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ANOTACE 

Hlavním cílem této bakalá"ské práce bylo vyhotovení pasportu zelen!, tedy zjišt!ní 

a popis jejího stavu v jižní #ásti areálu Vysoké školy bá$ské – Technické univerzity 

Ostrava, s polohovým zam!"ením a ur#ením relativních výšek strom  a dalších jejich 

atribut . Bylo použito geodetických m!"ení, p"i#emž polohové zam!"ení bylo provedeno 

m!"ením polární metodou z bod  vybudovaného a zam!"eného uzav"eného polygonového 

po"adu. Výšky strom  byly m!"eny metodou trigonometrického m!"ení výšek a nam!"ené 

hodnoty pak vypo#teny v programu Groma v. 6 a vyneseny v map! vytvo"ené v programu 

AutoCAD 2008.  

Klí$ová slova: pasport zelen!, VŠB – Technická univerzita Ostrava, polární 

metoda, trigonometrické m!"ení výšek 

SUMMARY 

 The main objective of this thesis was to copy passportization, thus identifying and 

describing the status of green area in the southern part of the Mining University – 

Technical University of Ostrava, with position and orientation determination relative 

heights of trees. Geodetic measurements were used. Positional orientation was done by 

measuring the polar method of the points and built a closed Traverse focused. Tree heights 

were measured by trigonometric heights measurement and then calculated in the Groma v. 

6 and plotted in the map created in AutoCAD 2008. 

Key words: passportization of green vegetation, VŠB – Technical University of 

Ostrava, polar method, trigonometric measurement. 
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VŠB – TUO  Vysoká škola bá$ská – Technická univerzita Ostrava 

apod.   a podobn! 

m   Metr 

mm   Milimetr 

s   Sekunda 

gon, g   Setinná jednotka používaná p"i m!"ení úhl  

cc   Desetitisícina jednotky grád (g) 

S-JTSK  Sou"adnicový systém jednotné trigonometrické sít! katastrální 

Bpv   Výškový systém Baltský po vyrovnání 

%ÚZK   %eský ú"ad zem!m!"ický a katastrální 

ZPBP   Základní polohové bodové pole 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

ZhB   Zhuš&ovací bod 

OB   Orienta#ní bod  

GNSS   Globální naviga#ní satelitní systém 
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1. Úvod 

Jak už z názvu bakalá"ské práce vyplývá, je jejím hlavním cílem p"ehledná úplná 

evidence veškeré zelen! v jižní #ásti areálu Vysoké školy bá$ské – Technické univerzity 

Ostrava. Tato evidence bude nadále sloužit hospodá"ské správ! a #innosti této školy, jako 

podklad pro p"ípadnou další evidenci zm!n a pro p"ehled atribut  porost  a jejích stavu.  

Mezi atributy porost , v tomto p"ípad! strom  a ke" , které jsem p"i rekognoskaci a 

m!"ení zjiš&oval, pat"í poloha rostlin v platném sou"adnicovém systému JTSK, informace 

o #eském a latinském názvu rostlin, názvu #eledi, výšce rostlin, obvodu a pr m!ru kmene 

rostlin a t"íd!, do ní pat"ící. Tyto zjišt!né vlastnosti zelen! mohou následn! sloužit jako 

pomocný faktor p"i dalším vysazování a kácení strom  nebo p"i jiných zásazích do 

stávající vegetace. 

Hlavním d vodem, který m! vedl k volb! tématu bakalá"ské práce, byl blízký vztah 

k p"írod! a rostlinám. Dalším d vodem byla možnost vytvo"it mapu jižní #ásti areálu VŠB 

– TUO, jakožto doposud poslední zbývající nepasportizované #ásti, která nalezne praktické 

využití správou areálu VŠB-TUO. 
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2. Základní informace 

2.1 Pasport zelen% 

Pasportem zelen! rozumíme základní podklad, dokument, sloužící pro výkon 

správy a údržby zelen!. Umož$uje tedy správ!, respektive správci, který zele$ spravuje a 

udržuje, mít o ní jednotný, centralizovaný a aktualizovaný p"ehled. Pasport zelen! tvo"í 

živé i neživé prvky, které bývají slou#eny do jednoho celku, dopl$ující nebo up"es$ující 

dané prost"edí. V sou#asné dob! jsou vytvá"eny p"edevším v digitální podob!, jíž se 

nejvíce zabývají r zné geoinforma#ní systémy. Mezi živé prvky pat"í obecn! vegetace, 

tedy prvky jako jsou stromy, ke"e, lesy, k"oviny, travní plochy, sady, zahrady a další. Mezi 

prvky neživé pat"í p"írodní útvary, jako nap"íklad skály, p"írodní modelace.  

Pasport je složen ze dvou základních #ástí. Z #ásti mapové, která p"edstavuje 

prostorovou lokalizaci, obecn! tedy mapu nebo plán. Druhou základní #ástí je #ást datová, 

která je tvo"ena veškerými kvantitativními a kvalitativními údaji. Jedná se tedy prakticky o 

údaje, jako jsou polohové sou"adnice bod , výškové sou"adnice bod  a mnoho dalších. 

%innost, jejíž výsledkem jsou tyto dokumenty a podklady se nazývá pasportizace. 

2.1.1 Pasportizace 

Jak už bylo "e#eno výše, je pasportizace #inností sloužící jako základ k vytvo"ení 

podklad , dokument  nebo map pro evidenci a p"ehled o zeleni a jejím stavu. Jelikož 

s #asem dochází ke zm!nám ve stavu zelen!, je pot"eba pro její p"esný aktualizovaný stav, 

provád!t pasportizaci opakovan!. %ím kratší jsou tedy intervaly mezi po sob! 

následujícími pasportizacemi, tím v!rohodn!jší aktualizovaný obraz zelen! v dané lokalit! 

dostáváme. Jak je uvedeno v literatu"e [18] je pasport zelen! vhodné aktualizovat 

zpravidla po 2 až 3 letech. Tato služba je obecn! vhodná p"edevším pro orgány státní 

správy a samosprávy a všechny instituce, které mají ve své správ! plochy ve"ejné zelen!. 
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2.1.2 Pojem zele' 

Pod pojmem zele$ si #lov!k ihned v první okamžik p"edstaví n!co živého, 

rostoucího a hlavn! zeleného. A i když je to v podstat! úplná pravda, nelze zele$ chápat 

jen jako oby#ejnou rostlinu #i její ur#itou skupinu. Zele$ je možno považovat také za 

jakýsi hnací motor #istého životního prost"edí, úto#išt! živo#ich , jednu ze sou#ástí 

potravinové pyramidy a mnoho dalších. Co se však tý#e pasportizace a p"i ní použitého 

polohopisného a výškopisného geodetického m!"ení, je zele$ také d ležitou sou#ástí 

polohopisu map.  

Zele$ m žeme d!lit podle r zných kritérií. Prvním a nejobecn!jším rozd!lením 

zelen!, je rozd!lení na zele$ p#irozenou (mechy, p vodní lesy) a zele$ $lov%kem 

zám%rn% vysazenou, mezi kterou pat"í kup"íkladu aleje, parky, sady, vysázené skupiny 

strom  a ke" , remízky. Je to zele$ vysázená za ur#itým ú#elem. Jako nap"íklad okrasné 

parky za ú#elem estetickým #i zele$ kolem sportoviš&, mající úlohu v!trolam . 

Dalším d!lením a v dnešní dob! asi d!lením nejpoužívan!jším, je dle [6] d!lení 

podle držby, funkce #i užívání zelen!. Jde o zele$ ve"ejnou, vyhrazenou, soukromou, 

hospodá"skou a zele$ zvláštního ú#elu. 

• Zele  ve!ejná – Souhrn všech voln! p"ístupných zelení. Tuto zele$ m žeme 

pak ješt! rozd!lit podle umíst!ní v lokalit!. Tedy zele$ v extravilánu jako jsou 

rozsáhlé plochy les , háj , luk a zele$ v intravilánu jako nap"íklad ve"ejné 

parky, lesíky, uli#ní zele$ a jiná ve"ejná zele$ v zastav!ných #ástech m!st, 

p!stovaná za ú#elem estetickým a ú#elem snížení prašnosti a hluku. 

• Zele  vyhrazená – Zele$ vyhrazená k ur#itému ú#elu. Nap"íklad zele$ u 

sportoviš&, koupališ&, sloužící jako již jednou zmi$ované v!trolamy. 

• Zele  soukromá – Zele$, která je sou#ástí soukromého majetku fyzické #i 

právnické osoby.  

• Zele  hospodá!ská – Zele$, nesoucí užitek #i pen!žní zisk v p"ípad! podnikání. 

Jedná se o zahrady, školky, ovocné sady, zem!d!lské plochy. 

• Zele  zvláštního ú"elu – Zele$ k ú#elu jinému, než v p"edchozích možnostech. 

Do tohoto d!lení pat"í hlavn! zele$ v chrán!ných územích.  
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2.2  Popis lokality 

Ostrava je statutární m!sto v Moravskoslezském kraji na rozhraní Slezska a 

Moravy, které je svou rozlohou a po#tem obyvatel t"etí nejv!tší v %eské republice. 

Rozkládá na soutoku #ty" "ek. 'eky Odry, Opavy, Lu#iny a Ostravice. Od roku 1990 bylo 

m!sto rozd!leno na 23 m!stských obvod , mezi které pat"í také Poruba, ve které se nachází 

VŠB-TU Ostrava a tedy i pasportizovaná jižní #ást areálu této školy.  

Poruba je tedy jedním z 23 m!stských obvod  m!sta Ostravy, ležící na 

severozápadní #ásti a se svými tém!" 70 tisíci obyvateli je druhým nejlidnat!jším 

m!stským obvodem m!sta Ostravy [20]. Poruba je složena ze dvou katastrálních území 

Poruba a Poruba – sever. Jejich hranicí je ulice Martinovská, ve které se ob! tato 

katastrální území stýkají. 

Zájmové území, tedy jižní #ást areálu Vysoké školy bá$ské – Technické univerzity 

Ostrava, jež byla pasportizována, se nachází v katastrálním území Poruba. Tato #ást je ze 

severu a západu vymezena budovami vysoké školy, kterými jsou v po"adí od 

nejvýchodn!jší po nejzápadn!jší budovu budovy J, A, D a Nová aula. Zájmová oblast je 

dále vymezena z jihu a východu po celé své délce parkovišti VŠB-TUO a ulicí 17. 

listopadu. Území se dá svým pr b!hem a tvarem hodnotit jako rovinaté s výjimkou okraj  

území podél parkovišt!, které se mírn! svažují sm!rem k n!mu. 
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      Obr. ". 1: Letecký snímek jižní  ásti areálu VŠB – TU Ostrava 

 

Pozn.: Jak je vid!t na obr. #. 1, není z d vodu chyb!jící nové aktualizace leteckého 

snímku jeho sou#ástí nové parkovišt! p"ed budovou D a Geologickým pavilonem. Ve 

výkresové #ásti tohoto pasportizovaného území je však toto parkovišt! již zahrnuto. 
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2.2.1 Hustota bodového pole v areálu VŠB - TUO 

Hustota bodového pole katastrálního území a tedy i n!kterých p"ipadajících bod  

v areálu Vysoké školy bá$ské – Technické univerzity Ostrava je relativn! velká a 

dosta#ující k p"ipojení m!"ení. V katastrálním území Poruba se nachází celkem 5 

trigonometrických bod , 8 bod  zhuš&ovacích a 298 bod  podrobného polohového 

bodového pole. V samotném areálu Vysoké školy bá$ské – Technické univerzity Ostrava 

jsou hned 2 trigonometrické a 2 p"idružené body. Jsou ideální pro p"ipojení m!"ení 

v areálu vysoké školy do systému JTSK a tedy vhodné i pro p"ipojení a m!"ení v zájmové 

oblasti – jižní #ásti areálu. O p"ipojení a samotném m!"ení bude však více zmín!no 

v kapitole 4. M!"ení a zpracování nam!"ených dat. 

