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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 

zájmového území v k. ú. Sása a vyhotovení mapového podkladu pro projekční účely. Byla 

provedená rekognoskace terénu a následně podrobné zaměření terénu metodou 

elektronické tachymetrie. Součástí podrobného zaměřování byla stabilizace, zaměření a 

výpočet měřičské sítě na podkladě globálních navigačních systémů tj. GNSS. Měření bylo 

zpracované geodetickým softwarem GROMA v.7.00 v třetí třídě přesnosti. Měření bylo 

provedeno v souřadnicovém systému S – JTSK a výškovém systému Bpv. Výsledkem 

práce je mapový originál v měřítku 1 : 500 včetně vrstevnic. 

Klíčové slova 
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v měřítku 1 : 500 

SUMMARY  

The main objective of this bachelor thesis is a geodetic measuring of planimetry and 

altimetry in an area of interest in the cadastral territory Sása and creating map for design 

purposes. Reconnaissance of terrain was carried out, followed by precise measurement 

using the electronic tachymeter. Part of the precise measurement was the device 

stabilization, alignment and calculation of the metrical network on the basis of global 

navigation systems i.e. GNSS Measurements were processed by geodetic software 

GROMA v.7.00 in third grade of accuracy. Measurements were done in the S-JTSK 

coordinate system and in the Bpv vertical system. The result of this thesis is the original 

map at a scale of 1 : 500  including contour lines. 

Keywords 

surveying, planimetry, altimetry, electronic tacheometry, GNSS, original map at a scale of 

1 : 500 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

Bpv  Výškový systém - Balt po vyrovnání 

k. ú.   katastrální území 

p. č.  parcelní číslo 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK  Souřadnicový systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKPOS Slovenské prostorové observační služby 

STN   Slovenské technické normy 

VŠB-TUO  Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 

Cizojazyčné zkratky 

C/A kód  Coarse/Acquisition code (hrubý/volný kód) 

DGN, DXF formát souboru programu Microstation 

DOP   Snížení přesnosti (z angl. Dilution of Precision) 

ETRS-89  European Terrestrial Reference System - 89 (Evropský terestrický referenční 

systém 1989) 

GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja systema- ruský družicový 

navigačný systém) 

GNSS  Global Navigation Satellite System (Globální navigační družicový systém) 

GPS   Global Positioning System (Globální družicový polohový systém) 

GSM  Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

HDOP  Horizontální odchylka od přesnosti (Horizontal Dilution of Precision) 

NAVSTAR  Navigation System with Time and Ranging 

PC   Osobní počítač (z angl. personal computer) 

PDOP   Polohová odchylka od přesnosti (z angl. Positional Dilution of Precision) 

P kód   Precision code (přesný kód) 

RTK  Real Time kinematics (Kinematické měření v reálném čase) 

VDOP  Vertikální odchylka od přesnosti (Vertical Dilution of Precision). 

WGS-84  World Geodetic System 1984 (Světový geodetický referenční systém 

z roku 1984) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Umel%C3%A1_dru%C5%BEica
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Naviga%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
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1. ÚVOD 

Úkolem mé bakalářské práce bylo vyhotovení polohopisného a výškopisného 

zaměření zájmového území za účelem vyhotovení podkladů pro projekční účely. 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území bylo vykonané v katastrálním území 

Sása v lokalitě s názvem Bezekov laz (okres Zvolen). Výsledná mapa má sloužit výhradně 

pro potřeby majitele a to hlavně pro terénní úpravy a pro rekonstrukci přístupové cesty. 

Objednavatelem je přímo majitel pozemku. Pozemek se nachází za obcí Sása, ke 

kterému vede pouze zpevněná, štěrkem vysypaná cesta. Pro zkvalitnění dostupnosti se 

majitel rozhodl rozšířit a upravit přístupovou cestu. Podklad bude také sloužit pro další 

zpracování a budoucí rekonstrukci dané lokality. 

Měřičské práce probíhaly na podzim a byly rozděleny na několik samostatných částí, 

které na sebe postupně navazovaly. V prvním řadě proběhla rekognoskace terénu a 

následně byla provedena stabilizace bodů měřické sítě. Měřická síť byla vytvořena 

technologií GNSS metodou RTK. Měření bylo provedené GPS přijímačem TOPCON s 

anténou HIPER+. Pro měření polohopisu a výškopisu byla použita metoda tachymetrie za 

využití elektronické totální stanice Leica TC805l. Mapový podklad je vyhotoven 

v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen „S-JTSK”) 

a výškovém systému Balt po vyrovnání (dále jen „Bpv”). Měření bylo zpracované 

geodetickým softwarem GROMA v.7.00 v třetí třídě přesnosti. Kresba byla vyhotovená 

programovým systémem MicroStation 95 s geodetickou nadstavbou s využitím knihovny 

mapových značek vytvořených speciálně pro tento účel.  

Výsledná mapa je vytvořena v měřítku 1:500. Obsahuje zobrazení polohy obytné 

budovy, přístupové cesty a ostatní prvky polohopisu podle požadavků objednavatele. 

Součástí práce jsou geodetické podklady pro zpracování projektu rekonstrukce cesty a 

terénu tj. polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1 : 500, seznam souřadnic a výšek, 

náčrt polohy bodů transformačního klíče v měřítku 1: 100 000. 
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2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

 

 

 

        

Zvolen 

Obr. č. 1 Lokalita měření [1] 

 

 

 

Kraj: Banskobystrický  

Okres: Zvolen  

Region: Střední Slovensko  

Obec: Sása        

Katastrální území: Sása        

Lokalita: Bezekov Laz  

Kód obce: 518727 
 

 

 

Obr. č. 2 Lokalizace obce Sása [2] 

           

2.1 Obec Sása 

První písemný záznam obce Sása se datuje do roku 1332 a 1337. Obec Sása (viz. obr. 

č. 3) se nachází v jižní části Pliešovské kotliny. Ze západu ji obklopuje Chráněná krajinná 

oblast Štiavnické vrchy, z východu zase Javorie. Rozkládá se na obou březích řeky 

Neresnica. Okresním městem je Zvolen, který je vzdálený 22 km. Součástí obce jsou i 

Obec Sása 
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přilehlé osady Podskalka a Lomné. Rozloha obce je 4269 hektarů, nadmořská výška se 

pohybuje v rozpětí od 375 do 834 metrů n. m. Počet obyvatel obce je 916 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Obec Sása [2] 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 4 Lokalizace Ranča Bezekov Laz [4] 

2.2 Bezekov Laz 

Ranč Bezekov Laz (viz. obr. č. 5) se nachází v mikroregionu Pliešovská kotlina, 

nedaleko obce Sása, přibližně 22 km od města Zvolen. Rozprostírá se v příjemném a 

tichém prostředí. Nedaleko se nachází chráněné území Gavúrky a vede tudy Rudna 

magistrála. Okolí je vhodné na cyklistiku a v zimním období na lyžování. 

Ranč je zaměřený především na westernové vyjížďky, vycházky na koních do okolní 

přírody a ustájování koní, nejčastěji formou pastevního odchovu s komplexní péčí. V letní 
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sezóně zde organizují mimo jezdeckých kurzů i letní tábory v sedle pro menší a větší děti, 

organizují školy v přírodě a i jedno nebo vícedenní školní výlety [4].  

Ranč Bezekov Laz zahrnuje obytnou budovu s možností ubytování. Na přízemí se 

nachází kuchyně s jídelnou. Dále zde nalezneme i školící místnost s kapacitou 30-40 lidí. 

Návštěvníci ranče mohou využít i altánek s krbem. Pro koně je zabezpečený přístřešek 

s napájením. Nedaleko budovy se nachází venkovní jezdecká dráha a kruhová ohrada pro 

koně. Budova je oplocená dřevěným plotem. K ranči vede zpevněná štěrkem vysypaná 

cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Ranč Bezekov Laz [5] 
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3. CÍL, PŘEDMĚT A ROZSAH MĚŘENÍ 

Na základě objednávky p. A. Ukropové (ADA - Ukropová Adriana, Zvolen, 

Nográdyho č. 15) bylo vykonáno polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 

v katastrálním území Sása za účelem vyhotovení podkladů pro projekční účely. Rozsah 

zaměření byl určen přímo na místě p. Tiborem Úkropem. Výsledek měření má sloužit pro 

terénní úpravy a pro rekonstrukci přístupové cesty.  

Předmětem zaměření byly budovy, oplocení, zpevněné plochy, komunikace, 

chodníky, příkopy, paty a hrany svahů, propusti, lampy veřejného osvětlení, kanalizace, 

meliorační šachty, poklopy šachet čističky odpadních vod, travnaté plochy, zahrady, 

elektrické vedení, lavičky, koryta na napájení koní, cvičiště pro koně, sportovní hřiště atd. 

