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ANOTACE 

V předložené bakalářské práci jsou zpracovány veškeré požadované údaje 

související s polohopisným měřením pohybů liniové stanice na povrchu včetně příloh, 

které obsahují výsledky naměřených hodnot, geodetické údaje bodů polohového bodového 

pole a určení souřadnic podrobných bodů na liniové pozorovací stanici v dobývacím 

prostoru Stonava. 

Dále práce obsahuje popis měřických pomůcek, přístrojů a měřických chyb. V práci 

jsou dále uvedeny metody měření polohopisu s častým odkazem na polární metodu 

z důvodu jejího použití během vlastního měření. 

Toto měření, které bylo provedeno během podzimního ročního období, vykazuje 

požadovanou přesnost, kdy byla sledována deformace liniové pozorovací stanice 

na povrchu v oblasti, která byla významně zasažena a ovlivněna důlní činností.  

Klíčová slova: polohopis, měření, liniová pozorovací stanice, polygonový pořad, polární 

metoda 

SUMMARY 

In my thesis there are processed all required data related to measuring 

the movements of  line surveying station on the surface, including the annexes, which 

contains the results of measurements, geodetic data about points of surveying fields 

and determine the coordinates of detailed points on the line observation station in the 

mining area Stonava. 

Further my thesis includes a description of survey equipment, instruments 

and surveying errors. In this work there also are the methods of measurement planimetry 

with frequent reference to the polar method because of its use during the actual 

measurement. This measurement was carried out during the autumn season, has the desired 

accuracy, which was observed linear deformation at the surface observing station in an 

area that was greatly affected and influenced by mining activities. 

Keywords: topography, measurement, line observation station, polygon, the polar method 
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ÚVOD 

Tato práce se věnuje polohovému zaměření liniové pozorovací stanice v dobývacím 

prostoru Stonava. Tímto měřením lze následně určit souřadnice podrobných bodů liniové 

pozorovací stanice, která je tvořena již dříve stabilizovanými hřeby v asfaltové 

komunikaci, jejichž vzdálenost je přibližně 50 m. Měření byla prováděna ve dvou etapách-

v podzimním a jarním období. Každé měření bylo prováděno pomocí oboustranně 

připojeného a orientovaného polygonového pořadu, pro výsledné určení souřadnic 

podrobných bodů byla využita polární metoda.  

První zaměření liniové pozorovací stanice proběhlo v říjnu 2011, hodnoty získané 

z tohoto měření byly poté zpracovány a posloužily k určení souřadnic podrobných bodů. 

Druhé měření bylo provedeno v březnu 2012 a získané hodnoty nám po zpracování opět 

umožnily získat souřadnice podrobných bodů. Výsledky obou měření nám poskytly 

požadované údaje o skutečném stavu liniové pozorovací stanice s požadovanou přesností 

a získali jsme také případné odchylky v poloze podrobných bodů za dané časové období. 

Ze získaných výsledků lze posoudit intenzitu vlivů důlní činnosti v dané lokalitě. 

Cíle bakalářské práce 

Tato bakalářská práce si klade za cíl určit polohopisné souřadnice podrobných bodů 

ve dvou odlišných časových obdobích a určit odchylky v poloze těchto bodů (posuny) 

v tomto časovém intervalu. 

Popis lokality 

Zkoumaná oblast leží v oblasti dvou katastrálních území – katastrální území 

Horní Suchá č. 644404 a katastrální území Stonava č. 755630, které se nacházejí v okrese 

Karviná v Moravskoslezském kraji. Podrobné body jsou stabilizované v komunikacích 

III. třídy č. 4748 (Černá cesta) a č. 4749 (Obrázek č. 1 a č. 2). 
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Obrázek č. 1 Umístění lokality v Ostravské aglomeraci 

Obrázek č. 2 Černá cesta 
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1. MĚŘENÍ POHYBŮ LINIOVÉ POZOROVACÍ STANICE NA POVRCHU 

Měření pohybů liniové pozorovací stanice na povrchu spočívá v periodickém 

měření polohy bodů a klade si za cíl určit souřadnice těchto bodů a následně porovnat 

jednotlivé výsledky z každého periodického měření. Dané body představují hřeby 

zatlučené do asfaltové komunikace v pravidelných odstupech. Poloha těchto bodů může 

být pozměněna vlivem dřívější hlubinné těžby nerostů, která dnes již neprobíhá. 