Na obr. #. 2 je vyobrazen p"ehled bod  polohových bodových poli v areálu VŠB –

TU Ostrava. 

 

                Obr. ". 2: P!ehled bod" trigonometrických a zhuš#ovacích v areálu VŠB – TU Ostrava         

  Bod  ZPBP ur#ený v ETRS a S-JTSK      Bod ZPBP v S-JTSK     P"idružený bod 



Tomáš Harazim: Pasportizace zelen! v areálu VŠB – TU Ostrava – jižní #ást 
 

7 
2012 

3. Rekognoskace a p#ípravné práce 

3.1 Rekognoskace a geodetické p#ípravné práce 

Po obdržení zadání bakalá"ské práce a seznámení se s ur#itými zásadami a pravidly 

s vedoucím práce, následovala jako první z terénních prací rekognoskace. Rekognoskace 

neboli pr zkum, obhlídka terénu, je hlavní a d ležitou sou#ástí p"ípravných prací p"ed 

zahájením samotných m!"ických, pozorovacích #i jiných prací. Co se z geodetického 

hlediska tý#e, je rekognoskace d ležitá a slouží k r zným ú#el m.  

• Ke zjišt!ní polohy a stavu bodových polí v dané lokalit!. 

• K volb! druh  stabilizací pomocných bod  (nap". budovaných bod  

polygonového po"adu a r zných dalších stanovisek). 

• K p"ípadnému ov!"ení geodetických základ  bod  z d vodu podez"ení, že by 

byl bod jakkoliv porušen, a nemusí tedy jeho sou#asný stav a poloha odpovídat 

stavu v geodetických údajích (V p"ípad! porušení nebo dokonce zni#ení bod  

se tato skute#nost hlásí správ! geodetických základ , kterou vykonává %eský 

ú"ad zem!m!"ický a katastrální (%ÚZK) a který na základ! t!chto p"ípadných 

hlášení o závadách bod  bodového pole vykonává takzvanou dynamickou 

údržbu, na základ! které provádí opravné práce). Ov!"ení geodetického základu 

se provádí m!"ením mezi body polohových bodových polí, mezi kterými 

nesm!jí rozdíly mezi zm!"enými a ze sou"adnic vypo#tenými nebo p vodn! 

ur#enými hodnotami vodorovných úhl  a délek p"ekro#it tyto dané mezní 

odchylky, p"evzaté z návodu pro obnovu katastrálního operátu a p"evod [5]: 

Mezní odchylka 

V úhlu (gon) 
V délce 

[m] 
a) Mezi body ZPBP nebo mezi jejich 
orienta$ními body OB1 a OB2 

0,0015 0,03 
0,0015 0,05 

b) Mezi bodem ZPBP a ZhB 0,0020 0,05 

c) Mezi ZhB 0,0030 0,05 
d) Mezi body podle písmen a), b), c)                                        
a orienta$ním bodem OB3 

0,0060 - 

e) Mezi body podle písmene b) a 
bodem podle písmene f) 

0,0100 0,13 
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f) Mezi body PPBP 0,0300 0,15 
g) Mezi body podle písmene f) na 
technických objektech p#idružených 
k témuž ur$ujícímu bodu do 
vzdálenosti 50 m od n%j 

0,0500 0,04 

          Tab.". 1: Stanovené mezní odchylky p!i m$!ení mezi body polohových bodových polí  

• K volb! stávajících bod , které by mohly být vhodné pro využití v m!"ení 

v podob! orientací nebo stanovisek. 

Dalšími p"ípravnými pracemi, které m žeme sou#asn! s rekognoskací provád!t, 

jsou nap"íklad: 

•  Budování pomocných bod , jako jsou rajóny, body polygonových po"ad  

apod. 

• Obnovení vzájemné viditelnosti ze sousedních bod  bodových polí, která mohla 

být snížená vegetací.  

Tyto p"ípravné práce jsou nej#ast!jšími a nejužívan!jšími #innostmi p"i 

rekognoskaci. V mém p"ípad! byla p"i rekognoskaci krom jediného tato opat"ení 

provedena a užita všechna. Jedinou #inností, kterou jsem z jejich p"edešlého vý#tu p"i 

terénních pracích nevyužil, bylo ov!"ení geodetického základu bod . Tyto stejné body byly 

již totiž nedávno ov!"eny mnou v rámci terénního cvi#ení III, a m!l jsem tedy jistotu o 

správnosti jejich geodetických údaj . T!mito ov!"enými body, které jsou také i sou#ástí 

polygonového po"adu, jsou trigonometrické body #íslo 1 a 89 a zajiš&ovací bod 89.3. 

Tímto se pomalu dostávám k popisu vedeného polygonového po"adu a jeho budovní, jež je 

sou#ástí podkapitoly 3.4 Budování uzav"eného polygonového po"adu. 

3.2 Rekognoskace a pr&zkum zelen% 

V p"edešlé podkapitole jsem se zmínil v krátkosti o vlastní obecné definici 

rekognoskace a následn! více o rekognoskaci, co se p"ípravných geodetických prací tý#e.   

Provádí se však také rekognoskace zelen!, která má být pasportizována. P"ed 

samotnou pasportizací je t"eba být seznámen s tím, jaká skute#ná #ást území odpovídá 

zájmové oblasti pasportu a je nutno vymezit tak její hranice. Touto hranicí m že být 

hranice p"írodní, která vymezuje ur#ité dva druhy zelen! nebo jiná p"irozená a znatelná 
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hranice. M že to být však také v terénu fyzicky nejednozna#ná hranice a provede se pak 

nap"íklad vyty#ení bod  této hranice. 

3.3 Budování polygonového po#adu 

V p"ípadech, kdy je t"eba p"i m!"ení #i vyty#ení vycházet ze stanoviska o známých 

sou"adnicích v platném sou"adnicovém systému JTSK, a hustota bodového pole v dané 

lokalit! je nevyhovující, zhuš&uje se toto bodové pole pomocnými m!"ickými body. Do 

kategorie pomocných m!"ických bod  pat"í body ur#ené rajónem, pomocnými 

polygonovými po"ady, protínáním ze sm!r , protínáním z délek a body ur#ené volným 

polárním stanoviskem, zvaným také jako stanovisko p"echodné. Rajón lze dle [5] definovat 

jako orientovanou a délkov! zam!"enou spojnici daného a ur#ovaného bodu. Délka rajónu 

by m!la být nejvýše 1000 metr  a p"itom by m!la být maximáln! o 1/3 v!tší, než délka 

m!"ické p"ímky, na kterou je rajón p"ipojen neboli orientován. Délka rajónu nesmí být také 

v!tší, než je délka k nejvzdálen!jšímu orienta#nímu bodu. 

D ležitým v této podkapitole je však polygonový po"ad. Lze o n!m "íci, že je to 

lomená #ára, tvo"ící liniovou sí& bod  a celý polygonový po"ad je ur#en jednotlivými 

délkami stran a vrcholovými (levostrannými) úhly na jednotlivých lomových bodech. Ze 

správného výpo#tu správn! nam!"ených hodnot lze pak vypo#ítat sou"adnice bod  

polygonového po"adu v daném sou"adnicovém systému. 

3.3.1 Polygonové po#ady 

Jak bylo tedy již zmín!no v p"edchozí podkapitole, je polygonový po"ad k"ivkou o 

jednozna#ných lomových bodech. Polygonových po"ad  je však více typ  a jsou d!leny 

podle n!kolika kritérií.  

Podle délek polygonových stran rozd!lujeme podle [10] polygonové po"ady na: 

• Polygonové po#ady s krátkými stranami (60m < s < 300m). 

• Polygonové po#ady s dlouhými stranami (300m < s < 1500m). 

Podle po#áte#ních a koncových bod  polygonových po"ad  rozlišujeme: 
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• Polygonové po#ady hlavní – Jedná se o polygonové po"ady, jejichž po#áte#ní i 

koncový bod je bodem ZPBP nebo bodem PPBP, jehož p"esnost je alespo$ o 

t"ídu vyšší, než jsou ur#ované body polygonového po"adu. 

• Polygonové po#ady vedlejší – Jsou polygonové po"ady, jejichž koncové i 

po#áte#ní body jsou minimáln! stejné t"ídy p"esnosti, jako jsou ur#ované body 

po"adu. 

Podle orientací a p"ipojení koncových bod  v sou"adném systému rozlišujeme 

podle [10] polygonové po"ady na: 

• Polygonový po#ad volný – Polygonový po"ad též zvaný jako jednostrann! 

p"ipojený a orientovaný. Jsou známy tedy pouze sou"adnice po#áte#ního bodu a 

orientace. Nejv!tší p"ípustná délka volného polygonového po"adu musí být dle 

stanovených norem menší než 250 metr  

• Polygonový po#ad uzav#ený – 'adí se navíc ješt! do skupiny zvláštních typ  

polygonových po"ad . Jde o polygonový po"ad, jehož po#áte#ní bod je zárove$ 

i bodem koncovým. Jsou známy sou"adnice po#áte#ního (koncového) bodu a 

orientace. 

• Polygonový po#ad vetknutý – Neboli polygonový po"ad oboustrann! p"ipojený 

neorientovaný. Jsou známy sou"adnice po#áte#ního i koncového bodu. Jelikož 

však nelze spo#ítat p"ipojovací sm!rník z d vodu chyb!jící orientace, po#ítá se 

po zm!"ení tento polygonový po"ad nejprve v místní sou"adnicové soustav! a 

pak se celý tento sou"adnicový systém transformuje tak, aby si koncové body 

v obou rozdílných sou"adnicových systémech odpovídaly. Nejužívan!jší 

transformací v tomto p"ípad! je p"evážn! transformace lineární. 

• Polygonový po#ad oboustrann% p#ipojený a oboustrann% orientovaný  

• Polygonový po#ad oboustrann% p#ipojený a jednostrann% orientovaný 

• Polygonový po#ad nep#ímo p#ipojený – Je to typ polygonového po"adu, u 

n!hož je nep"ístupný po#áte#ní nebo koncový bod. M že se jednat nap"íklad o 

situaci, kdy koncovým (po#áte#ním) bodem je v!ž kostela a není tedy možno 

zm!"it vzdálenost na tento bod. 'ešením této situace je pak sestavení základny, 
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která je stranou trojúhelníka a pomocí níž se z trojúhelníku prost"ednictvím 

úhlu a jedné známé délky dopo#ítává chyb!jící vzdálenost polygonové strany. 