 

Inženýrské sítě   -  kanalizace – převzaté z porealizačného zaměření kanalizace firmou G.P.S.  

ZVOLEN spol. s r.o. zakázka č. 38/06 

        - elektrické vedení – zaměřen přívod elektřiny do budovy, orientačně 

zaměřen rozvod k veřejnému osvětlení, zaměření 

ochranného pásma pro pohyb koní. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 Předmět měření [4] 
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4. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MĚŘENÍ 

V této fázi je nutné si promyslet postup prací a výběr vhodných metod s ohledem na 

ekonomickou stránku a splnění požadavků objednávatele. Jelikož má mapový podklad 

sloužit pouze pro potřeby majitele, nebylo nutné, aby byl nově zhotovený podklad zařazen 

do Technické mapy obce Sása. Mapový podklad bude vyhotoven v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Daná lokalita se nachází mimo území obce, 

jejíž mapa je vyhotovena v stereografickém zobrazení (počátek soustavy 

v trigonometrickém bodě Gellérthegy, mapa v měřítku 1:2880) a proto jsou body 

podrobného polohového bodového pole (dále jen „PPBP”) rozloženy ve velkých 

vzdálenostech. Z tohoto důvodu existující bodové pole pro naše měření nepostačuje a 

proto, jsme se rozhodli vybudovat si bodové pole pomocí GNSS, systémem SKPOS - 

Slovenský prostorový observační systém, který umožňuje určit v reálném čase prostorovou 

polohu objektů a jevů s přesností do 2 cm. Na měření polohopisu a výškopisu bude použita 

metoda tachymetrie s elektronickým tachymetrem. 

4.1 Rekognoskace terénu 

Před zahájením každého geodetického měření je nutné ve zpracovávané lokalitě 

provést rekognoskaci terénu. Rekognoskaci terénu lze popsat jako důkladnou obhlídku 

terénu, jejímž výsledkem je seznámení s lokalitou a volba vhodných výchozích bodů 

měřičské sítě pro připojení měření do platného souřadnicového systému S-JTSK 

a výškového systému Bpv. Pro tachymetrická stanoviska musí být volena vhodná místa 

tak, aby z nich bylo možno zaměřovat podrobné body sloužící k vhodnému zobrazení 

průběhu terénu. V blízkosti stanovisek nesmí být žádné překážky, které by znesnadňovaly 

zaměřování těchto podrobných bodů [20].  

Vzhledem k nedostatečné síti pevných bodů jsme si zvolili 2 stanoviska, které jsme 

označili 5001, 5002. Brali jsme ohled na to, abychom z jednoho stanoviska zaměřili co 

největší počet podrobných bodů. Také se bral ohled na vhodné místo pro určení polohy 

daných bodů metodou GNSS. A proto jsme zvolili polohu bodů ve volném prostranství, ne 

v blízkosti lesního porostu.  
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4.2 Stabilizace bodů 

V zájmu uchování geodetických bodů pro jejich dlouhodobější využívání se 

vykonává jejich stabilizace. Stabilizace bodů může byt dočasná nebo trvalá. 

Dočasní stabilizace: se vykonává dřevěnými kolíky, pokud není nutno uchovat daný bod 

na delší období. Při přesnějších pracích se poloha stabilizovaného bodu stabilizuje 

nastřelovacími hřebíky, železnou tyčí nebo trubkou (délka cca 0,3 - 1m, průměr 2 - 2,5cm).  

Trvalá stabilizace: trvale se stabilizují jen důležité body, které je potřebné zachovat i pro 

pozdější měřické a vytyčovací práce. Trvale se stabilizují trigonometrické body, body 1. až 

3. třídy přesnosti a jiné body technického významu, které zajišťují např. osy tunelu, osy 

mostu apod. Při budování PPBP se body trvale stabilizují tak, aby jejich poloha nebyla 

v budoucnu ohrožena. Proto se body PPBP stabilizuji na technických objektech trvalého 

rázu např. hřebovými značkami na betónovém základě vedení vysokého napětí, propusti 

nebo mostu, nivelační kameny, hraniční kameny obcí atd.[23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Trvalá stabilizace trigonometrického bodů [6] 
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Poloha bodu základního polohového bodového pole je volena tak, aby:  

- nebyl ohrožen, 

- jeho signalizace byla jednoduchá, 

- byl využitelný pro připojení bodů podrobného polohového bodového pole. 

 

V našem případě jsme si při obhlídce terénu zvolili vhodná místa na stabilizaci 

nových bodů s přihlédnutím na terénní podmínky, vhodnou vzdálenost i viditelnost. První 

stanovisko 5001 se nachází v blízkosti domu na louce (p. č. 3617/1) a druhé stanovisko 

5002 se nachází uprostřed louky (p. č. 3618). Nově založené body PPBP byly stabilizované 

ocelovými trubkami (délka 45cm, průměr 2,5 cm). Trubka vyčnívala nad zemí 10cm, její 

signalizaci jsme zajistili zabitím dřevěného kola (délka 1m) cca 20cm od trubky. V našem 

případě trubka jako stabilizační materiál je postačující, protože vzhledem k rekonstrukci 

daného okolí se může stát, že stabilizace těchto bodů může být zničena. A z tohoto důvodu 

jsme nepoužili měřické znaky. 

4.3 Místní klíč pro transformaci GNSS měření 

Transformací souřadnic měníme (transformujeme) souřadnice bodů z jednoho 

souřadnicového systému do druhého. Používáme ji při tvorbě vytyčovacích sítí, 

vyhodnocovaní polohové stability bodů vztažné soustavy, přetvoření fotogrammetrických 

souřadnic na geodetické souřadnice atd. 

Systém GNSS pracuje v souřadném systému ETRS-89 a pro převod souřadnic do S-

JTSK je potřeba použití globálního transformačního klíče. Klíč se musí skládat z bodů 

s vysokou přesností kolem celého zaměřovaného území. Podle přílohy č. 1 je zřejmé, že 

byl splněn základní požadavek a to aby zájmové území bylo v obvodu tvořeného body 

transformačního klíče. Pro výpočet souřadnic v daném území byly použité tyto body státní 

prostorové sítě (SPS) – 3634KA -1007, 3632ZV-1008, 3634KA-1005, E85-524, E80-503. 

Geodetické údaje daných bodů byly poskytnuté firmou G.P.S Zvolen spol. s r.o.     

(viz. příloha č. 2) z dřívějších měření.  

Základná souřadnicová chyba pře 3. třídu přesnosti je 0.06m. Mezní odchylka je 2,5 

násobek základní chyby → 2.5 x 0.06 = 0.15m. Uvedené ∆p (viz. tab. č. 3) je možné 

považovat za splněné, protože neboli překročené mezní odchylky. 
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Tab. č. 1 Seznam souřadnic transformačního klíče v S-JTSK 

Číslo bodu 
Y 

[m] 

X 

[m] 

h 

[m] 

3634KA -1007 427659.584 1268918.072 354.734 

3632ZV-1008 417321.846 1252706.847 581.032 

3634KA-1005 424397.844 1261929.042 421.762 

E85-524 410906.023 1256091.646 634.689 

E80-503 417361.025 1270258.008 633.019 

 

Tab. č. 2 Seznam souřadnic transformačního klíče ETRS 89 

Číslo bodu 
B 

[°] 

L 

[°] 

H 

[m] 

3634KA -1007 48°21'59.56452" 19°03'11.63425" 398.3800 

3632ZV-1008 48°31'07.96344" 19°10'34.44462" 624.5730 

3634KA-1005 48°25'53.15617" 19°05'24.23347" 465,340 

E85-524 48°29'33.87869" 19°15'58.29000" 678.317 

E80-503 48°21'41.14358" 19°11'35.49371" 676.750 

 

Tab. č. 3 Přesnost transformačního klíče 

 Číslo bodu 
Odchylky 

X 

Odchylky 

Y 

Odchylky 

H 
∆p 

ETRS89 S-JTSK [m] [m] [m] [m] 

      

E80-503 E80-503 0.076 -0,003 0,007 0,076 

3632ZV-1008 3632ZV-1008 0.043 0,007 0,022 0,044 

3634KA-1005 3634KA-1005 0.100 0,040 -0,024 0,108 

E80-524 E80-524 0.082 0,060 -0,013 0,102 

3634KA-1007 3634KA-1007 0.020 -0,003 0,009 0,020 
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Tab. č. 4 Parametre transformačního klíče 

rotační 4°22' 

měřítkový 0,999890700 

translační : deflection N 0°00'01,813" 

                    deflection E -0°00'02,064" 

Souřadnice těžiska:  origin B0 48°21'41,14354" 

        origin L0 19°11'35,49380" 

               origin H0 (m) 676,762 

Souřadnice těžiska:   origin x0 (m) -1270258,300 

                origin y0 (m) -417361,080 

                origin h0 (m) 633,050 
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5. POLOHOVÉ URČENÍ BODŮ METODOU GNSS 

5.1 GNSS měření 

Globální navigační satelitní systém (GNSS): je družicový navigační systém pro 

určení okamžité polohy a času kdekoliv na Zemi - dříve GPS (Global Positioning System). 