Proto polohu bodů porovnáváme s původními hodnotami, které se právě v takto 

postiženém území mění a za určitý časový interval dosahují odlišných hodnot. 

Pomocí těchto pozorovacích stanic, které jsme polohově zaměřovali v určitých 

časových intervalech, lze takto danou lokalitu zkoumat a sledovat případné změny stavu 

a polohy oproti stavu ideálnímu. Můžeme tímto způsobem určit rozsah uvedených změn 

za určité časové období. Mezi tyto určující změny patří výškové poměry liniové 

pozorovací stanice a polohové poměry. Vlivem následků hlubinné těžby nerostů tyto body 

liniové pozorovací stanice mění svoji absolutní nadmořskou výšku a polohu. 

Absolutní nadmořská výška určuje svislou vzdálenost bodu od geoidu, 

kterou představuje nulová hladinová plocha. V současnosti se na našem území užívá 

systému baltského po vyrovnání. Poloha bodů představuje rovinné souřadnice v souřadném 

systému Křovákově, který je dnes označován jako systém jednotné trigonometrické sítě 

katastrální ( dále S-JTSK). V této práci se zaměříme na určení polohových změn bodů. 

2. POLOHOPISNÉ GEODETICKÉ ZÁKLADY ČESKÉ REPUBLIKY 

Pro řešení geodetických úloh polohového charakteru je nutné mít k dispozici 

množinu pevných bodů, které jsou polohově vzájemně jednoznačně určené a orientované 

v příslušném souřadnicovém systému. Množinu těchto bodů nazýváme bodovým polem 

( dále BP). Polohu všech bodů BP určujeme pro měřické účely pravoúhlými rovinnými 

souřadnicemi, přičemž poloha daného souřadnicového systému a jeho orientace 

na povrchu zemském závisí na použitém kartografickém zobrazení území nebo na naší 

volbě. Jedná se tedy o výběr přijatých geodetických sítí, jejichž body jsou trvale 

stabilizované, případně trvale signalizované.  
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2.1 Polohové bodové pole 

Polohové bodové pole tvoří soustava polohopisných bodů, které mají dané 

polohopisné souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK. Polohové bodové pole dělíme 

následovně: [1] 

a) základní polohové bodové pole, které tvoří: 

aa) body referenční sítě nultého řádu, 

ab) body Astronomicko-geodetické sítě (závazná zkratka ,,AGS”), 

ac) body České státní trigonometrické sítě (závazná zkratka ,,ČSTS”), 

ad) body geodynamické sítě, 

b) zhušťovací body, 

c) podrobné polohové bodové pole. 

2.1.1 Stabilizace a ochrana bodů  

Trvalé nebo dočasné vyznačení bodů v terénu vymezuje pojem stabilizace bodů. 

Způsob stabilizace bodů závisí podle toho, zda se jedná o body základního polohového 

bodového pole( dále ZPBP) nebo o body podrobného polohového bodového pole ( PPBP). 

Body I.řádu ZPBP se obvykle stabilizují jedním z těchto způsobů: [1] 

- povrchovou značkou, tvořenou opracovaným kamenem s křížkem a dvěma podzemními 

značkami, které tvoří kamenné nebo skleněné desky s křížky. Všechny tři značky leží 

na svislici, v ose, 

- povrchovou a podzemní značkou, 

- povrchovou nebo čepovou nivelační značkou s křížkem, případně otvorem,které jsou 

stabilizované ve skále (skalní stabilizace), 

- kovovým čepem s křížkem osazeným do ploché střechy stavby(střešní stabilizace), 

- dvěma konzolovými značkami zapuštěnými do svislé plochy stavby(boční stabilizace). 
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Některé body mají také přirozenou (fiktivní) stabilizaci, čímž rozumíme svislé 

průměty tyčí pod makovicí věže kostela, křížů a podobně. Přechodná stabilizace 

je provedena např. dřevěným kolíkem, hřebem, ocelovou trubkou a pod. 

Stabilizovaný bod, který má být použit pro měření musí být vhodně signalizován. 

K signalizaci a ochraně bodů před zničením se užívá červenobílá nebo černobílá 

ochranná tyč, umístěné zpravidla 0,75 m od centra bodu. Dále se užívá výstražná tabulka 

s nápisem ,,STÁTNÍ TRIANGULACE.POŠKOZENÍ SE TRESTÁ” (Obrázek č. 3), 

betonová skruž nebo sloupek a ochranný ( vyhledávací) kopec nebo tříboká pyramida. 