Mezi další náležitosti, které ve spojení s polygonovými po"ady je dobré znát a 

hlavn! dodržovat, pat"í r zné zásady, stanovené parametry a další kritéria. Pro m!"ení jsou 

stanoveny r zné t"ídy p"esnosti. Pro tyto jednotlivé t"ídy p"esnosti jsou pak navíc 

stanoveny mezní, dovolené parametry, zvané p"esn! jako geometrické parametry, které by 

daný vybudovaný polygonový po"ad m!l spl$ovat [10].  

Mezi tyto parametry pat"í:  

• mezní pom%r délek sousedních stran (Tento mezní pom!r délek sousedních 

stran v polygonovém po"adu je 1:3), 

• maximální vybo$ení po#adu, 

• maximální sou$et délek stran, 

• maximální po$et vrchol&, 

• mezní pom%r délek stran v po#adu, 

• mezní délka strany, 

• maximální odklon strany od spojnice spk (spk...p"ímá spojnice po#áte#ního a 

koncového bodu polygonového po"adu). 

• mezní délka po#adu (Dalším d ležitým pravidlem p"i budování a m!"ení 

polygonových po"ad  je jeho mezní délka. Kup"íkladu celková délka 

polygonového po"adu, jehož body jsou tvo"eny pomocnými m!"ickými body, 

nesmí p"ekro#it délku v!tší, než 2000 m). 

Vedle stanovených geometrických parametr  pro polygonový po"ad, jsou pro 

jednotlivé t"ídy p"esnosti navíc ješt! stanovena kritéria p"esnosti, kritéria zp sobu p"ipojení 

a kritéria základních st"edních chyb m!"ených veli#in.  

T!mito kritérii jsou: 

• mezní odchylka úhlového uzáv%ru, 

• mezní rozdíl dvojího m%#ení délky strany, 
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• základní st#ední chyba m%#ených délek stran, 

• mezní odchylka polohového uzáv%ru, 

• základní st#ední chyba m%#ených úhl&. 

Konkrétní mezní hodnoty a parametry polygonových po"ad  jsou uvedeny níže 

v tabulce #. 2 [5]. 

P#ipojovací 
body 

Mezní délka 
po#adu d [m] 

Mezní délka 
strany po#adu 

[m] 

Mezní odchylka v uzáv%ru po#adu 

úhlová [cc] polohová [m] 

ZPBP, ZhB 5000 200-1500 25⋅(n)1/2 0,0025⋅!Σd)1/2
 

ZPBP, ZhB 3000 50-400 50⋅(n)1/2 0,004⋅(Σd)1/2
 

PPBP, 
ZPBP, ZhB 

1500 50-400 100⋅(n)1/2 0,006⋅(Σd)1/2
 

        Tab.". 2: Geometrické parametry a kritéria p!esnosti polygonových po!ad" 

Mezní úhlová odchylka v uzáv!ru ur#itého polygonového je závislá na hodnot! n, 

která p"edstavuje po#et bod  polygonového po"adu v#etn! bod  p"ipojovacích. Polohová 

mezní odchylka v uzáv!ru polygonového po"adu je závislá na hodnot! Σ " kterou je sou#et 

délek stran daného polygonového po"adu. 

3.4 Budování uzav#eného polygonového po#adu 

Pro zhušt!ní bodového pole pot"ebného k zam!"ení stavu zelen! v jižní #ásti areálu 

vysoké školy jsem volil, jak už z názvu podkapitoly vyplývá, uzav"eného polygonového 

po"adu. Po#áte#ním i koncovým bodem po"adu byl trigonometrický bod #íslo 1. Body 

polygonového po"adu byly budovány tak, aby nebyly, pokud možno, p"ekro#eny dané 

geometrické parametry polygonového po"adu a navíc ješt! bylo z t!chto bod  možné úplné 

zam!"ení stavu v zájmové oblasti. Polygonový po"ad se tak sestává ze 17 bod , v#etn! 

po#áte#ního (koncového) bodu a celková délka #iní asi 1300 metr .  

Vzhledem k místu jejich polohy, která ve v!tšin! p"ípad  vycházela do trávy #i 

hlíny, a vzhledem k tomu, že se jednalo o body do#asn! stabilizované, byly jako stabilizace 

bod  použity d"ev!né kolíky (obr. #. 3). T!mito body polygonového po"adu takto 
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stabilizovanými jsou body 4001 až 4014. P"edposlední dva budované body, tedy bod 4015 

a 4016, byly stabilizovány nast"elovacími h"eby do asfaltu. 

 

Obr. ". 3: Ukázka stabilizace bod" uzav!eného polygonového po!adu d!ev$nými kolíky 

Budování bod  polygonového po"adu však zahrnuje ješt! jeden bod, kterým je 

pomocný bod #íslo 5001, jinak zvaný také jako rajón. Rajón je tedy, jak už jednou bylo 

zmín!no, orientovanou a délkov! zam!"enou spojnicí daného a ur#ovaného bodu, kde 

daným bodem je v tomto p"ípad! bod polygonového po"adu s #íslem 4014 a ur#ovaným 

bodem bod 5001. Tento bod rajónu byl stabilizován stejn! jako v!tšina bod , tedy 

d"ev!ným kolíkem. 

Uzav"ený polygonový po"ad byl vybudován tak, že je možno o n!m "íci, že svým 

pr b!hem kopíruje pr b!h zelen!, tedy pr b!h k"ovin se stromy. Tento pr b!h je pak 

dob"e znatelný na leteckém snímku jižní #ásti areálu VŠB – TUO (Obr. #. 4). Na obr. #. 5 

je zase pro zm!nu technická mapa jižní #ásti areálu školy v m!"ítku 1:2000 s vyobrazeným 

polygonovým po"adem a popisem jeho orientací a ur#ovaných bod .  
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        Obr. ". 4: Znázorn$ní pr"b$hu uzav!eného polygonového po!adu, kopírující pr"b$h zelen$ 
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Obr. ". 5: Pr"b$h polygonového po!adu v technické map$ jižní  ásti areálu VŠB – TUO, v etn$ jeho popisu a  ísel 
bod" a orientací (AutoCAD 2008) 
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4. M%#ení a zpracování nam%#ených dat 

4.1 Použité p#ístroje a pom&cky 

Pro geodetické m!"ení bylo již p"edem prost"ednictvím formulá"e o p"enosu 

materiálu zajišt!no vyp j#ení stroj  a pom cek ze skladu VŠB – TU Ostrava. Z tohoto 

skladu bylo mnou vyp j#eno celkem 3 stativ , 2 odrazných hranol  a trojnožek, jedné 

hliníkové skládací lat!, nivela#ní podložky, trasírky, nivela#ního p"ístroje Zeiss NI 020A a 

totální stanice Topcon GPT-7001.  

Topcon GPT-7001 

Topcon GPT-7001 je bezhranolová elektronická totální stanice, vhodná jak pro 

r zné typy výškového a polohového m!"ení, tak pro práce vyty#ovací. Tento p"ístroj je 

jednou z prvních totálních stanic "ady GPT – 7000. P"esné technické parametry této totální 

stanice jsou uvedeny níže v tabulce #. 3. [19] 

 

 

          Obr. ". 6: Ukázka totální stanice Topcon GPT – 7001 
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GPT-7001  
Dalekohled 

Délka  150 mm  

Pr m!r objektivu  45 mm (dálkom!rná jednotka 50 mm)  

Zv!tšení  30×  

Obraz  Vzp"ímený  

Zorné pole  1° 30´  

Rozlišovací schopnost  2.8´´  

Minimální délka zaost"ení  1,3 m  

Délkové m!"ení 

Rozsah v bezhranolovém 
módu  

1,5 a. 250 m (P"i p"íznivých sv!telných podmínkách na povrch Kodak White)  

P"esnost m!"ení  ±5mm  

Rozsah v hranolovém 
módu 

3000 m (1hranol)  

P"esnost m!"ení  do 25 m: ±3mm+2ppm nad 25 m: ±2mm+2ppm  

Doba m!"ení: P"esný mód 
1 mm: asi 1,2 sekundy (po#áte#ní m!"ení asi 3 sekundy) 

0,2 sekundy: asi 3 sekundy (po#áte#ní m!"ení 4 sekundy) 

Hrubý mód 1 mm: asi 0,5 sekundy (po#áte#ní m!"ení asi 2,5 sekundy) 

Tracking  10 mm: asi 0,3 sekundy (po#áte#ní m!"ení 2,5 sekundy) 

Úhlové m!"ení 

Metoda  Absolutní #tení  

Syst. Detekce: 
Horizontální, Vertikální  2 strany, 2 strany  

Minimální #tení  0.5"/1" (0.1mgon/ 0.5mgon)  

P"esnost (podle DIN 
18723)  

1"(0.3mgon)  

Pr m!r kruhu  71mm  

Displej 

Typ  
barevný grafický 3,5 palce LCD TFT 320 ×240 (QVGA) bod  funkce dotykového panelu  

oboustranný  

Po#íta#ová jednotka 

Opera#ní systém  Windows CE.NET  

RAM  64 MB (SDRAM)  

ROM  2 MB (FlashROM) + 64 MB SD karta  

Komunika#ní rozhraní 

Comm Port  RS-232C sériový port  

USB Port  USB (typ mini B)  

CF Slot (Typ II)  Datová karta / Bluetooth karta  

Senzor náklonu 

Typ  Dvouosý kompenzátor  

Ostatní 
Rozm!ry  343 ×245 ×219 mm  
Hmotnost p"ístroje s 
baterií  

6,5 kg  

Hmotnost transp. pouzdra  4,7 kg  

Výška p"ístroje  182 mm  

Vyty#ovací sv!tla  Ve standardní výbav! p"ístroje  

Olovnice  optická centrace (voliteln! laserová olovnice)  

Odolnost  IP54  

Provozní doba  5 hodin (délkové a úhlové m!"ení) 10 hodin (pouze úhlové m!"ení)  

Laserový pointer  Ve standardní výbav! p"ístroje  

Vestav!ný aplik. program  TopSURV  

Tab.". 3: Technické parametry totální stanice Topcon GPT- 7001 udané výrobcem 
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Zeiss NI 002A 

Tento již relativn! hodn! starý, a# stále použitelný nivela#ní p"ístroj, se svými 

parametry a jeho p"esností "adí do skupiny technických nivela#ních p"ístroj . Je to malý 

skladný p"ístroj o váze okolo 2 kilogram . Na vrchní #ásti tohoto p"ístroje je v jeho nitru 

rektifikovaná krabicová libela, jejíž citlivost je 8´/mm. Zv!tšení dalekohledu tohoto 

p"ístroje je 31 násobné, a je možno s ním dosáhnout p"esnosti až 2 mm/km. K urovnání 

p"ístroje do horizontální polohy na stativu se nepoužívá u tohoto nivela#ního p"ístroje 

stav!cích šroub , jak bývá u v!tšiny geodetických p"ístroj , ale takzvaných stav!cích 

klín . 

 

                    Obr. ". 7 : Ukázka nivela ního p!ístroje Zeiss NI 020A. 