Byl vyvinutý v 70. letech minulého století. Původně byl vytvořen pro vojenské účely (v 

roce 1973) Ministerstvem obrany Spojených státu amerických - NAVSTAR (Navigation 

System Using Time and Ranging). Postupem času byl jeho signál uvolněn a zpřístupněn 

pro civilní využití. Přesnost GNSS lze s použitím dalších metod ještě zvýšit až na jednotky 

milimetrů. Systém poskytuje údaje o poloze nezávisle na počasí, denní či noční době a to 

24 hodin denně. Aplikace založené na technologií GNSS jsou skoro neomezené. Uplatnění 

nachází ve všech oblastech lidské činnosti (doprava, geodézie a mapování, rekreace, 

vesmír atd.) [7], [8], [21].  

V současnosti existují 4 navigační systémy: 

- NAVSTAR - GPS (USA)  

- GALILEO (EVROPA) 

- GLONASS (RUSKO) 

- COMPASS (ČÍNA) 

5.1.1 Popis systému GNSS 

Celý systém GNSS je složený ze tří konstrukčních segmentů:  

- kosmický segment 

- řídící (kontrolní) segment 

- uživatelský segment 

Kosmický segment: skládá se z 32 družic, z toho 24 operačních, 3 záložní ve vesmíru a 5 

záložních na Zemi. Jsou umístěné rovnoměrně na oběžných dráhách (ve výši 20 200 km 

nad Zemi) a vysílají navigační signály. Oběžné dráhy mají stálou pozici vůči Zemi, jsou 

mírně eliptické (s hlavní poloosou přibližně 26 560 km). Družice se pohybují v 6 

orbitálních rovinách, přičemž každá obsahuje 4 družice. Oběžná doba družic je okolo 12  

hvězdných hodin (11h 58min místního času). Sklon oběžných drah je 55° vzhledem 

k rovníku (viz. obr. č. 8). To umožňuje na kterémkoliv místě na Zemi přijímat signál 
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minimálně ze 4 družic 24 hodin denně. Součásti kosmického segmentu jsou i sluneční 

baterie, atomové hodiny (oscilátor) a počítač. Družice vysílají mikrovlnné signály na dvou 

nosných frekvencích L1(154*f0 ) a L2 (120*f0 ) v kódech C/A a P. Obě nosné frekvence jsou 

odvozeny ze základní frekvence f0 = 10,23MHz.  

 

 

Obr. č. 8 Rozmístění družic kolem Země [10] 

 

Řídící (kontrolní) segment: odevzdává vypočítané efemeridy a parametry družic na 

všechny družice každé 2 hodiny. Kontroluje chod celého systému a vysílá datové 

a korekční zprávy k jednotlivým družicím. 

Skládá se z: 

- hlavní řídící stanice: shromažďuje data z monitorovacích stanic, vypočítává parametry 

drah jednotlivých družic, sleduje a synchronizuje palubní hodiny družic 

- 5 pozemních monitorovacích stanic: na každé stanici jsou přesné atomové hodiny 

a přijímač P-kódu k stálému měření tzv. pseudovzdáleností k viditelným družicím, 

vypočítávají přesné efemeridy. Jsou bezobslužné a řízené z hlavní řídící stanice. 

- 4 pozemní antény 
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Obr. č. 9 Rozmístění stanic řídícího segmentu [10] 

 

Uživatelský segment: se skládá z GPS přijímačů, které přijímají signály z družíc 

a zpracovávají je. Na základě přijatých signálu GPS přijímače vypočítají polohu, rychlost 

a čas. Komunikace probíhá pouze od družic k uživateli, GPS přijímač je tedy pasivní. 

Přijímače dělíme do 3 skupin podle:  

 frekvencí (nosní) 

– jednofrekvenční (vlna L1) 

– dvoufrekvenční (vlna L1 + L2) 

 kódu 

– přijímače s C/A kódem 

– přijímače s C/A + P kódem 

 počtu kanálů (počet aktuálně přijímaných družíc) 

– jednokanálové 

– vícekanálové 

 

Pro výpočet čtyř souřadnic (X, Y, Z a t) je potřebné přijímat signál minimálně ze čtyř 

družíc [7],[8],[9],[21]. 
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5.1.2  Metody určování polohy pomocí GNSS  

Poloha přijímače je určena geometrickým protínáním ze vzdáleností (tzv. 

pseudovzdáleností) mezi satelity a aparaturou pomocí družicového signálu [8].  

Metody na určení prostorové polohy dělíme na: 

- absolutní: souřadnice určené v geocentrickém souřadnicovém systému WGS -85 

v reálním čase. Měření s jednou aparaturou, pomocí kódových měření 

tzv. pseudovzdáleností. Použití v navigaci dopravních prostředcích.  

- relativní (diferenciální): měření s dvěma aparaturami, příjem min. ze čtyř družíc, 

čím získáme prostorový vektor mezi centraci antén dvou přijímačů. 

Poloha se určí vzhledem na referenční bod, kterého polohu poznáme. 

Metody měření: 

 relativní určení polohy statickou metodou 

 rychlá statická metoda 

 kinematická metoda v reálním čase 

5.1.3  Metody měření GNSS  

Výběr metody závisí na požadavcích projektu, požadované přesnosti, typ a parametry 

přijímačů GNNS. Dále závisí na aktuálním rozložení družic, použitém softwarovém 

vybavení atd.  

Dělení metod měření [9] 

Podle měřených veličin: 

- Kódová měření: využití kódová měření  

- Fázové měření: využití fázová měření 

- Kombinované: využiti kódová i fázová měření 

Podle doby získání výsledné polohy: 

- metody v reálném čase (real - time processing): výsledky jsou známe okamžitě při 

měření 

- metody s následným zpracováním (postprocessing): data se shromažďují a 

dodatečně zpracovávají 
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Podle pohybu přijímače: 

- statická metoda 

- statická metoda: při měření dlouhých základen, v geodetických sítích apod. 

Přesná, ale pomalá metoda. Přijímače jsou postavené na zvolených bodech. Na 

každém bodě se měří několik minut až hodin. 

- rychlá statická metoda (pseudostatická): pře zhušťování bodových polí. Doba 

observace 5-30 min podle podmínek. 

-   kinematická metoda: při podrobném mapováni. Jeden přijímač je stále umístěn na 

výchozím bodě, druhý přijímač se pohybuje po stanovené trase ve zvolených 

časových intervalech. Rychle určování prostorové polohy. 

- metoda stop and go (polokinematická metoda) 

- kinematická metoda s inicializací 

- kinematická metoda bez inicializace 

- Real Time Kinematic - RTK: určování polohy v reálném čase. 

Využívá radiové spojení (nebo sítě mobilních telefonů 

GSM). Souřadnice jsou v souřadnicovém systému 

WGS – 84. Přesnost 20 – 5mm. 

Podle počtu použitých přijímačů: 

- absolutní (autonomní)metoda: využívá jeden GPS přijímač 

- diferenční a relativní metoda: využiti min. dvou GPS aparatur 

Kinematická metoda v reálném čase RTK 

RTK (Real Time Kinematic): určování polohy v reálném čase. Při této metodě se vypočítají 

korekce v reálném čase a následně jsou vysílány z referenční stanice na pohyblivý přijímač 

pomocí modemu. Využívá radiové spojení (nebo sítě mobilních telefonů GSM). Během 

měření nesmí být kontakt přerušen a je nutné mít signál minimálně ze čtyř družíc. 

Výsledky jsou získávány přímo v terénu. Souřadnice jsou v souřadnicovém systému 

WGS–84. Přesnost 20 – 5mm. Pro zajištění dostatečné přesnosti by neměla být vzdálenost 

mezi referenčním a pohyblivým přijímačem větší než 10 km. V současnosti je komerčně 

nabízena možnost přijímat korekce z tzv. virtuálních referenčních stanic (VRS), takže 

odpadá nutnost použití vlastní referenční stanice. Tím vzrůstá dosah až na 50 km. Metody 
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RTK, resp. VRS, lze úspěšně využít pro budování podrobného bodového pole a 

zhušťovacích bodů, ale i pro zaměření bodů pro katastrální a jiné mapy. 

5.1.4  Souřadnicový systém 

V současnosti jsou na území ČR používány dva systémy. Jedná se o Světový 

geodetický systém - 1984 (WGS-84, z angl. World Geodetic System) a o Evropský 

terestrický referenční systém 1989(ETRS-89, z angl. European Terrestrial Reference 

System). ETRS-89 je realizován souborem pozemních stanic systému GNNS na 

Evropském kontinentu. WGS-84 je definován souborem pozemních stanic po celém světě. 

