jsou o 38 až 42 cm menší, 

než v systému jaderském, který byl baltským systémem nahrazen. 

Měření probíhalo v květnu 2011 a pro veškeré zaměření byla použita 

elektronická totální stanice Topcon GPT-7005 (obr. 9). Přesnost měření úhlů 

tohoto přístroje je ± 5" (1,5 mgon). Přesnost délkového měření je (± 3 mm + 2 

ppm) v hranolovém režimu a ± (5 mm + 2 ppm) při bezhranolovém měření. Během 

měření nebyl veden polní náčrt, jelikož bylo využito tzv. kódové měření, díky 

němuž se měření stává ještě produktivnějším. Tabulka kódů je uvedena v příloze 

č. 7. 

 

Obr. 9: Totální stanice Topcon GPT-7005 
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K zaměření vstupních objektů do kolektoru bylo využito bodů určených 

technologií GNSS. Měření polární metodou tedy probíhalo z pevného stanoviska 

se dvěma orientacemi měřenými ve dvou polohách. K zobrazení těchto objektů do 

mapy bylo dostačující zaměřit všechny 4 rohy stavby. Některé vstupní objekty 

nebyly v době měření přístupné, proto byla poloha určena jen u 5 z nich. 

Podrobné body v chodbě kolektoru byly měřeny ze stanovisek, jejichž poloha 

byla určena výpočtem vsunutých polygonových pořadů, na vnitřním líci zdiva, 

rovněž polární metodou. Většina bodů byla zaměřena pomocí hranolu, v některých 

případech ovšem bylo nutné využít bezhranolového měření z důvodu 

nepřístupnosti určitých míst, jenž byla potřeba zaměřit.  

7. Zpracování naměřených výsledků a vyhodnocení 

Po ukončení všech potřebných měření podrobných bodů následovalo 

zpracování naměřených výsledků. Ke všem výpočetním a grafickým pracím byl 

využit počítačový program Kokeš verze 9.67, produkt firmy Gepro. 

Souřadnice bodů měřické sítě v S-JTSK byly uloženy ve formátu *.STX, což 

je textový formát dat, se kterým ovšem program Kokeš pracuje jako s 

nepřepisovatelným seznamem souřadnic. Poté bylo možné vypočítat a s použitím 

metody nejmenších čtverců vyrovnat vsunutý polygonový pořad s počátečním 

bodem 5002 a koncovým bodem 5010.  

Dále byl do výpočtu importován zápisník měření podrobných bodů, který byl 

vytvořen pomocí programu Geoman, kde proběhla konverze mezi výstupním 

formátem dat z totální stanice a formátem *.ZAP, se kterým program Kokeš 

dokáže pracovat. Poté už bylo možné pomocí dávky vypočítat souřadnice a výšky 

podrobných bodů. S hotovým seznamem souřadnic podrobných bodů nebylo 

obtížné vytvořit výkres zaměření skutečného provedení stavby tubusu kolektoru. 

Výkres je vyhotoven v měřítku 1:500 a jeho formát je 420 mm x 900 mm. 

Kresba byla doplněna katastrální mapou k. ú. Moravská Ostrava, která vznikla 

vektorizací rastrového snímku, poskytnutého Katastrálním úřadem pro 

Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava. Mapa byla transformována 

na základě zaměření identických bodů v okolí zaměřované oblasti. Transformace 
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a její výsledky jsou uvedeny v příloze č. 5. Součástí vyhotovené mapové 

dokumentace je i výkres podélného profilu kolektoru (příloha č. 10) a výkres šesti 

příčných řezů (příloha č. 11). Tisk kompletního výkresu byl proveden na barevné 

laserové velkoformátové tiskárně Hewlett Packard DesignJet 110 Plus NR. 



Bc. Jan Mančík: Zaměření tubusu kolektoru v centru města Ostravy 

2012   25 

 

8. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření zájmové 

oblasti, připojení měření do S-JTSK a následné vyhotovení příslušné mapové 

dokumentace dle požadavků objednatele. Výsledkem je mapa skutečného 

provedení stavby v měřítku 1:500 se zákresem do katastrální mapy k. ú. Moravská 

Ostrava.  

Měření se uskutečnilo v květnu 2011 a proběhlo v několika etapách. Nejprve 

byly stabilizovány body měřické sítě a to jak na povrchu, tak v podzemí. 

Souřadnice bodů měřické sítě na povrchu byly určeny technologií GNSS, polohy a 

výšky bodů v podzemí byly určeny připojovacím a usměrňovacím měřením dvěma 

svislými jámami. Mezi krajními body byl následně zaměřen, vypočten a vyrovnán 

vsunutý polygonový pořad. Z polygonových bodů byly polární metodou zaměřeny 

podrobné body, které sloužily jako základ, pro vytvoření mapy skutečného 

provedení. Naměřené hodnoty odpovídají třídě přesnosti 3.  

Tato práce mi pomohla zdokonalit se v měřických pracích v terénu, zejména 

při důlně-měřických úlohách při připojování podzemních bodů do závazných 

referenčních systémů. K výpočetním a grafickým pracím jsem využil nejnovějších 

verzí softwaru, což zpracování zjednodušilo a zefektivnilo.   
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