 

4.2 P#ipojení a m%#ení uzav#eného polygonového po#adu 

Po vybudování uzav"eného polygonového po"adu o 17 vrcholech následovalo 

bezprost"edn! po této #innosti p"ipojení a m!"ení tohoto polygonového po"adu. Po#áte#ním 

bodem po"adu byl trigonometrický bod #íslo 1. V databázi bodových polí %eského ú"adu 

zem!m!"ického a katastrálního je tento bod evidován pod svým celým #íslem 

000936110010 nebo je také nazýván jako Fojtství, což je uvedený název bodu v jeho 

geodetických údajích. Na tomto bod! byla tedy zcentrována a zhorizontována totální 

stanice Topcon GPT-7001 (Obr. #. 6). 
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Po provedení t!chto velmi d ležitých úkon  p"ed m!"ením, následovalo nastavení 

parametr  a hodnot v totální stanici. T!mito nastaveními jsou nastavení okolí odpovídající 

teploty a tlaku, nastavení typu odrazného hranolu s odpovídající konstantou hranolu, 

nastavení stanoviska (#íslo bodu stanoviska, výška horizontu stroje) a orientace.  

Uzav"ený polygonový po"ad byl nejprve polohov! p"ipojen orientací na 

trigonometrický bod 89 (000936110890). Tímto bodem je bod na výtahové šacht! budovy 

B kolejí VŠB – TU Ostrava, trvale signalizovaný stabilizovanou trasírkou. Druhým 

orientovaným sm!rem byl sm!r na zajiš&ovací bod trigonometrického bodu 89, kterým je 

bod 89.3 (000936110893). Jedná se o p"idružený bod v areálu VŠB – TU Ostrava, 

stabilizovaný žulovým kamenem o rozm!rech 16 x 16 x75 cm. Na tento bod byl m!"en 

nejen sm!r, ale také vzdálenost a p"evýšení vzhledem ke stanovisku. Mimo výšek 

postavení p"ístroje zadávaných do totální stanice, byly zadávány také výšky cíle na 

jednotlivých bodech polygonového po"adu. Body polygonového po"adu byly tedy 

p"ipojeny jak polohov! do systému JTSK, tak výškov! do závazného výškového systému 

Bpv. 

Po p"ipojení po#áte#ního bodu po"adu, tedy po zorientování, byly na tomto bod! 

m!"eny ješt! další sm!ry spole#n! s vodorovnými vzdálenostmi. Dalším sm!rem z tohoto 

bodu byl sm!r na ur#ovaný bod polygonového po"adu 4016 a 4001. Na každém bod! 

po"adu byla m!"ena osnova sm!r  v jedné skupin! a p"i každé zám!"e byla m!"ena šikmá 

délka. Byla tedy zajišt!na kontrola m!"ení délek. Sm!r na první bod v osnov! sm!r , 

kterým byl po#áte#ní, výchozí sm!r, byl v obou polohách dalekohledu m!"en vždy dvakrát 

z d vodu uzav"ení této skupiny a možnosti výpo#tu úhlového uzáv!ru, kterým je jeden z 

dalších daných kriterií p"esnosti a jehož mezní hodnota by nem!la být p"ekro#ena. P"i 

m!"ení bylo pro urychlení a hlavn! zp"esn!ní m!"ení použita trojpodstavcová souprava. 

Seznam m!"ených hodnot v obou polohách dalekohledu je pak uveden v p"íloze #. 2 - 

SEZNAM M('ENÝCH HODNOT POLYGONOVÉHO PO'ADU. 
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4.3 M%#ení nivelace 

 Po p"ipojení a dom!"ení polygonového po"adu následovalo m!"ení další, kterým 

bylo m!"ení technické nivelace, provád!né za ú#elem kontroly výšek bod  po"adu. Bylo 

tedy zvoleno nivelace jako kontrolního výškového m!"ení bod  po"adu.  

Nivelaci m žeme obecn! d!lit podle r zných kriterií a typ . Podle dosahované 

p"esnosti výsledk  m!"ení rozlišujeme: 

• Technickou nivelaci (TN), 

• P#esnou nivelaci (PN), 

• Velmi p#esnou nivelaci (VPN), 

• Zvláš( p#esnou nivelaci (ZPN). 

Pro každý tento typ nivelace jsou p"edepsány postupy m!"ení a výpo#t , požadavky 

na použité p"ístroje a pom cky (požadavky na nivela#ní p"ístroje, požadavky na nivela#ní 

lat!) a také jsou pro jednotlivé typy nivelací stanovena kritéria p"esnosti. 

Pro m!"ení nivelace existují dv! základní metody. T!mito metodami jsou: 

• Geometrická nivelace vp#ed 

• Geometrická nivelace ze st#edu 

P"i nivelaci bod  uzav"eného polygonového po"adu v areálu školy bylo na základ! 

požadavk  na p"esnost užito p"esnosti dosta#ující technické nivelace a metody geometrické 

nivelace ze st"edu.  

4.3.1 Technická nivelace [12] 

Technická nivelace se používá pro b!žné technické ú#ely (na stavbách, apod.) a pro 

ur#ení nadmo"ských výšek bod  v podrobném výškovém bodovém poli. Podle nároku na 

p"esnost v rámci technické nivelace se rozlišuje technická nivelace základní p"esnosti a 

technická nivelace zvýšené p"esnosti, a vyzna#ují se t!mito zásadami p"i m!"ení: 

Technická nivelace základní p#esnosti:  

− délka zám!ry se volí až 120 m dlouhá,  
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− zám!ry se ur#ují odhadem, 

− nivela#ní oddíl se m!"í pouze jedenkrát (u volných po"ad  se m!"í dvakrát). 

Technická nivelace zvýšené p#esnosti:  

− optimální délka zám!ry se volí 40–50 m, 

− ve st"edu sestavy je stroj, jehož vzdálenost mezi lat!mi se krokuje,  

− zám!ra na lati by vlivem vln!ní vzduchu a refrakce nem!la být menší než 0,5 

metry,  

− nivela#ní oddíl se m!"í vždy dvakrát.  

Pro oba tyto typy technické nivelace je stanoveno kritérium p"esnosti, kterým je 

mezní odchylka mezi daným a m!"eným p"evýšením. Stanovená mezní odchylka pro 

technickou nivelaci základní p"esnosti se ur#uje ze vzorce: 

    !"#$ %&'% %()       (4.3.1.1) 

kde L je délka nivela#ního po"adu v kilometrech. Pro technickou nivelaci zvýšené 

p"esnosti se p"i stanovování mezní dovolené odchylky vychází ze vztahu:  

    !"#$ *'% %()       (4.3.1.2) 

kde L je op!t délka nivela#ního po"adu v kilometrech. V p"ípadech, kdy je m!"eno 

p"evýšení dvakrát, stanovuje se mezní dovolená odchylka ze vzorce: 

     !"#$ '+,-% %&'% %()         (4.3.1.3)  

a to pro technickou nivelaci základní p"esnosti a pro technickou nivelaci zvýšené p"esnosti 

je dán vzorec: 

     !"#$ '+,-% %*'% %()         (4.3.1.4) 
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4.3.2 Geometrická nivelace ze st

 Obecn! je geometrická nivelace metodou, kterou se ur

p"ístroje p"evýšení mezi 

st"edu, která je nejpoužívan

Princip geometrické nivelace ze st

Na bodech, mezi kterými ur

Uprost"ed této nivela

a urovná do vodorovné polohy nivela

nivela#ního p"ístroje pak vytne la

(zám!ra vp"ed). 

zám!ra vp"ed (viz. Obr. 

      Obr. ". 8

 V praxi se ale málokdy m

p"evýšení nebo vzdálenosti mezi dv

takzvané nivela#ní po"ady, z

bodem rovno rozdílu sou#

    

Tomáš Harazim: Pasportizace zelen! v areálu VŠB – TU Ostrava 

Geometrická nivelace ze st#edu 

 je geometrická nivelace metodou, kterou se ur#uje za pomoci nivela

evýšení mezi dv!ma body. Konkrétní metodou je geometrická nivelace

nejpoužívan!jší a nejp"esn!jší b!žn! dostupnou metodou. 

Princip geometrické nivelace ze st"edu:  

Na bodech, mezi kterými ur#ujeme p"evýšení, jsou postaveny nivela

této nivela#ní sestavy (mezi t!mito dv!ma nivela#ními lat

a urovná do vodorovné polohy nivela#ní p"ístroj. Zám!rná p

"ístroje pak vytne la&ový úsek lz (zám!ra vzad) a la

 P"evýšení mezi body je pak lz
A – lp

B, tedy zám

ed (viz. Obr. #. 8).  

". 8: Obrázek s výpo tem p!evýšení v jedné nivela ní sestav

V praxi se ale málokdy m!"í jen jedna nivela#ní sestava z

vzdálenosti mezi dv!ma koncovými body. V tom

# "ady, z nichž je pak celkové p"evýšení mezi po#

sou#tu zám!r vzad a zám!r vp"ed. Výsledné p"evýšení je tedy
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uje za pomoci nivela#ního 

eometrická nivelace ze 

 dostupnou metodou.  

evýšení, jsou postaveny nivela#ní lat!. 

#ními lat!mi) se postaví 

!rná p"ímka urovnaného 

ra vzad) a la&ový úsek lp 

tedy zám!ra vzad mínus 

 

ní sestav$ 

ní sestava z d vodu velkého 

tomto p"ípad! se vedou 

o#áte#ním a koncovým 

"evýšení je tedy: 

   (4.3.2.1) 



Tomáš Harazim: Pasportizace zelen! v areálu VŠB – TU Ostrava – jižní #ást 
 

23 
2012 

4.3.3 M%#ení uzav#eného nivela$ního po#adu 

Areálem VŠB – TU Ostrava byl veden uzav"ený nivela#ní po"ad, jehož po#áte#ním 

i koncovým bodem byl bod stejný jako u uzav"eného polygonového po"adu. Tímto bodem 

byl trigonometrický bod #íslo 1 - Fojtství. Nivela#ní po"ad, vedený tam i zp!t, se skládal 

z celkem 49 nivela#ních sestav, a délka #inila v jednom sm!ru p"ibližn! 1400 metr . 

Výškový rozdíl, mezi nejvýše a nejníže postaveným bodem polygonového po"adu, #inil 

11,569 metr . Tímto nejvyšším bodem po"adu byl po#áte#ní bod #íslo 1, nejnižším bodem 

po"adu bod #íslo 4008, který leží, jak už bylo zmín!no ve t"etím odstavci podkapitoly 2.2, 

ve svahu v blízkosti parkovišt!, svažující se dol  sm!rem k n!mu. Jinak je reliéf v zájmové 

oblasti p"edevším rovinatý. Pro m!"ení technické nivelace bylo použito skládací hliníkové 

nivela#ní lat!, nivela#ní podložky, stativu a technického nivela#ního p"ístroje Zeiss NI 

020A (Obr. #. 6).  

Nivela#ní po"ad byl m!"en, jak už bylo zmín!no, tam i zp!t, a tedy dovolená mezní 

odchylka mezi daným a m!"eným p"evýšením, vychází ze vzorce (4.3.1.4). Z výpo#tu pak 

vyplývá, že mezní dovolená odchylka mezi daným a m!"eným p"evýšením #iní pro mnou 

m!"ený nivela#ní po"ad hodnotu 16 mm. Skute#ný nam!"ený rozdíl mezi daným a 

m!"eným p"evýšením #inil v prvním sm!ru hodnotu 1 mm a ve druhém 4 mm. Dovolená 

mezní odchylka nebyla tedy p"ekro#ena. Seznam m!"ených hodnot technické nivelace je 

pak uveden v p"íloze #. 10 – ZÁPISNÍK TECHNICKÉ NIVELACE.  