Rozdíl horizontální polohy mezi WGS-84 a ETRS-89 narůstá každým rokem o několik cm. 

Výšky jsou stejné v obou systémech. 

Světový geodetický systém - 1984 (WGS-84): 

- je to pravotočivý a geocentrický systém 

- počátek je v těžišti Země 

- osa x je průsečnice referenčního nultého poledníku a roviny procházející 

počátkem systému a kolmé k ose z  

- osa y je průsečnicí poledníkové roviny, definované délkou 90° s rovinou 

rovníku 

- osa  z  směřuje do referenčního pólu IERS (International Earth Roation Service) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 Souřadnicový systém WGS-84 

 

Evropský terestrický referenční systém - 1989 (ETRS-89): je referenční systém pro 

Evropu, který rotuje a pohybuje se jako euroasijská geodynamická tektonická deska, která 
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vykazuje pohyb asi 25 mm/rok. Tímto způsobem se eliminuje globální tektonicky pohyb. 

ETRS-89 obsahuje 36 evropských ITRS stanic. ITRS (International Terrestrial Reference 

System – Mezinárodní terestricky referenční systém) má počátek v těžišti Země. Je to 

systém geocentricky, rovníkový, terestricky s konvencí Greenwichské orientace. Délky 

jsou v metrech, hmotnost v kilogramech a čas v sekundách. Astronomická jednotka času je 

udávaná v dnech. Den obsahuje 86 400 sekund, které jsou vyjádřeny v referenčním rámci 

ITRF 89. Body rotují společně se stabilní častí Evropy[23]. 

5.1.5 Faktory ovlivňující přesnost systému GNSS 

Existuje několik významných faktorů, které ovlivňují přesnost systému GNSS [9]:  

 řízení přístupu k signálům z družic 

 stav družic 

 rozsah přesnosti měřen 

 poměr signál/šum 

 vícecestné šíření - kvalita signálu snížena vlivem odrazu signálu od okolních 

objektů s vysoce odrazným povrchem 

  počet viditelných družic - přijímač by měl mít signál minimálně ze čtyř 

družic 

 geometrické uspořádání družic - ovlivňuje přesnost určování polohy. Čím 

vznikne ostřejší úhel mezi družicemi (čím jsou k sobě blíž), tím vznikne vyšší 

nepřesnost v určování polohy. K ohodnocení kvality geometrického 

uspořádání se použije parametr DOP -tzv. parametr snížení přesnosti (z  angl. 

Dilution of Precision). Čím nižší hodnota DOP, tím je přesnější určení polohy 

a času 

 typ přijímače 

 platnost efemerid 

  přesnost hodin na družicích 

 vliv ionosféry a troposféry 

  chyba hodin přijímače 

 Způsob měření a vyhodnocování 
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Systematické chyby při měření GNSS 

- Chyby způsobené družicí: 

 Chyba efemeridy 

 Systematický chyba hodin 

 Excentricita fázového centra antény 

 Variace fázového centra antény 

- Chyby způsobené prostředím: 

 Troposférická refrakce 

 Ionosférická refrakce 

- Chyby způsobené přijímačem (rotací Země): 

 Variace nového centra antény 

 Systematická chyba hodin 

 Relativistický efekt 

5.2 Slovenská síť stanic pro určování polohy SKPOS [13] 

Slovenská prostorová observační služba (SKPOS): služba využívající globální navigační 

družicové systémy na přesné prostorové určení polohy objektů v reálním čase. Koncem 

roku 2006 se podařilo spustit testovací provoz. SKPOS je realizovaná v síti referenčních 

stanic, které jsou vybavené duálními přijímači globálních družicových navigačních 

systémů (GNSS) v infrastruktuře resortní počítačové sítě. SKPOS zabezpečuje realizaci 

závazného geodetického systému, tj. ETRS-89. SKPOS se v současné době skládá z 26 

permanentních stanic. Služba poskytuje uživatelům údaje o poloze těchto stanic v systému 

ETRS-89, měřené údaje z těchto stanic a tzv. diferenciální korekční údaje ke kódovým 

a fázovým měřením. Tým se dá určit poloha přímo v reálním čase nebo po skončení 

měření. 

Služba je vybudovaná na čtyřech pilířích 

1. Legislativa : Zákon č. 423/2003 Sb. z 22. září 2003, kterým se mění a doplňuje 

zákon Národní rady Slovenské republiky č.215/1995 Sb z. o geodézii a kartografii a 
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o změně zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Síť referenčních stanic na příjem signálu GNSS umístěných na geodetických 

bodech 

3. Národní servisní centrum (NSC). NSC plní funkce řídicího, datového, 

zpracovatelského a analytického centra. Výsledkem jsou služby SKPOS-dm, 

SKPOS-cm a SKPOS--mm, které slouží na přesné určování prostorové polohy v 

závazných geodetických referenčních systémech v reálném čase a s volitelnou 

mírou přesnosti, které využívají signály z globálních navigačních družicových 

systémů GPS NAVSTAR, GLONASS. 

4. Virtuální privátní síť rezortu ÚGKK SR (VPS-WAN). VPS-WAN slouží na přenos 

dát z referenčních stanic do NSC a na komunikaci s použivateli přes prostředí 

internetu pomocí služeb GPRS (např. EDGE, HSDPA).  

SKPOS poskytuje dvě základné služby: 

1. Pře reálny čas (RTK), máme 2 typy služeb:  

o SKPOS_dm : diferenciální korekce pře kódové měření využitím pře navigaci a 

určovaní polohy v reálném čase s přesností 1 m – 0,5 m v závislosti od 

vybavení použivatele 

o SKPOS_cm: diferenciální korekce pře fázové měření na přesné určování 

polohy v reálném čase s presností10 - 2 cm 

2. Na dodatečné zpracováni údajů (postprocessing):  

o SKPOS--mm VS. údaje z virtuální referenční stanice s přesností 20 – 0,5 mm. 

o SKPOS--mm RS. údaje z vybrané referenční stanice s přesností 20 – 0,5 mm. 

Členění státní prostorové sítě: 

 třída "A" - body, stanice permanentní observace GNNS (stanice SKPOS)  

 třída "B" - geodynamické body (SGRN - Slovenská geodynamická referenční síť): 

je tvořená přes 60 bodů, observace na bodech v rozmezí 36-100hodin 

 třída "C" - body určené observací minimálně 6 hodin, obsahuje 1600 geodetických 

bodů, vzdálenost mezi těmito body se pohybuje v průměru 6km 

 třída "D" - ostatní určené geodetické body (např. znaky státní hranice): observační 



Juliána HANZELYOVÁ: Polohopisné a výškopisné zaměření území v k.ú. Sása 

2012  20 

 

doba bodů minimálně dvě hodiny.Slouží při transformačních úkolech, 

při pozemkových úpravách apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Rozmístění referenčních stanic sítě SKPOS [13] 

5.3 Vlastní měření metodou GNSS - RTK 

Měření a výpočet měřičské sítě bylo provedeno na podkladě globálních navigačních 

systémů tj. GNSS, systémem SKPOS - Slovenský prostorový observační systém, který 

umožňuje určit prostorovou polohu objektů a jevů s přesností do 2cm v reálném čase. 

GNSS měření je vhodné využít při měření velkých vzdáleností. Při měření pomocí GNSS 

aparatury je třeba brát v úvahu rozmístění družic, neměly by se nacházet blízko horizontu, 

jinak by mohlo vzniknout zkreslení měřeného úhlu a tudíž i polohy bodů. Toto 

charakterizuje ukazatel kvality rozmístění DOP. Čím nižší hodnota DOP, tím je přesnější 

určení polohy a času. S touto aparaturou nelze měřit v husté zástavbě, tam kde jsou křoví 

nebo stromy. Použita byla metoda RTK (určování polohy v reálném čase), co znamená že 

přijímač, pro který určujeme okamžitou polohu je v pohybu, případně se zastaví na krátký 

čas pře potřeby měření. Výpočet souřadnic měřených bodů v reálném čase je zajištěn tím, 

že data z referenční stanice jsou posílána radiovou linkou (nebo i pomocí GSM sítí) na 

rover (aparatura obcházející podrobné body) a pak přímo v senzoru se provádí celý 

výpočet souřadnic bodů. Pokud je připojen transformační klíč, můžeme přímo v poli získat 

lokální rovinné souřadnice měřených bodů.  
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Jelikož určení souřadnic a výšek nově určovaných bodů vycházelo ze zpracování 

měření GNSS, základem pro určení souřadnic a výšek bodů byly geocentrické souřadnice 

připojovacích bodů SPS určené v geodetickém systému ETRS-89. Před zahájením měření 

se z těchto bodů vytvořil lokální transformační klíč, který se použil na transformaci 

souřadnic z místního do globálního systému WGS-84 na základě rovinné transformace.  

Jakmile přijímač zaznamená satelit, začne zaznamenávat měření a přijímat různé 

digitální informace (efemeridy apod.), které satelit šíří. Pro výpočet polohy využívají 

přijímače následující základní vzorec: 

      Rychlost x Čas = Délka 

 

rychlost ……. rychlost šíření rádiového signálu (rychlost světla) 

čas…………. časový rozdíl mezi okamžikem odeslání signálu ze satelitu a okamžikem 

přijmu signálu GPS přijímače  

 

Pro výpočet absolutní polohy (zeměpisné šířky, délky, výšky) musí přijímač sledovat 

alespoň čtyři satelity současně. 

V rámci této metody jsme zaměřili stanoviska č. 5001, 5002 v třech pozicích pře zpřesnění 

jejich polohy. Aritmetickým průměrem jsme získali výsledné souřadnice. Podrobné body 

jsme měřili jen v jedné pozici. Zaměřili jsme body č. 1 - 323. Textový soubor z měření je 

v příloze č. 3. 

5.4 Použité přístrojové vybavení  

Měření bylo provedeno GPS přijímačem TOPCON s anténou HIPER+ (výrobní číslo 378-

0771). 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 GPS přijímač TOPCON [17] 
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Technické parametry aparatury přijímače TOPCON s anténou HiPer +[17]: 

Provozní podmínky 

Obal     lisovaný hliník-robustný a vodotěsný 

Rozměry   158,5x113x173(mm) 

Hmotnost   1,72 kg 

Provozní teplot  -30°C to +60°C 

Anténa     interní 

Baterie     dvě interní 

Klávesnice    tři klávesy:     - napájení 

      - funkční klávesa 

      - reset 

Paměť a registrace 

Vnitřní paměť    až 96 MB 

Záznam surových dat až 20x za sekundu (20Hz) 

Typ dat    kód a nosní L1 a L2 

Měřické módy 

Statický 

Kinematický (Kontinuální, Stop a Go) 

RTK (kinematické měření v reálném čase) 

DGPS (diferenciální GPS) 

Napájení 

Interní baterie  Li-ion, 3000mAh, 7,4V 

Velikost baterií 132 x 35 x 18mm 

Hmotnost baterie 165g (jedna baterie) 

Doba provozu  cca13,5hodin 

Externí napájení 1 port 
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6. PODROBNÉ POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ 

MĚŘENÍ 

Podrobné měření představuje zaměření polohopisu a výškopisu určité časti zemského 

povrchu za účelem vyhotovení mapy. Zobrazením výsledků měření vzniká zmenšený obraz 

území v rovině mapy. V současnosti se pouze zřídka vykonává samostatné měření 

polohopisu. Zpravidla jde o kombinaci polohopisné a výškopisné metody měření např. 

metoda polárních souřadnic spojenou s měřením převýšení, plošnou nivelaci aplikovanou 

na fotoplánu vyhotoveném jednosnímkovou leteckou fotogrammetrii a pod. Pokud to 

přesnost mapy dovoluje, je možné použít měření polohopisu a výškopisu v jednom 

technologickém postupu tachymetricky (nitková, diagramová tachymetrie, přesná 

tachymetrie) [23]. 

Polohopisní měření znamená zaměření všech polohopisně významných bodů 

přírodních a umělých objektů (pod zemským povrchem, na povrchu a nad zemským 

povrchem)pevného trvalého charakteru tak, aby byly jednoznačně určené rovinné 

geometrické vztahy mezi jednotlivými zaměřenými body. Zaměřují se tedy lomové body 

hranic pozemků, parcel, zemědělských kultur, půdorysů budov, břehů vodních toků 

a vodních ploch, komunikací (cesty, železnice, lanovky, elektrická, telefonní vedení), 

inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace apod.), hranic (administrativních, hospodářských, 

vlastnických) apod. [22]. 

Metody podrobného polohopisného měření dělíme na číselné (metoda pravoúhlých 

souřadnic-ortogonální metoda, metoda poláních souřadnic, protínání vpřed popřípadě z 

délek, číselná tachymetrie a metoda konstrukčních oměrných) a grafické 

(fotogrammetrické metody-pozemní a letecká, grafická tachymetrie- metoda měřického 

stolu). 

 

Předměty měření výškopisu jsou výškově určené body polohopisu a topografických tvarů 

zemského povrchu.  

Výškopisné měření obsahuje: 

- vybudovaní, případně doplnění podrobného výškového bodového pole, 
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- zaměření bodů terénního reliéfu, které jsou potřebné na jeho vyjádření vrstevnicemi nebo 

kótami, 

- zaměřeni kótovaných bodů, 

- výpočet relativných výškových rozdílů[23]. 

Výškově poměry se v mapách velkých měřítek zobrazují vrstevnicemi, pro některé 

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

výškovými kótami. Při vyjádření výškopisu vrstevnicemi se výškopis doplní kótami bodů. 

Jejich hustota je v místních honech přibližně 5-10 bodů, v polních honech 1-5 bodů na dm
2 

plochy mapy. Za vhodné kótované body polohopisu slouží hlavně rohy budov, středy 

křižovatek, pomníky, paty stožáru apod. Podle členitosti terénu, jeho přehlednosti, měřítka, 

ve kterém má být vyhotovena mapa volíme vhodnou metodu pro výškopisné podrobné 

měření – plošná nivelace, metoda polárních souřadnic doplněná s výškopisným měřením, 

číselná tachymetrie, letecká a pozemní fotogrammetrie. 

6.1 Konstrukce mapy 

Výsledky polohového měření se zpracovává ve formě mapy nebo jako součást polohopisné 

a výškopisné mapy. Kresbu mapy vykonáváme určitými stanovenými formami (hroubka 

čar, značkový klíč, forma popisu, barevné vyjádření určitých jevů apod.). Zobrazení 

v určitém měřítku musí být přehledné a přesně, kresba nesmí být přehuštěná a musí být 

čitelná, aby se s vyhotovenou mapou mohlo dále pracovat.  

Podkladem na grafickou a vektorovou konstrukci jsou souřadnice bodového pole, 

souřadnice podrobných bodů a grafické podklady. V minulosti se všechno dělalo ručně 

pomocí tzv. zobrazovacích pomůcek- pravoúhlý koordinatograf (na zobrazení rámu 

mapového listu, čtvercové sítí a bodů polohového bodového pole), polární koordinatograf 

(zobrazení bodů odměřené metodou polárních souřadnic), uhlový a délkový vernier. 

Konstrukce vrstevnic se dělala taky ručně na mapový list s už vykresleným polohopisem. 

Každý bod byl znázorněný se svou výškovou kótou. Konstrukce vrstevnic se dělala 

interpolaci (grafická, početní).  

V současnosti se na konstrukci grafické a vektorové mapy jako aj na konstrukci vrstevnic 

používají PC vybavené vhodným softwarem (Atlas Map 3D , Kokeš, Geus, Topol aj.). 

Pomocí jednotlivých programů můžeme vrstevnice interpolovat ručně nebo program 

automaticky vytvoří vrstevnice.  
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Vrstevnice jsou vykreslované hnědou barvou. Výškové údaje vrstevnic se zapisují 

v místech, kde se průběh vrstevnic přeruší. Zápisy výškových údajů se orientují v směru 

stoupaní terénu. Údaje relativných výšek se udávají v stejné barvě jako kóty a vrstevnice. 

Vrstevnice dělíme na (viz. obr. č. 13) : 

- základní: interval 1m, pokud je členitý terén interval se vypočítá ze vzorce  

   i = 0,1 M . log 0,1 M . tg αMAX 

    αMAX ……… maximální úklon terénu 

- pomocní (doplňující): po 0,25 nebo 0,5m v rovinném terénu (zakreslují se čárkovanou 

čarou) 

- zesílené: obvykle každá 5 vrstevnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Typy vrstevnic[15] 

6.2 Metody měření polohopisu a výškopisu 

Polohopis a výškopis můžeme měřit v oddělených technologických postupech 

měření, nebo současně jedním měřením. Výškopisné útvary se nedají jednoznačně 

zobrazit, ale dají se zobrazit pomocí množiny efektivně zvolených bodů výškopisu.  

Na podrobné měření polohopisu a výškopisu se používá několik metod. Volíme je 

podle členitosti terénu, jeho průhlednosti a měřítka, v kterém má být vyhotovená mapa. 