Nadmo"ské výšky bod  polygonového po"adu ur#ené trigonometricky se od 

nadmo"ských výšek bod  po"adu ur#ených technickou nivelací lišily minimáln! a 

výslednými nadmo"skými výškami bod  byly zvoleny pr m!rné hodnoty z t!chto dvou na 

sob! nezávislých m!"ení. Seznam nadmo"ských výšek bod  uzav"eného polygonového 

po"adu je pak uveden v p"íloze #. 11 – SEZNAM NADMO'SKÝCH VÝŠEK BOD) 

POLYGONOVÉHO PO'ADU. 

4.4 Podrobné m%#ení  

Další z terénních geodetických prací pot"ebných k vyhotovení pasportu zelen! 

v jižní #ásti areálu VŠB – TU Ostrava, která následovala hned po p"ipojení a zam!"ení 

vybudovaného uzav"eného polygonového po"adu, bylo podrobné polohové a výškové 

m!"ení. Podrobné m!"ení bylo m!"eno metodou tachymetrie, kterou lze podle [10] 
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definovat jako metodu sou#asného m!"ení polohopisu a výškopisu, pro ur#ení polohy 

podrobných bod  pomocí polárních sou"adnic. Podrobné m!"ení m žeme obecn! zase 

definovat jako m!"ickou #innost, kterou je možno geometricky a polohov! ur#it p"edm!ty 

obsahu map. Podrobné body se ve v!tšin! p"ípad  zam!"ují polární metodou nebo 

technologií GNSS. V p"ípad!, kdy však není možné nebo by nebylo ú#elné použití polární 

metody nebo GNSS, využívají se pro podrobné m!"ení ostatní geodetické metody, zvané 

jako metody dopl$kové a jsou jimi metoda pravoúhlých sou"adnic (ortogonální), metoda 

konstruk#ních om!rných, metoda protínání ze sm!r  #i délek a jiné. Všechny tyto 

geodetické metody jsou v zápisníku ozna#ovány svým p"íslušným #íslem, které má každá 

metoda p"id!lené. Jedná se o takzvané #íslo typu úlohy a nap"íklad polární metoda má toto 

ozna#ení pod #íslem 1.  

Obsahem podrobného m!"ení p"i pasportizaci v zájmové oblasti bylo zam!"ení 

polohy zelen! (strom , ke" , skupin ke" ) a ur#ení jejich relativních výšek. Pro veškerá 

polohová i výšková m!"ení v jižní #ásti areálu VŠB – TU Ostrava bylo použito jediné 

geodetické metody a to metody polární. 

4.4.1 Polární metoda 

Polární metoda je základní a v sou#asnosti nejužívan!jší geodetickou metodou 

m!"ení polohy a výšky bod . Metoda je založena na sou#asném m!"ení úhl  a délek 

geodetickými p"ístroji, jakým je také nap"íklad mnou použitý elektronický tachymetr 

Topcon GPT 7001 (Obr. #. 6). P"i polární metod! tedy ur#ujeme polohu bodu pomocí 

polárních sou"adnic – úhel a délka.  

Polární metoda je metodou m!"ení polohopisu i výškopisu a má dva typy použití. 

Prvním typem je polární metoda s pevným stanoviskem a druhým je polární metoda se 

stanoviskem volným. P"i m!"ení polární metody s pevným stanoviskem m!"íme ze 

známého bodu. Známe tedy pevné sou"adnice stanoviska. V druhém p"ípad!, v p"ípad! 

polární metody s volným (p"echodným) stanoviskem, m!"íme z libovolného bodu, p"esn!ji 

"e#eno z bodu o neznámých sou"adnicích. Sou"adnice takovéhoto stanoviska bývají 

ur#ovány metodou protínání zp!t. 
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4.4.2 Polohopisné m%#ení 

Pro mnou provád!né podrobné polohopisné m!"ení v areálu školy bylo užito pouze 

polární metody s pevným stanoviskem. Všemi t!mito polárními stanovisky byly totiž body 

uzav"eného polygonového po"adu a pomocný bod 5001, ur#ený rajónem. P"ed zapo#etím 

každého podrobného m!"ení metodou polární, na n!kterém z bod  polygonového po"adu, 

bylo vždy nejd"íve orientováno na všechny jeho blízké a viditelné body. P"i orientaci byla 

op!t m!"ena osnova sm!r  ve dvou polohách dalekohledu a jedné skupin!. Bylo použito 

celkem 11 bod  uzav"eného polygonového po"adu jako pevných stanovisek polární 

metody. Z t!chto bod  bylo zam!"eno celkem 1070 podrobných bod , které p"edstavují 

bu*to polohu stromu, ke"e nebo bod okraje skupiny ke" . P"ehled m!"ených bod  z t!chto 

stanovisek je pak uveden v p"íloze #. 3 – SEZNAM M('ENÝCH HODNOT 

PODROBNÉHO M('ENÍ. Podrobné m!"ení bylo provád!no koncem roku 2011 

(prosinec), kdy hustota vegetace, hlavn! u opadavých listnatých strom  a ke"  byla 

minimální, a bylo tak umožn!no lepší viditelnosti v hust! rostoucí zeleni v areálu školy.   

4.4.3 Výškopisné m%#ení 

Také jednou z dalších díl#ích zásad pro vypracování, uvedené v zadání bakalá"ské 

práce, bylo výškové p"ipojení lokality. Tato lokalita byla p"ipojena do závazného 

výškového systému Bpv. m!"ením z již d"íve p"ipojených bod  polygonového po"adu. 

Vedle m!"ení nadmo"ských výšek podrobných bod  lokality prost"ednictvím m!"eného 

p"evýšení mezi pevnými polárními stanovisky (body uzav"eného polygonového po"adu) a 

mezi podrobnými body, byly m!"eny také relativní výšky t!chto podrobných bod . T!mito 

relativními výškami se rozumí výšky strom  a ke"  od nejnižšího bodu kmene po jejich 

špici v korun!. Tyto výšky byly ur#ovány metodou trigonometrického m!"ení výšek.  

4.4.3.1 Trigonometrické m%#ení výšek 

Výšky mohou být ur#eny dv!ma zp soby. Mohou být ur#eny p"ímo nap"íklad 

geometrickou nebo hydrostatickou nivelací nebo zp sobem nep"ímým, kterým je 

barometrické a trigonometrické m!"ení výšek. P"i nep"ímém m!"ení výšek se jedná o 

takové m!"ení, kdy není výška nebo p"evýšení známo bezprost"edn! po m!"ení, ale je 
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pot"eba jejího matematického výpo#tu z nam!"ených hodnot, jako jsou nap"íklad m!"ená 

zenitová vzdálenost (výškový úhel) a vzdálenost mezi body p"i trigonometrickém m!"ení 

výšek.  

Metoda trigonometrického m!"ení – ur#ování výšek je tedy založena na ur#ování 

výšek a p"evýšení z pravoúhlého nebo obecného trojúhelníka. P"i trigonometrickém 

ur#ování výšek, p"evýšení je d ležitá délka zám!ry, tedy vzdálenost mezi stanoviskem a 

m!"eným bodem. Je-li tato vzdálenost v!tší než 300 m (n!kdy také uvád!no 200 m [21]), 

zavádí se do výpo#tu ješt! navíc opravy z refrakce a zak"ivení zemského povrchu. Jelikož 

výšky strom  a ke"  byly ur#ovány, m!"eny z bod  polygonového po"adu, které jsou 

v blízkosti zelen!, nebyla p"ekro#ena vzdálenost 300 metr  a nebylo tedy ani t"eba 

uvažovat vliv chyby ze zanedbání skute#ného horizontu a vliv refrakce. 

4.4.3.2 Zp&soby ur$ení a výpo$tu výšek objekt& 

Hodnoty pot"ebné k trigonometrickému ur#ení výšky objekt  byly m!"eny p"ímo 

p"i polohopisném i výškopisném m!"ení podrobných bod  z bod  po"adu. P"i 

trigonometrickém m!"ení výšek byla první zám!rou vždy zm!"ena šikmá vzdálenost od 

stanoviska k objektu, vodorovný úhel a zenitová vzdálenost k nejnižšímu bodu objektu v 

terénu. Sou#ástí této zám!ry byla tedy registrovaná šikmá vzdálenost, vodorovný úhel a 

úhel zenitový, kterému odpovídá v obrázcích #. 9,10,11 ozna#ení z1. Po dokon#ení této 

zám!ry a zachování stejného vodorovného úhlu byla v menu totální stanice nastavena 

možnost m!"ení pouze vodorovného a zenitového úhlu a následovala zám!ra druhá, na 

špici objektu. Byly tedy m!"eny další dv! hodnoty. Vodorovný úhel totožný s vodorovným 

úhlem p"i zám!"e na nejnižší bod objektu a nov! zm!"ený zenitový úhel z2. Tímto byly 

zm!"eny veškeré pot"ebné údaje k výpo#tu. P"i takovémto ur#ování výšky objektu však 

mohly nastat 3 r zné p"ípady, co se velikosti zenitových vzdáleností  z1, z2 tý#e. V každém 

tomto p"ípad! je pak následný výpo#et odlišný. P"ípad kdy: 

a)  Zenitová vzdálenost z1 i z2 je menší než 100gon. 
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K takovéto situaci m

pouze p"i m!"ení ze stanovisek nacházejících se

       

s............... Vodorovná vzdálenost

h............... Relativní výška objektu

Výpo$et: 

  

   

 

   

   

b)  Zenitová vzdálenost z

100gon. 

 Jelikož je pr b!

bez v!tších p"evýšení, byl tento p

školy p"ípadem nej#ast!jším.

Tomáš Harazim: Pasportizace zelen! v areálu VŠB – TU Ostrava 

takovéto situaci m!"ení, kdy stanovisko bylo níže, než zam!"

e stanovisek nacházejících se ve svahu u parkovišt!

    Obr. ". 9 : 1. p!ípad trigonometrického ur ení výšky 

Vodorovná vzdálenost   z1........ Zenitová vzdálenost první zám

výška objektu   z2........ Zenitová vzdálenost druhé zám

       

                    

           

                                        

                          

Zenitová vzdálenost z1 je v!tší než 100gon , zenitová vzdálenost z

 b!h terénu v zam!"ované lokalit!, krom n!kolika výjimek

evýšení, byl tento p"ípad trigonometrického m!"ení výšek

#ast!jším. 
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než zam!"ovaný objekt, došlo 

ve svahu u parkovišt! VŠB-TUO.  

Zenitová vzdálenost první zám!ry 

Zenitová vzdálenost druhé zám!ry   

              (4.4.3.2.1) 

   (4.4.3.2.2) 

                    (4.4.3.2.3) 

                                        (4.4.3.2.4) 

                   (4.4.3.2.5) 

než 100gon , zenitová vzdálenost z2 je menší než 

!kolika výjimek, rovinatý a 

ení výšek v jižní #ásti areálu 
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                           Obr. ". 10 : 2. p!ípad trigonometrického ur ení výšky 

 

Výpo$et: 

!. $ /. 0 1                   (4.4.3.2.6) 

!2 $ 1 0 /2                      (4.4.3.2.7) 

3. $ 45%!. %6                                                               (4.4.3.2.8) 

32 $ 45%!2 %6                                                               (4.4.3.2.9) 

3 $ 32 7 3.                                                (4.4.3.2.10) 

c)  Zenitová vzdálenost z1 i z2 je v!tší než 100gon. 