Mezi nejdůležitější metody patří: 

- plošní nivelace 

- tachymetrie 
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6.2.1  Tachymetrie 

Tachymetrie je rychlá měřická metoda, při které měřením z jednoho stanoviska 

přístroje určujeme současně polohu a výšku bodů zemského povrchu. Tachymetrii 

vyhotovené tachymetrické (polohopisné a výškopisné) plány jsou potřebné zejména na 

projektování stavebních díl a objektů. Poloha jednotlivých bodů se v tachymetrii vyjadřuje 

polárními souřadnicemi (úhly a délky). Výška bodů se určuje trigonometricky (ze 

změřeného svislého úhlů a délky). Tachymetrie je jednou z hlavních geodetických metod 

na topografické mapováni v měřítkách l: 10 000 a 1 : 25 000 [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Tachymetrické určení bodu [14] 

Polohu a výšku podrobných bodů v tachymetrii určujeme tak, že ze stanoviska přístroje 

zaměříme pro každý bod (viz. obr. č. 14): 

 vodorovný uhel ω , tj. úhel, který určuje polohu záměrného paprsku vzhledem na 

určitý zvolený základný směr,  

 vzdálenost bodů d optickým nebo elektrooptickým dálkoměrem; 

 výškový úhel β nebo zenitový úhel z odečteného na výškovém kruhu přístroje. 

Hodnoty ω , d a β jsou potřebné na určení polohy a výšky každého bodu [14]. 

Volba podrobných bodů:     

- na objektech, které jsou součástí polohopisu 

- na charakteristických místech terénního reliéfu (sleduje se tzv. kostra terénu) 
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Hustota podrobných bodů závisí na tvaru terénu, měřítku mapy a potřebné přesnosti 

znázornění terénu. 

Tab. č. 5 Počet podrobných bodů na 1ha(orientačně)[23] 

Území 

Měřítko 

1:500 1 : 1000 1: 2000 

velmi členité, kopcovité do 200 50 20 

mírně členité, rovinné 20 10 5 

Přístroje a pomůcky 

Pro tachymetrická měření se používají stroje tzv. tachymetry. Tachymetry jsou 

úhloměrné přístroje, které kromě úhlů vodorovných a svislých měří i vzdálenost mezi 

určovaným bodem a stanoviskem. Mezi tachymetry patří optické dálkoměry, případně 

teodolity, vybavené speciálním zařízením (vybavené svislým kruhem a dálkoměrnými 

ryskami). Další pomůckou potřebnou pro měření jsou tachymetrické latě. Pokud při 

tachymetrickém měření je používána totální stanice, místo tachymetrické latě bude pak 

použito odrazného hranolu [22]. 

Druhy optických dálkoměrů [22]: 

– dálkoměry bez latě – dálkoměry s proměnlivou základnou 

– dálkoměry s latí 

 nitkové dálkoměry - teodolity a nivelační přístroje, kdy dálkoměry 

jsou opatřeny dvěma vodorovnými ryskami, symetricky umístěnými 

vzhledem ke střednímu vodorovnému vláknu nitkového kříže 

 dvojobrazové dálkoměry - pomocí optickomechanických zařízení 

vytvářejí v zorném poli dalekohledu dva obrazy zacílené na latě. 

Patří sem dálkoměry autoredukční – přímé určení vodorovné 

vzdálenosti. 

 diagramové dálkoměry – tyto dálkoměry samočinně redukují šikmo 

měřené délky na vzdálenosti vodorovné 
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Tachymetrie s elektronickým tachymetrem 

V současnosti mají elektronické tachymetre nejrychlejší vývoj. Na měření se 

využívají tzv. totální stanice (spojení elektronického teodolitu a elektrooptického 

dálkoměrů). Měření délky je buď na odrazný hranol nebo s využitím bezhranolového 

měření. Podle použitého přístrojového vybavení je možné dosáhnout vysokou přesnost. 

Výhodou je velký dosah, rychlé a ekonomické zpracování měření.  

Současně vyráběné elektronické tachymetry mají možnost: 

- měřené údaje ukládat do registračního zařízení, které je přímo zabudováno do přístroje 

- propojení měřicího přístroje s počítačem, který na základě programu měřené údaje 

zpracuje do požadované formy a výsledků. 

Přístroje automaticky opravují převýšení o vliv refrakce a zakřivení Země z vložených 

atmosférických prvků.  

Trigonometrické určení převýšení 

Tato metoda se používá hlavně v členitém terénu. Při této metodě určujeme převýšení mezi 

dvěma body – teodolitem a signalizačními pomůckami. Měří se výškový úhel β nebo 

zenitová vzdálenost z na signál (viz. obr. č. 15). Záměrná přímka, horizont teodolitu a 

svislice signálu vytvářejí přibližně pravoúhlý trojúhelník, z kterého možno vypočíst: 

převýšení ∆HAB [22] .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Princip určení převýšení 
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β …………………..výškový uhel [°, g] 

z ………………….. zenitová vzdálenost [°, g]   

s ………………….. vodorovná vzdálenost [m]      

s' …………………...šikmá vzdálenost [m]    

h ……………………šikmá odvěsna (výška signálu nad klopnou osou přístroje) [m] 

i …………………….výška přístroje (výška klopné osy přístroje) [m] 

t ……………………. výška signálu [m] 

VB = VA+ h + i – t [m] 

  h = s . tg β = s' . sin β [m] 

∆HAB = ± h + i – t [m] 

Abychom při měření dosáhli požadované přesnosti, musí být dodrženy zásady: 

- délky záměr do 300m (snížení vlivu refrakce) 

- délky vpřed a vzad přibližně stejné dlouhé (eliminace vlivu refrakce a zakřivení 

Země) 

- výška odrazného systému s terčem by se neměla při přetáčení ze záměry vpřed na 

záměru vzad měnit 

- pořad by měl začínat i končit na bodech s přibližně stejnou nadmořskou výškou 

6.3 Vlastní měření polohopisu a výškopisu 

Úlohou měření bylo co nejpřesněji a důvěrně zachytit průběh terénu k zhotovení 

polohopisu a výškopisu. Měření se vykonalo v dvou dnech za stejných povětrnostních 

podmínek. Polohopisné a výškopisné zaměření podrobných bodu bylo provedeno v třetí 

třídě přesnosti metodou tachymetrie s elektronickým tachymetrem. V kapitole „3. CÍL, 

PŘEDMĚT A ROZSAH MĚŘENÍ” je popsáno, co všechno bylo zahrnuté do měření.  

Měření jsme vykonali pomocí totální stanice Leica TC805l s odrazným hranolem na 

výsuvné vytyčce. Před měřením se na stanovisku musí tachymetr centrovat a horizontovat 

z důvodu odstranění chyb při měření (kolimační chyba H┴Z, indexová chyba).Centrace 

byla provedena optickým centrovačem. Pásmem jsme změřili výšku přístroje (výška od 

bodu k točné osy dalekohledu), kterou jsme následně zadali do přístroje. Následně jsme 

začali měřit na stanovisku č 5002, kde jsme si zvolili dvě orientace. Jedna orientace byla 

na bod č.5001 a druhá na roh budovy- podrobný bod č. 4345. Souřadnice bodu č. 4345 

jsme převzali z geometrického plánu, který řešil zaměření budovy. Měřili jsme vzdálenost, 
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vodorovní uhel, výškový uhel podrobných bodů, kde polohu podrobných bodů jsme 

signalizovali výtyčkou. Standardní výška vytyčky je 1,6m, v případě potřeby se dá její 

výška zvýšit. Orientace mezi stanovisky byli měřený ve dvou polohách dalekohledu a v 

jedné skupině. Směry na podrobné body v jedné poloze dalekohledu a délky 1x. Svislost 

cíle nad určovaným bodem byla zajištěna krabicovou libelou namontovanou na odrazném 

hranolu. Pro zmenšení vlivu refrakce byla délka mezi stanovisky volená podle možností do 

300 m. Při měření výškopisu jsme se snažili zachytit všechny terénní tvary. Terén byl 

mírně zvlněný. 

Měřická skupina pozůstávala z dvoučlenné skupiny- měřič a figurant. Úlohou 

figuranta bylo stavět výtyčku s odrazným hranolem na určená místa. Svislost výtyčky 

kontroloval libelou, která je součástí výtyčky. V případě potřeby změnit výšku výtyčky. 

Figurant vedl polní náčrt. Měřič byl zodpovědný za centraci a horizontaci přístroje. Měřil 

výšku přístroje (výška od bodu k točné osy dalekohledu), kterou pak zadal do přístroje. 

Měřič a figurant si průběžně kontrolovali čísla podrobných bodů, aby nedošlo k záměně 

číslování bodů. A také při změně výšky výtyčky musel figurant zahlásit měřiči aktuální 

výšku, kterou pak zadal do přístroje 

Měřické práce na každém stanovisku lze rozdělit do následujících úkonů: 

- horizontace a centrace přístroje 

- zaměření orientace na známé body 

- zaměření podrobných bodů 

- kontrola orientace  

V rámci této metody jsme zaměřili podrobné body č. 324-730. Textový soubor z měření je 

v příloze č.3. 