T"etí p"ípad trigonometrického m!"ení výšek objekt  byl p"ípadem nejmén! 

#astým. K takovéto situaci m!"ení v zam!"ované lokalit!, kdy ob! zenitové vzdálenosti 

byly v!tší než 100gon, docházelo zejména p"i trigonometrickém m!"ení výšky málo 

vzrostlého stromu nebo ke"e z výše postaveného stanoviska. 
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                 Obr. ". 11 : 3. p!ípad trigonometrického ur ení výšky 

Výpo#et: 

 !. $ /. 0 /2                            (4.4.3.2.11) 

 !2 $ /2 0 1                            (4.4.3.2.12) 

3. $ 45%!2 %6                            (4.4.3.2.13) 

 32 $ 45%8!. 7 !29 %6                                    (4.4.3.2.14) 

 3 $ 32 0 3.                  (4.4.3.2.15) 

 Na záv!r kapitoly o m!"ení je t"eba dodat, že m!"ení prob!hlo bez v!tších obtíží, a 

že veškerá data byla nam!"ena b!hem 5 dn  práce v prosincovém období s pr m!rnou 

teplotou 8 °C a pr m!rným tlakem 1032 hPa. Ob! tyto hodnoty, mající zásadní vliv hlavn! 

p"i m!"ení vzdáleností, byly p"ed každým samotným m!"ením kontrolovány a zadávány do 

totální stanice. 
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4.5 Výpo$etní práce 

Po dokon#ení terénních p"ípravných a m!"ických prací následovaly práce 

laboratorní. Do této etapy prací pat"í hlavn! export a import nam!"ených dat a jejich 

výpo#ty. 

P"ed zapo#etím zpracovávání nam!"ených dat bylo nejprve nutné tato data 

exportovat do po#íta#e. Totální stanice se tedy propojila s po#íta#em pomocí kabelu. Po 

zapnutí totální stanice se ve standardním módu m!"ení provedl p"íkaz k výstupu dat 

z externího za"ízení, a data byla exportována do po#íta#e. M!"ená data byla 

prost"ednictvím kompatibilního programu od firmy Topcon importována do po#íta#e 

s p"íponou *.asc, což je jedna z možných p"ípon pro data nam!"ená stanicí Topcon.  

Exportovaná data z totální stanice s p"íponou *.asc byla p"ed výpo#ty v programu 

Groma nejprve uložena jako nam!"ená data s „gromovskou“ p"íponou *.mes a jejím 

záložním souborem s p"íponou *.mex.    

Výpo#ty, které byly s nam!"enými daty provád!ny, byl výpo#et sou"adnic bod  

uzav"eného polygonového po"adu, výpo#et sou"adnic podrobných bod  metodou polární a 

výpo#et relativních výšek objekt  metodou trigonometrického ur#ení výšek. Krom! 

výpo#tu relativních výšek objekt , byly všechny ostatní výpo#etní práce provád!ny ve 

výpo#etním programu Groma v. 6. V následujících kapitolách pak budu blíže popisovat 

všechny tyto díl#í výpo#ty pot"ebné k úsp!šnému vyhotovení pasportu zelen! v jižní #ásti 

areálu VŠB – TU Ostrava.  

4.5.1 Výpo$etní program Groma 

Název Groma vychází z názvu staré geodetické pom cky, používané ve 

Starov!kém 'ím! k vyty#ení pravého úhlu. Tento výpo#etní program je obecn! geodetický 

systém pracující v prost"edí MS Windows, a je ur#en ke komplexnímu zpracování 

geodetických dat od surových údaj  p"enesených z totální stanice až po výsledné seznamy 

sou"adnic, výpo#etní protokoly a kontrolní kresby. 

Tento program umož$uje práci s více soubory. Je nap"íklad možno otev"ít více 

seznam  sou"adnic a p"etahovat body z jednoho seznamu do druhého a také volit, který 
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seznam bude práv! aktivní. Program obsahuje 23 r zných výpo#etních úloh, kterými jsou 

nap"íklad:  

• polární metoda,  

• ortogonální metoda,  

• polární metoda dávkou,  

• volné stanovisko, 

• protínaní ze sm!r ,  

• hromadné protínaní ze sm!r ,  

• protínaní z délek,  

• pr se#ík p"ímek,  

• všechny typy polygonových po"ad , 

• výškový po"ad a další. 

To byl ve stru#nosti obecný popis mnou použitého výpo#etního programu. Tento 

program má jako jiné programy také n!kolik svých verzí. V mém p"ípad! byla pro výpo#ty 

použita verze #. 6.  
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4.5.2 Výpo$et uzav#eného polygonového po#adu [10] 

 

 

              Obr. $. 12 : Ná#rt obecného uzav"eného polygonového po"adu (a,b) 

Dáno:   

 Po#áte#ní bod P, orienta#ní bod A. 

M%#eno: 

 Levostranné úhly ωωωωP, ωωωωK, ωωωω1, ωωωω2, ωωωω3, ωωωω4. Vodorovné vzdálenosti polygonových 

stran  sP1, s12, s23, s34, s4P.  

 P"i ozna#ování skute#ných hodnot polygonového po"adu podle ozna#ení na 

obrázku #. 12 je pak d ležité správn! p"i"adit odpovídajícímu skute#nému levostrannému 

úhlu ozna#ení ωωωωP a odpovídajícímu úhlu ozna#ení ωωωωK. Úhel ωωωωP v obrázku totiž p"edstavuje 

úhel mezi p"ipojovacím a po#áte#ním bodem po"adu, a nesmí být tedy považován za 

vrcholový úhel. Vrcholovým úhlem je zde úhel ωωωωK. 

Úhlové vyrovnání:  

Pot"ebnými úhly pro výpo#et polygonového po"adu jsou úhly levostranné. M!"í se 

tedy vždy nejprve na levé rameno a poté na pravé rameno ve sm!ru polygonového po"adu. 

V závislosti na orientaci pak m!"íme bu*to úhly vnit"ní nebo úhly vn!jší. Takovýto postup 
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polygonového po"adu, kdy levostrannými úhly jsou úhly vn!jší, je zobrazen na obrázku #. 

12 a) a pro jejich sou#et platí obecn! vztah:  

    :"; $ 8< 0 *9 %*=                            (4.5.2.1) 

Úhly vnit"ní jsou zobrazeny na obrázku #. 12 b) a obecn! je jejich sou#et roven:  

    :"; $ 8< 7 *9 %*=        (4.5.2.2) 

kde n ozna#uje po#et ur#ovaných bod  (vrchol ) v polygonovém po"adu. Celkový 

po#et ur#ovaných vrchol  uzav"eného polygonového po"adu v obrázku #. 12 (a,b) je pak 

ješt! s p"ipo#tením po#áte#ního bodu P roven hodnot! n+1. Pro tento polygonový po"ad 

vypadá pak kone#ný vztah, vycházející ze vztah  (4.5.2.1) a (4.5.2.2) takto: 

> ";
?@.

;A.
$ 8< 0 B9 %*= 

             (4.5.2.3)%%

> ";
?@.

;A.
$ 8< 7 C9 %*= 

             (4.5.2.4) 

V d sledku m!"ických chyb však t!chto p"esných celých hodnot nebývá dosaženo, 

a proto je pot"eba po#ítat úhlový uzáv!r, a z rozdílu daného a m!"eného pak dostáváme 

dosaženou úhlovou odchylku oωωωω.          %

D" $ 8< 0 B9 %*= 0>";
?@.

;A.
 

            (4.5.2.5) 

D" $ 8< 7 C9 %*= 0>";
?@.

;A.
 

               (4.5.2.6) 

Mezní dosažená úhlová odchylka mnou m!"eného uzav"eného polygonového 

po"adu #inila hodnotu oω = - 0,0178gon. Tato spo#ítaná hodnota oωωωω se pak porovná 

s danou dovolenou odchylkou ∆∆∆∆ωωωω. P"ekra#uje-li spo#ítaná úhlová odchylka v absolutní 

hodnot! hodnotu dovolenou, je m!"ení chybné a neodpovídá tedy p"esnosti m!"ení. 

V opa#ném p"ípad! se provede úhlové vyrovnání, kterým se odchylky rovnom!rn! rozd!lí 
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na všechny vrcholové úhly polygonového po"adu (ωK, ω1, ω2, ω3, ω4).  

#" $ E"

F 7 B 

                            (4.5.2.7)

     "GH $ "H 7 #"       (4.5.2.8)  

kde ωωωωi´ je ozna#ení vyrovnané hodnoty vrcholového úhlu polygonového po"adu. 

V dalších výpo#tech se pak pracuje už jen s t!mito vyrovnanými hodnotami (psaní #árky 

k vyrovnané hodnot! bude vynecháno). 

Výpo"et vyrovnaných sm#rník$ jednotlivých stran polygonového po!adu: 

Sm!rník je obecn! orientovaný vodorovný úhel, který kladn! nar stá ve sm!ru 

chodu hodinových ru#i#ek od daného výchozího nulového sm!ru, kterým je u nás kladná 

v!tev osy x sou"adnicového sytému JTSK. 

 Prvním výpo#tem bude výpo#et sm!rníku z bodu P na následující bod 1. Tento 

sm!rník σσσσP1 vypo#ítáme ze vztahu:  

     $I+. $ $I+J 7 "I                            (4.5.2.9) 

 Sm!rník σσσσPA je obecn! sm!rníkem na orienta#ní bod A z bodu P, a jelikož tyto dva 

body jsou body danými, je hodnota tohoto sm!rníku vypo#ítaná z daných sou"adnic t!chto 

bod .  

 Následující sm!rník je op!t sou#tem sm!rníku p"edešlého a odpovídajícího 

vrcholového úhlu. Sm!rník σσσσ12 se poté vypo#te ze vztahu:  

     $.+2 $ $.+I 7 ".    (4.5.2.10) 

a jelikož je sm!rník σ1,P = σP,1 – 2R, píšeme: 

     $.+2 $ $I+. 7 ". 0 *1   (4.5.2.11) 

Obecn! m žeme vztah pro výpo#et sm!rníku jednotlivých stran polygonového po"adu 

psát: 

$H+H@. $ $I+J 0 K %*1 7>"L
H

LAM
 

           (4.5.2.12) 
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Výpo"et sou!adnicových rozdíl$: 

 Dalším krokem d ležitým k výpo#tu sou"adnic bod  polygonového po"adu je 

výpo#et sou"adnicových rozdíl . Obecn! se po#ítají jako sou#in odpovídající vzdálenosti a 

sinu nebo cosinu odpovídajícího sm!rníku. Jedná-li se o výpo#et sou"adnicových rozdíl  

∆∆∆∆y, používá se p"i výpo#tu funkce sinus, funkce cosinus ve výpo#tu sou"adnicových 

rozdíl  ∆∆∆∆x. Obecn! lze psát vztah pro výpo#et kteréhokoliv sou"adnicového rozdílu: 

     NHO.+H $ 6HO.+H %6KF$HO.+H    (4.5.2.13) 

     PHO.+H $ 6HO.+H %QE6$HO.+H               (4.5.2.14) 

Sou"adnice daného bodu pak odpovídá sou#tu sou"adnice po#áte#ního bodu 

polygonového po"adu a sum! všech dosavadních p"edešlých sou"adnicových rozdíl . 