     

Tab. č. 6 Body měřické sítě 

Číslo bodu 
Y 

[m] 

X 

[m] 

Z 

[m] 

4345 419069.07 1259741.86  

5001 419116.59 1259682.89 460.68 

5002 419159.76 1259844.40 449.26 
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6.4 Použité přístrojové vybavení 

Totální stanice Leica TC805l (viz. obr. č. 17) [18] 

Jedná se o totální stanici, která se nazývá v literatuře rovněž elektronický dálkoměr.  

Totální stanice má možnost data ukládat do vnitřní paměti. Maximálně počet uložených 

bodu je 4000. Do stroje se dají nahrát také souřadnice pro vytyčování.  

Přístroj je vybavený dvěma dotykovými obrazovkami co umožňuje lepší manipulací 

s přístrojem. Přístroj je vybavený alfanumerickou klávesnicí co umožňuje pohodlnější 

zadávání kódů, což je výhodné zejména při tvorbě účelových map.  

Při zaměřování délek bere přístroj v úvahu korekce z refrakce a ze zakřivení Země.  

Přesnost měření vzdáleností je 2 mm + 2 ppm a měření úhlu je s přesností 10
cc

. 

 

Další pomůcky při měření s totální stanici Leica TC805 l (viz. obr. č. 16): 

1 x stativ 

2 x výtyčka s odrazným hranolem   

1 x svinovací metr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Obr. č. 16 Použité pomůcky[16] 

 

 Obr. č. 17 Totální stanice Leica TC805l [16] 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Průměr objektivu:    42 mm 

Zorné pole:     1°30´ (1,7gon) 

Nejkratší vzdálenost záměry:  1,7 m 

Dosah dálkoměru na 1 hranol 1 600 m 

Měření úhlů 

standardní odchylka – přesnost 

odčítaní: 3´´ (1 mgon) 

nejmenší zobrazovaná jednotka: 0,0005 gon 

Měření vzdáleností 

přesnost měření: 2–5mm + 2 ppm 

dosah: 0 - 5400 m podle počasí a typu hranolu 

Citlivost libely:  Krabicová libela: 4´/2mm 

   Elektronická libela: 5´´(1,5 mgon) 

Optická olovnice:  v trojnožce, zaostřovací 

    2 x zvětšení  

                               přesnost 0,5mm/1,5m 

Laserová olovnice: v alhidádě, otáčí se přístrojem 

            přesnost: 0,8mm /1.5m 

           průměr 2.5mm/1,5m 

Automatické opravy: - kolimační chyba 

     - indexová chyba 

     - atmosférická korekce 

     - odklon vertikální osy přístroje 

Zabudované programy: - Nastavení stanoviska a orientace 

         - Volné stanovisko 

         - Vytyčování 

         - Oměrné míry 

         - Výpočet ploch 

         - Rychle měření 
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7.  VÝPOČETNÍ A GRAFICKÉ PRÁCE 

Údaje naměřené v terénu bylo nutno číselně a graficky zpracovat. Nejprve jsme   

stáhly data z GNSS měření pomocí programu do PC. Protože už před měřením jsme si 

vytvořili transformační klíč pro převod souřadnic, transformace do příslušného 

souřadnicového systému (S-JTSK) probíhala přímo při měření (metoda RTK- určování 

polohy v reálném čase).  

Potom jsme stáhli naměřené data z totální stanice a překopírovala do PC. Naměřená 

data se stáhnou přes datový kabel, který je součástí geodetické totální stanice, do počítače. 

Výsledný textový soubor byl z totální stanice získán pomocí funkce EXPORT→sour.data. 

Stažené data jsme si upravili a uložili ve formátu *.txt. Takto stažená data jsou připravena 

k dalšímu zpracování. 

 

 

 

 

7.1 Výpočetní práce 

Textový soubor obsahující souřadnice podrobných bodů byl importován do 

programu Groma v.7.00. Groma v.7.00 posloužila k výpočtu veškerých souřadnic. Na 

výpočet jsme použili polární metodu dávkou. (výpočty →Polární metoda dávkou). 

Protokol z výpočtu je v příloze č. 4. 

Groma v.7.00   

Program GROMA v.7.00  je určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit 

všechny základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost 

digitalizace rastrových dat. Veškeré výpočty jsou dokumentovaný ve výpočetním 

protokolu a vypočtené souřadnice ukládaný do aktivního seznamu souřadnic. Jednoduchá 

grafika umožňuje vykreslit pravě vypočtené úlohy, kdy se vstupní body zobrazí černě, 

měřené hodnoty a vypočtené body červeně. V grafice lze využit 64 vrstev, do kterých lze 
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umisťovat prvky s různým vzhledem (barva, typ a tloušťka čary) síť křížků, informace o 

výšce…[19]. 

7.2 Grafické spracovaní  

  

Po vypočtení byly všechny souřadnice (příloha č. 5) načteny do programu 

Microstationu 95. Poté došlo ke grafické úpravě naměřených údajů. Všechny druhy čar a 

značek jsou v kresbě dle normy CSN 01 3411. Po načtení bodů do prostředí programu jsem 

vytvářela druhy polohopisu, které jsem rozdělila do několika vrstev a barev. 

Protože Microstation 95 je určen mnohým oborům, nemůže jeho základní verze vyhovět 

všem, proto se používají různé druhy nadstaveb. Použita byla nadstavba pro Slovenskou 

republiku GEO, což je obdoba české verze Macrogeo. Výsledná mapa je v příloze č. 7. 

 

Výpis všech důležitých vrstev grafiky:  

o Vrstva č. 1 – polohopis (bez rozlišení)  o Vrstva č. 22 – body výšky 

o Vrstva č. 2 – základní vrstevnice    o Vrstva č. 24 – svah 

o Vrstva č.  3 – zesílené vrstevnice   o Vrstva č. 32 – meliorace 

o Vrstva č.  5 – budova     o Vrstva č. 33 – kanalizace splašková 

o Vrstva č. 11 – popis     o Vrstva č. 45 – elekt. vedení NN 

o Vrstva č. 14 – dřevěný plot, zábradlí   o Vrstva č. 56 – body značky 

o Vrstva č. 16 – ovocný strom, záhrada   o Vrstva č. 57 – body čísla 

o Vrstva č. 19 – hektometrická síť    o Vrstva č.63 – stav katastru nemov.  

 

Microstation 95  
  

Microstation je produkt z dílny firmy BENTLEY pro grafické zpracovávání. Je  

řešením pro architekturu, stavební inženýrství, dopravu, zpracovatelský průmysl, výrobní  

zařízení, státní správu a samosprávu, inženýrské a telekomunikační sítě a v neposlední radě  

geodézii. Je to populární 2D/3D CAD (Computer Aided Design) systém, používaný při 

navrhování, výstavbě a správě objektů infrastruktury. Pracuje s vlastním formátem, 

známým jak DGN (z angl. design).  

 Protože Microstation je určen mnohým oborům, nemůže jeho základní verze  

vyhovět všem, proto se používají různé druhy nadstaveb[19]. 
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8. ZÁVER 

Předmětem mé bakalářské práce bylo zaměření, zpracování a vyhotovení mapy 

velkého měřítka v určené lokalitě. Mým úkolem bylo pomocí geodetických metod vykonat 

zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území v katastrálním území Sása v lokalitě 

s názvem Bezekov laz (okres Zvolen). A na základě naměřených dát bylo vypracovat mapu 

velkého měřítka 1 : 500.  

Prvním úkolem byla rekognoskace terénu zájmového území, při které byly navržené 

body měřické sítě a následně tyto body byly stabilizovány ocelovými trubkami. V mém 

případě jsme dočasně stabilizovali dva body, které byly zaměřené metodou GNSS pomocí 

GPS přijímače TOPCON s anténou HIPER+. Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu 

bylo provedeno metodou elektronické tachymetrie a některé body byly změřené metodou 

GNSS. Měření jsme vykonali pomocí totální stanice Leica TC805l s odrazným hranolem 

na výsuvné vytyčce. 

Po dokončení měřických prácí v terénu následovalo zpracování naměřených dat. 

Měření bylo zpracované geodetickým softwarem GROMA v.7.00 v třetí třídě přesnosti. 

Pro grafické zpracování byl využitý program Microstation 95, protože to byl požadavek 

projektanta.  