Obecn! pak píšeme:%

NH $ NR 7>6LO.+L% %6KF$LO.+L
H

LA.
 

              (4.5.2.15) 

PH $ PR 7>6LO.+L% %QE6$LO.+L
H

LA.
 

           (4.5.2.16) 

 Tyto rovnice musí platit i pro bod poslední, tedy bod P: 

NR $ NR 7>6LO.+L% %6KF$LO.+L
S

LA.
 

           (4.5.2.17)

  

PR $ PR 7>6LO.+L% %QE6$LO.+L
S

LA.
 

           (4.5.2.18) 

 Jelikož se jedná o výpo#et polygonového po"adu uzav"eného je po#áte#ní i koncový 

bod jedním a tímtéž bodem, a sou"adnice by správn! m!ly být po výpo#tu totožné. Sou#et 

sou"adnicových rozdíl  ∆∆∆∆y i ∆∆∆∆x by se tedy m!l rovnat nule a platit tak vztah:    
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> NHO.+H
S

HA.
$> PHO.+H

S

HA.
$ ' 

           (4.5.2.19) 

B!hem m!"ení však dochází k m!"ickým chybám, které mají za následek také to, že 

se ve v!tšin! p"ípad  suma sou"adnicových rozdíl  ∆∆∆∆y a suma sou"adnicových rozdíl  ∆∆∆∆x 

nerovná nule. Vzniknou tak sou"adnicové odchylky oy, ox , které se pak p"ípadn! rovnají 

zápornému zbytku ze sou#tu sou"adnicových rozdíl .     

ET $ 0> NHO.+H
S

HA.
 

           (4.5.2.20) 

E# $ 0> PHO.+H
S

HA.
 

           (4.5.2.21) 

Po výpo#tu sou"adnicových odchylek následuje výpo#et odchylky polohové, 

zna#ící se op, pro který platí následující vztah: 

    ER2 $ UET2 7 E#2    (4.5.2.22)  

Tato vypo#ítaná polohová odchylka je následn! porovnána s danou maximální 

dovolenou polohovou odchylkou ∆∆∆∆p, a pokud je hodnota této dané odchylky v!tší než 

hodnota odchylky vypo#ítané, bylo m!"ení správné, vyhovuje jeho stanovené p"esnosti a je 

tedy možné provést sou"adnicové vyrovnání.  

Sou!adnicové vyrovnání: 

Na rozdíl od úhlového vyrovnání, kdy se odchylka rozd!lovala rovnom!rn! mezi 

vrcholové úhly, se p"i vyrovnání sou"adnicovém rozd!lují odchylky úm!rn! délkám 

jednotlivých stran polygonového po"adu. To v praxi znamená, že kratší strana bude mít 

menší opravu než strana delší.  

Tyto jednotlivé sou"adnicové opravy jsou ozna#eny ####VW+WXY  a ####ZW+WXY a pro kterýkoliv 

sou"adnicový rozdíl pak platí vztah:  
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#T[+[X\ $
ET

:% N%
 % NH+H@.% 

          (4.5.2.23) 

##[+[X\ $
E#

:% P%
 % PH+H@.% 

          (4.5.2.24) 

Jedním z posledních krok  p"i klasickém výpo#tu polygonového po"adu je výpo#et 

opravených sou"adnicových rozdíl , které jsou pro rozlišení od jejich hodnot 

neopravených ozna#eny pruhem. 

     N]O.+]^̂ ^̂ ^̂ ^̂ $  NHO.+H%&%#T[_\+[   (4.5.2.25) 

     P]O.+]^̂ ^̂ ^̂ ^̂ $  PHO.+H%&%##[_\+[   (4.5.2.26) 

V p"ípad!, ve kterém už jsou opravené hodnoty sou"adnicových rozdíl  známy, je 

možný finální výpo#et sou"adnic bod  polygonového po"adu, pro jehož výpo#et 

kteréhokoliv bodu odpovídá vztah:    

NH $ NR&> N`O.+`^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H

LA.
 

           (4.5.2.27) 

PH $ PR&> P`O.+`^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H

LA.
 

          (4.5.2.28) 

Tímto byl popsán teoretický postup výpo#tu uzav"eného polygonového po"adu. 

Skute#ný nam!"ený uzav"ený polygonový po"ad nebyl sice po#ítán takto, ru#n!, ale i 

p"esto je vhodné takovýto obecný postup znát a chápat jej. Výpo#et tohoto polygonového 

po"adu byl proveden v programu Groma. 

V programu Groma byla tedy otev"ena nam!"ená data z p"ipojení a m!"ení 

polygonového po"adu, a první v!cí, která hned s t!mito daty následovala, bylo jejich 

zpracování. P"esn!ji "e#eno, zpracování zápisníku, jak má nazváno program Groma 

v roletovém menu M!"ení. Byly zde nastaveny opravy, jako je zpracování m!"ení ve dvou 
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polohách, redukce sm!r , výpo#et p"evýšení, zpracování opakovaného m!"ení a 

zpracování obousm!rn! m!"ené délky a p"evýšení. Po dokon#ení tohoto zpracování 

nam!"ených hodnot vytiskl program Groma protokol o zpracování zápisníku. Tento 

protokol byl pak uložen jako p"íloha #. 4 - VÝPO%ET OPRAVENÝCH SM(R) Z 

M('ENÍ POLYGONOVÉHO PO'ADU V I. A II. POLOZE.  

Zpracovaný zápisník bylo poté možno použít pro kone#ný výpo#et uzav"eného 

polygonového po"adu. V menu Výpo#ty a Polygonový po"ad bylo otev"eno okno pro jeho 

výpo#et. V tomto okn! byly pak dv! možnosti výpo#tu. Bu*to výpo#tu s ru#ním 

dopisováním hodnot do kolonek nebo na#tení hodnot ze zápisníku. Využil jsem druhé 

možnosti a spustil tak vypo#et sou"adnic bod  polygonového po"adu a dalších jeho 

parametr , mezi které pat"í r zné dosažené odchylky a pom!ry. Žádná z dosažených 

odchylek nep"ekro#ila mezní dovolenou odchylku stanovenou pro polygonový po"ad 

s takovýmito parametry (test polygonového po"adu s porovnanými skute#nými a mezními 

hodnotami je uveden v p"íloze #. 5 - PROTOKOL VÝPO%TU POLYGONOVÉHO 

PO'ADU).  

Pro ukázku jsou pak níže uvedeny dosažené odchylky a pom!ry m!"eného 

polygonového po"adu.  

Typ po"adu                         : Uzav"ený 

Délka po"adu                          : 1315.045m 

Úhlová odchylka                   : -0.0178g 

Odchylka Y/X                       : -0.032m /   -0.003m 

Polohová odchylka                : 0.032m 

Nejv!tší / nejmenší délka v po"adu  : 127.276m/   45.864m 

Pom!r nejv!tší / nejmenší délka     : 1:2.78 

Max. pom!r sousedních délek         : 1:2.18 

Nejmenší vrcholový úhel             : 34.3266g  

Seznam nov! vypo#ítaných sou"adnic bod  polygonového po"adu je uveden 

v p"íloze #. 9 – SEZNAM SOU'ADNIC BOD) POLYGONOVÉHO PO'ADU. 
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4.5.3 Výpo$et podrobného m%#ení 

Jak už bylo zmín!no v p"edešlých kapitolách, byl podrobným m!"ením m!"en jak 

polohopis, tak výškopis. Z t!chto nam!"ených hodnot byly pak vypo#ítávány nadmo"ské 

výšky podrobných bod  a jejich poloha, a to vše op!t výpo#tem v programu Groma v. 6. 

Nejprve byl stejn! jako u výpo#tu polygonového po"adu zpracován zápisník 

nam!"ených hodnot. Po zpracování tohoto zápisníku (P"íloha #. 7 - VÝPO%ET 

OPRAVENÝCH SM(R) Z PODROBNÉHO M('ENÍ V I. A II. POLOZE) a na#tení 

textového dokumentu se seznamem sou"adnic bod  uzav"eného polygonového po"adu, 

jakožto stanovisek podrobného m!"ení, byl zapo#at výpo#et polární metody. V roletovém 

menu programu Výpo#ty a Polární metoda dávkou pak byl tento zpracovaný zápisník 

nahrán a dokon#il se tak výpo#et sou"adnic podrobných bod  (P"íloha #. 8 – PROTOKOL 

POLÁRNÍ METODY DÁVKOU).  

Hodnoty orienta#ních posun  na všech stanoviscích byly minimální a samotný 

výpo#et sou"adnic podrobných bod  tedy prob!hl v po"ádku. Výsledný seznam 

vypo#tených sou"adnic podrobných bod  je pak uveden v p"íloze #. 12 – SEZNAM 

SOU'ADNIC PODROBNÝCH BOD).  

Po výpo#tu polární metody dávkou v programu Groma následoval ru#ní výpo#et 

relativních výšek bod . Výpo#et relativních výšek podrobných bod , které ve skute#nosti 

p"edstavovaly zam!"ovanou zele$, a který byl už d"íve popsán v kapitole 4.4.3.2, byl 

posledním z výpo#etních prací.  

Tímto byly dokon#eny veškeré výpo#etní práce a další a definitivn! poslední 

#inností, bylo ur#ování dopl$kových atribut  zelen! a grafické vyhodnocení nam!"ených 

hodnot do mapy. 
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5. Ur$ování atribut& zelen% 

Samostatnou kapitolou týkající se pasportizace zelen! je ur#ování atribut  zelen!. 

Krom atribut  zelen!, jako jsou geodeticky ur#ená poloha, nadmo"ská výška nebo výška 

relativní, byly zjiš&ovány a evidovány ješt! další atributy. Mezi n! pat"í obvod a pr m!r 

kmene porostu nebo #eský název, latinský název a název t"ídy a #eledi, do níž daný porost 

pat"í. Výsledkem byl pak p"ehledný seznam veškeré zelen! s t!mito atributy, rozd!lený 

ješt! zvláš& na ke"e a zvláš& na stromy. Jediným rozdílem v ur#ených atributech strom  a 

ke"  byl u ke"  chyb!jící pr m!r a obvod kmene, který nebyl m!"en a evidován z d vodu 

v!tvení kmene hned u zem!. 

5.1 Ur$ování obvodu a pr&m%ru kmene 

Jak už bylo zmín!no, tyto atributy byly ur#ovány jen u strom . Stromem obecn! 

rozumíme porost s kmenem, který se nev!tví hned u zem!. Ke"e pat"í obecn! také do 

skupiny d"evin, ale vyzna#ují se tím, že se zpravidla v!tví hned u zem!.  

Ve výšce asi jednoho metru byly svinovacím metrem ur#ovány obvody kmen . 