Výsledný elaborát byl vyhotoven v analogové, také v elektronické formě ve třech 

vyhotoveních. Analogova forma obsahovala: technickou zprávu, seznam souřadnic a 

výšek, náčrt polohy bodů transformačního klíče v měřítku 1: 100 000, situace v měřítku 

1:500. Pře potřeby projektanta byl výsledný elaborát odevzdaný také v elektronické 

podobě. Elektronická forma výsledného elaborátu obsahovala všechny analogové části ve 

formátu PDF, ale taky výslednou mapu ve formátu *dgn. (příloha č.7). 
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Příloha č. 2 Geodetické údaje bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - zkráceno (celé jen na CD) 
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   Příloha č. 3 Protokol  z měření    

      

 

      5002    1.37 

      5001    167.502 2.500  370.5388   95.2318      PBP 

      4345    137.196 1.440    0.0364   95.3978        D 

   -1 

       330    105.102 1.500  388.0170   95.0298      MDZ 

       331    104.108 1.500  389.9584   95.0484      MDZ 

       332    105.813 1.500  391.5624   95.1012      MDZ 

       333    107.733 1.500  391.0086   94.6184      MDZ 

       334    106.153 1.500  389.1670   94.5968      MDZ 

       335    106.546 1.500  392.5298   95.1500      MDZ 

       336    108.223 1.500  395.0240   95.3540      MDZ 

       337    110.021 1.500  396.2034   95.4882      MDZ 

       338    113.540 1.500  396.1016   95.3814      MDZ 

       339    117.551 1.500  394.2298   95.1068      MDZ 

       340    115.671 1.500  394.3360   94.9544      MDZ 

       341    113.022 1.500  395.0568   94.8982      MDZ 

       342    112.357 1.500  395.0756   94.8500      MDZ 

       343    108.443 1.500  391.9194   94.6700      MDZ 

       344    107.120 1.500  392.2580   95.1334      SCH 

       345    106.379 1.500  391.5618   95.1034      SCH 

       346    108.835 1.500  391.5594   94.6116      SCH 

       347    108.254 1.500  390.9522   94.4548      SCH 

       348    106.562 1.500  389.3626   94.3562        D 

       349    112.003 1.500  394.2050   94.6400        D 

        

 

 

- zkráceno (celé jen na CD) 
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Příloha č.4 Protokol z výpočtu 

 

 
[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 

========================= 

 

Orientace osnovy na bodě 5002: 

------------------------------- 

         Bod           Y           X        Z 

--------------------------------------------- 

        5002   419159.76  1259844.40   449.26 

--------------------------------------------- 

Orientace: 

----------- 

         Bod           Y           X        Z 

--------------------------------------------- 

        5001   419116.62  1259683.00   460.68 

        4345   419069.07  1259741.86          

--------------------------------------------- 

         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   

m0 Red. 

---------------------------------------------------------------------

---------- 

        5001  370.5388  216.6273   -0.0121   167.03     0.03     0.02 

        4345    0.0364  246.1008    0.0121   136.84     0.05          

---------------------------------------------------------------------

---------- 

Orientační posun       : 246.0764g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0171g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0121g 

 

Podrobné body 

 

Polární metoda 

         Bod        Hz         Z          dH    Délka           Y           

X        Z  Popis      

---------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

         330  388.0170   95.0298               104.78   419106.29  

1259754.29   457.33  MDZ 

         331  389.9584   95.0484               103.79   419104.10  

1259756.79   457.22  MDZ 

         332  391.5624   95.1012               105.50   419100.96  

1259756.81   457.26  MDZ 

         333  391.0086   94.6184               107.35   419100.70  

1259754.76   458.23  MDZ 

         334  389.1670   94.5968               105.77   419104.15  

1259754.43   458.13  MDZ 

         335  392.5298   95.1500               106.24   419099.21  

1259757.11   457.24  MDZ 

         336  395.0240   95.3540               107.93   419094.82  

1259758.19   457.02  MDZ 

         337  396.2034   95.4882               109.74   419092.12  

1259757.98   456.92  MDZ 
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         338  396.1016   95.3814               113.24   419090.10  

1259755.12   457.36  MDZ 

         339  394.2298   95.1068               117.20   419090.41  

1259749.91   458.16  MDZ 

         340  394.3360   94.9544               115.31   419091.38  

1259751.55   458.29  MDZ 

         341  395.0568   94.8982               112.66   419091.93  

1259754.45   458.18  MDZ 

         342  395.0756   94.8500               111.99   419092.31  

1259755.00   458.21  MDZ 

         343  391.9194   94.6700               108.06   419099.03  

1259755.02   458.20  MDZ 

         344  392.2580   95.1334               106.81   419099.26  

1259756.38   457.31  SCH 

         345  391.5618   95.1034               106.06   419100.64  

1259756.34   457.30  SCH 

         346  391.5594   94.6116               108.45   419099.32  

1259754.36   458.33  SCH 

         347  390.9522   94.4548               107.84   419100.51  

1259754.29   458.55  SCH 

         348  389.3626   94.3562               106.14   419103.68  

1259754.28   458.56  D 

         349  394.2050   94.6400               111.61   419093.76  

1259754.40   458.55  D 

         350  394.2628   95.0876               119.74   419088.87  

1259747.91   458.39  MDZ 

         351  395.0120   95.0808               122.56   419086.04  

1259746.50   458.62  MDZ 

         352  395.1584   95.0604               123.69   419085.13  

1259745.76   458.75  MDZ 

         353  395.0986   95.0124               125.28   419084.26  

1259744.42   458.97  MDZ 

         354  394.9686   94.9468               126.47   419083.76  

1259743.32   459.19  MDZ 

         355  394.7326   94.9238               126.15   419084.32  

1259743.29   459.21  MDZ 

         356  394.9276   94.9238               124.49   419085.01  

1259744.85   459.08  MDZ 

         357  394.8522   94.9536               123.70   419085.60  

1259745.40   458.96  MDZ 

         358  394.7090   94.9344               122.93   419086.28  

1259745.85   458.93  MDZ 

         359  394.2720   94.9344               121.20   419087.98  

1259746.74   458.79  MDZ 

         360  394.3320   94.9018               122.08   419087.37  

1259746.10   458.93  LAM 

         361  394.7406   94.9022               124.75   419085.14  

1259744.42   459.14  LAM 

         362  394.3926   94.8310               125.74   419085.11  

1259743.23   459.36  SCH 

         363  395.6810   94.9652               127.61   419081.93  

1259743.27   459.24  SCH 

         364    0.0364   95.3978               136.84   419069.09  

1259741.92   459.10  D 

          

- zkráceno (celé jen na CD) 
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Příloha č.5  Seznam souřadnic 

 

Ranč Bezekov Laz 

      Polohopisné a výškopisné zaměření pro projekční účely 

      Katastrální území:      Sása                  Souřadnicový systém: S-JTSK 

Obec:             Sása 
   Okres:            Zvolen                  Výškový systém: Balt po vyrovnaní 

      SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK 

      Číslo Y X Z Třída   

bodů ( m ) ( m ) ( m ) přesnosti Poznámka 

            

1 419137.486 1259742.146 456.400 3 CESTA 

2 419138.851 1259741.389 456.098 3 RIGOL 

3 419140.234 1259743.100 456.173 3 DRENÁŽ 

4 419140.428 1259743.267 456.073 3 DRENÁŽ 

5 419134.937 1259745.726 456.576 3 DRENÁŽ 

6 419134.906 1259745.452 456.557 3 DRENÁŽ 

7 419135.214 1259744.885 456.544 3 CESTA 

8 419151.035 1259753.060 454.660 3 CESTA 

9 419152.164 1259752.064 454.312 3 RIGOL 

10 419149.815 1259756.509 454.504 3 CESTA 

11 419137.865 1259765.571 454.925 3 PARKOVIŠTĚ 

12 419129.670 1259754.226 455.934 3 PARKOVIŠTĚ 

13 419138.504 1259748.032 455.878 3 PARKOVIŠTĚ 

14 419135.983 1259745.363 456.431 3 TERENNÍ HRANA 

15 419136.219 1259748.337 456.285 3 TERENNÍ HRANA 

16 419129.890 1259752.310 456.529 3 TERENNÍ HRANA 

17 419127.865 1259750.667 456.508 3 TERENNÍ HRANA 

18 419129.464 1259753.547 456.038 3 ELEK.TYĆ 

19 419132.376 1259750.933 456.452 3 TERENNÍ HRANA 

20 419132.931 1259749.623 456.537 3 ČISTIČKA ODPAD. VOD - střed 

21 419133.370 1259748.353 456.436 3 ČISTIČKA ODPAD.  VOD 

22 419134.126 1259749.941 456.391 3 ČISTIČKA ODPAD.  VOD 

23 419131.765 1259748.773 456.452 3 ČISTIČKA ODPAD.  VÔD 

24 419134.170 1259748.294 456.378 3 ČISTIČKA ODPAD.  VOD 

25 419135.352 1259748.670 456.335 3 ČISTIČKA ODPAD.  VOD 

26 419134.616 1259749.156 456.339 3 ČISTIČKA ODPAD.  VOD 

27 419135.114 1259747.969 456.391 3 ČISTIČKA ODPAD.  VOD 

28 419134.851 1259748.491 456.447 3 ČISTIČKA ODPAD. VOD - střed 

29 419131.249 1259747.161 456.563 3 KOMPRESOR 

30 419132.116 1259748.066 456.515 3 KOMPRESOR 

 

- zkráceno (celé jen na CD) 