Tyto hodnoty byly m!"eny na centimetry a zapisovány na papír k odpovídajícímu #íslu 

bodu (stromu). Bylo zm!"eno asi 280 r zných obvod  kmen  strom  a pomocí známého 

vztahu pro výpo#et obvodu kruhu  

 E $ '   !                     (5.1) 

 pak byly vypo teny ješt! jejich pr"m!ry. Pr"m!rná délka obvodu všech strom" 

v jižní  ásti areálu VŠB – TUO  iní asi 1 m, což je v pr"m!rné délce pr"m!ru asi 0,30 m. 

Nejsiln!jším stromem v této  ásti areálu pak je dub  ervený, jehož obvod kmene  iní 1,90 

m.  

5.2 Ur ování  eského názvu, latinského názvu,  eledi a t!ídy 

Další  inností p#i pasportizaci bylo pojmenování porost" a jejich za#azení do 

odpovídající  eledi a t#ídy. Tyto atributy byly ur ovány ješt! na podzim, kdy hlavn! u 

listnatých strom" nebyly opadané listy a plody, a bylo tak možno z nich rozpoznávat jejich 

druh. Tyto vlastnosti byly ur ovány p#edevším porovnáváním s informacemi z r"zných 
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literatur, jako je nap#íklad kniha Jaroslava Koblížka – Jehli naté a listnaté d!eviny našich 

zahrad a park", Kapesní atlas strom" od autor" jménem Gregor Aas a Andreas Riedmiller 

a jiné (viz. Seznam použité literatury). Názvy strom" byly ur ovány také podle obrázk" 

z internetu a p#edešlých bakalá#ských prací, které se sice zaobíraly pasportizací jiných  ástí 

areálu, ale n!které druhy porost" byly totožné.  

P#i pasportizaci v jižní  ásti areálu VŠB – TUO bylo rozpoznáno a evidováno 

celkem 26 r"zných druh" strom" o celkovém po tu asi 280, z nichž nejrozší#en!jšími 

stromy jsou lípa, borovice a javor, tvo#ící dohromady 50% celkového po tu strom". Z ke#" 

z celkového po tu 18 druh" je nejvíce rozmnoženým ke#em pámelník bílý. Seznam všech 

druh" strom" a ke#" spole n! s jejich dalšími atributy je pak uveden v p#íloze  . 13 a 14.  

Pro zajímavost jsem si dovolil p#edvést ukázku n!kolika jehli natých strom" z jižní 

 ásti areálu VŠB –TUO. 

       

     

   Obr.  . 13: Ukázka mod!ínu opadavého p!ed Geologickým pavilónem 

 



Tomáš Harazim: Pasportizace zelen! v areálu VŠB – TU Ostrava – jižní  ást 
 

42 
2012 

 

        Obr.  . 14: Ukázka nejrozší!en#jšího stromu v jižní  ásti areálu VŠB – TUO (borovice  erná) 

 

                  Obr.  . 15: Ukázka jehli natého stromu Douglaska Menziesova u bodovy J 
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Stru ný popis s obrázky t!chto a dalších evidovaných strom" a ke#" z jižní  ásti 

areálu Vysoké školy bá$ské – Technické univerzity Ostrava je pak uveden v p#íloze  . 15 a 

16. 

6. Vyhotovení výkresové dokumentace 

6.1 Program AutoCAD 

AutoCAD je po íta ový program sloužící pro tvorbu výkres" v mnoha 

nejr"zn!jších oborech. Je vhodný pro použití ve stavebnictví, strojnictví, architektu#e, 

elektrotechnice, ale také v samotné geodézii. Tento program má využití pro 2D i 3D 

projekty libovolného ú elu.  

Tímto byl obecn! a stru n! charakterizován program AutoCAD. Co se však 

z geodetického hlediska tý e, existují pro tento program také geodetické nadstavby, které 

umož$ují nap#íklad tvorbu digitálního modelu terénu, vykreslování geodetických 

mapových podklad", složených z bodových a liniových zna ek, import seznamu sou#adnic 

a spojnic, výpo ty zápisník". Dále také umož$uje spojovat na tené body inženýrskými 

sít!mi, kreslit ploty, parcely, klotoidy aj. Lze také pracovat v libovolném m!#ítku, které je 

následn! možno m!nit i b!hem kreslení. 

Pro samotné vypracování digitální mapy s pasportizovanou zelení však nebylo 

nutné geodetických nadstaveb a veškerá grafická zpracování byla provád!na v programu 

AutoCAD 2008, jež je jednou z verzí programu AutoCAD. 

6.2 Grafické zpracování v programu AutoCAD 2008 

V tomto programu byl nahrán podklad gismo.dwg, který p#edstavoval 

polohopisnou mapu areálu VŠB – TUO s rozmanitým obsahem, jež byl pro p#ehlednost 

rozlišen r"znými barvami a v r"zných vrstvách. Pro lepší situování zelen!, byly n!které 

tyto vrstvy vypnuty. Zachovány byly hlavn! situace budov, zpevn!né plochy a jiné.  Do 

tohoto podkladu byl pak p#ipojen výkres podrobnebody.dwg, kterým byly mnou zam!#ené 

podrobné body o sou#adnicích v sou#adnicovém systému JTSK. P#ipojení se provedlo 

pomocí p#íkazu Reference DWG v roletovém menu Vložit. Po p#ipojení pak byly na tyto 



Tomáš Harazim: 
 

2012 

body p#ipojeny odpovídající 

linií, protože tvo#ili okraj skupin ke

Aby bylo možné v

byly pro vyzna ení použity dva druhy zna

pak byly p#idány pro vysv

veškeré názvy strom", ke

grafickém podkladu gismo.dwg

TUO, a tak byl p#ipojen nakonec ješt

k#ížk"  tvercové sít! se vzdálenostmi

v m!#ítku 1:500 na papír formátu A1 s

K ozna ení porost"

            Obr.  . 16: Ukázka použitých zna

V map! jsou obsaženy hlavn

Název vrstvy Obsah vrstvy

Stromy pasport zna 
Ozna ení bodu  íslo podrobného bodu
Mapové zna ky mapové zna
"tv. Sí# k#ížky 
BUDOVY ohrani
Názvy budov názvy budov VŠB 
Nové parkovišt$ Nov
Legenda Legenda mapy 
Tabulka vypln
Výpl% ke!& šrafované zna
Hrany a linie hrany a li

                         

Tomáš Harazim: Pasportizace zelen! v areálu VŠB – TU Ostrava 

ipojeny odpovídající zna ky strom" nebo ke#", pop#ípad! byly

ili okraj skupin ke#".  

Aby bylo možné v kresb! na první pohled rozlišit listnatý strom

ení použity dva druhy zna ek. Všechny tyto zna ky, v

pro vysv!tlení do legendy mapy (obr.  . 16). Sou 

", ke#" a skupin ke#" s  ísly, odpovídající  ísl"m v

gismo.dwg nebylo obsaženo nov! vybudované

ipojen nakonec ješt! výkres tohoto parkovišt!. Byla také vytvo

se vzdálenostmi po 50 metrech. Výsledná mapa byla vytišt

ítku 1:500 na papír formátu A1 s gramáží 80 g.m-2  (p#íloha  . 17)

ení porost" bylo použito t!chto zna ek: 

 

: Ukázka použitých zna ek 

 jsou obsaženy hlavn! tyto nejd"ležit!jší vrstvy: 

Obsah vrstvy Barva vrstvy

zna ky strom" a ke#" zelená
 íslo podrobného bodu bílá (7)
mapové zna ky bílá (7)
k#ížky  tvercové sít! bílá (7)
ohrani ení budov VŠB – TUO fialová (185)
názvy budov VŠB –TUO fialová (185)
Nov! vybudované parkovišt! VŠB - TUO  ervená (1)
Legenda mapy  bílá (7)
vypln!ná popisová tabulka mapy bílá 
šrafované zna ení rozsahu ke#" zelená (81
hrany a linie terénu bílá (7)

                       Tab.  . 4 : Seznam použitých vrstev 

Ostrava – jižní  ást 

44 

byly ur ité body spojeny 

listnatý strom od jehli natého, 

 ky, v etn! zna ek ke#" 

Sou ástí legendy byly také 

 "m v mapovém rámu. V 

vybudované parkovišt! VŠB – 

Byla také vytvo#ena sí% 

. Výsledná mapa byla vytišt!na 

#  . 17). 

Barva vrstvy 

zelená (107) 
bílá (7) 
bílá (7) 
bílá (7) 
fialová (185) 
fialová (185) 
 ervená (1) 
bílá (7) 
bílá (7) 
zelená (81) 
bílá (7) 
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7. Záv$r 

Záv!rem je nutno ješt! shrnout a zhodnotit veškeré provád!né  innosti p#i vytvá#ení 

pasportu zelen! v areálu VŠB – TU Ostrava. Pasportizace byla zahájena ješt! koncem 

lo$ského roku 2011 rekognoskací, p#i které bylo rozhodnuto, že zam!#ovanou lokalitou 

povede uzav#ený polygonový po#ad o 16 vrcholech. Tyto body byly ješt! v týž den 

zam!#eny a p#ipojeny polohov! a výškov! do systému JTSK a Bpv a pozd!ji použity jako 

polární stanoviska pro podrobné m!#ení. Navzdory ob asným nep#íznivým podmínkám 

prob!hlo m!#ení v po#ádku, polygonový po#ad nep#ekro il dovolené mezní odchylky a 

jedna  ást m!#ických prací tak byla úsp!šn! dokon ena. 

P#í zam!#ení zelen! z p#ipojených polygonových bod" bylo zm!#eno celkem 1070 

podrobných bod", z nichž 280 bylo strom" a 42 ke#". Následn! byly jejich výšky ur eny 

trigonometrickým m!#ením výšek.  

V jižní  ásti areálu školy bylo rozpoznáno a evidováno celkem 26 r"zných druh" 

strom" a 18 druh" ke#". Z toho je nejrozší#en!jším druhem stromu borovice  erná a ke#em 

pámelník bílý. Zele$, jejíž sou ástí jsou tyto zmín!né porosty, je #azena mezi zele$ 

vyhrazenou s neomezeným p#ístupem. Nutno pak podotknout, že tento volný p#ístup má 

také za následek to, že v n!kterých místech zelen! dochází k jejímu zám!rnému 

poškozování  lov!kem. Sou ástí pasportu jsou vedle seznamu rostoucí zelen! ur ený také 

jejich n!které další vlastnosti, jako jsou druh  eledi, t#ídy nebo pr"m!r kmene stromu. 

Všechny tyto atributy jsou obsaženy v p#ílohách 13, 14.  

Zpracováním geodeticky nam!#ených dat ve výpo etním programu Groma v. 6 pak 

byla v programu AutoCAD 2008 vytvo#ena mapa jižní  ásti areálu školy s pasportizovanou 

zelení. Tento grafický podklad s p#ehledem a popisem všech strom" a ke#" bude následn! 

k dispozici správ! školy pro její p#ehled o zeleni a její evidenci. 
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(4.5.2.24) Výpo et sou#adnicových oprav (x) 
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(4.5.2.25) Výpo et libovolného vyrovnaného sou#adnicového rozdílu (y) 

(4.5.2.26) Výpo et libovolného vyrovnaného sou#adnicového rozdílu (x) 

(4.5.2.27) Výpo et vyrovnaných sou#adnic libovolného bodu (y) 

(4.5.2.28) Výpo et vyrovnaných sou#adnic libovolného bodu (x) 

(5.1)  Výpo et obvodu kruhu 
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