 
Obrázek č. 3 Signalizační tyč 

2.1.2 Označování bodů  

Jednotlivé body se označují číslem, názvem a příslušností k evidenční jednotce. [3] 

Body se číslují úplným dvanáctimístným číslem, které se skládá z předčíslí a vlastního 

čísla bodu. Evidenční jednotkou se pro body ZPBP a body zhušťovací rozumí triangulační 

list, ostatní body PPBP se číslují v rámci katastrálního území. Dočasně stabilizované body 

se číslují jako pomocné body v rámci katastrálního území. Přidružené body k bodům ZPBP 

a zhušťovacím bodům mají poslední nulu nahrazenou pořadovým číslem bodu 

(Tabulka č. 1). 
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body předčíslí předčíslí Vlastní číslo bodu Vlastní číslo bodu 

ZPBP 009 Číslo TL 1-199 0 

ZhNB 009 Číslo TL 201-499 0 

Ostatní body PPBP Číslo k. ú. 00000 501-3999  

pomocné Číslo k. ú. 00000 Od 4001  

Tabulka č. 1 Označování bodů [3] 

2.1.3 Geodetické údaje  [3] 

K jednotlivým bodům bodových polí se zhotovují geodetické údaje, které obsahují:  

- číslo a název trigonometrického bodu, 

- lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), označení 

listu Státní mapy odvozené v měřítku 1:5000, označení Základní mapy ČR 1:50000, 

označení triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo popisné stavby, na níž je bod 

umístěn, 

 - souřadnice trigonometrického bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením místa, 

ke kterému se vztahuje a údaje o orientaci, 

- místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,  

- údaje o stabilizaci, ochraně a signalizaci trigonometrického bodu,  

- údaje o vlastníku pozemku nebo stavby, na kterém je trigonometrický bod umístěn, 

- údaje o zřízení trigonometrického bodu.  

Je-li k trigonometrickému bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jejich 

údaje uvedeny v údajích daného trigonometrického bodu. Pokud ke zhušťovacímu bodu 

je zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jeho údaje uvedeny v údajích daného 

zhušťovacího bodu. 
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2.2. Základní trigonometrické vztahy při polohovém určování bodů 

Pro veškeré souřadnicové výpočty geodetických úloh používáme pravoúhlé 

souřadnicové soustavy, které náleží jednotlivým zobrazovacím soustavám. Na našem 

území se v dnešní době používá systém S-JTSK a Gaus-Krügerova soustava. K základním 

veličinám pro souřadnicové výpočty řadíme souřadnicový rozdíl, délku strany a směrník. 

Souřadnicový rozdíl uvádí rozdíl souřadnic X a Y mezi dvěma body a je určen ze vztahů [4]  

 iiii YYY −=∆ ++ 11,  (2.1) 

 iiii XXX −=∆ ++ 11,  (2.2) 

Délka strany udává přímočarou spojnici mezi dvěma body, značíme si,i+1. Stranu určujeme 

ze souřadnicových rozdílů dvou zadaných bodů [4] 

 Si,i+1 = √∆Y2
i,i+1 + √∆X2

i,i+1 (2.3) 

Směrník je úhel v koncovém bodě strany, který svírá rovnoběžka s kladným směrem osy x 

v daném bodě se stranou si,i+1. Jeho velikost roste ve směru otáčení hodinových ručiček.  

2.3. Měřické přístroje a pomůcky 

2.3.1 Totální stanice Leica TCR 307 

Totální stanice Leica TCR 307 je úhloměrný měřící přístroj k měření a vytyčování 

vodorovných a svislých úhlů. Přístroj má spoustu dalších přidavných funkcí, díky kterým 

je možné měřit také vzdálenosti (Obrázek č. 4 a Tabulka č. 2). 

 

Obrázek č. 4 Totální stanice Leica TCR 307 
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zvětšení dalekohledu  30x    

citlivost krabicové libely  6´/2mm    

citlivost elektronické libely  20´´/2mm    

typ olovnice  laserová    

přesnost dostředění  0,8 mm / 1,5 m   

typ kompenzátoru  dvojosý, kapalinový   

typ baterie   Ni+Mh    

Napětí   6V    

Výkon   1,8 Ah    

typ paměti   vnitřní    

provozní teplotní rozsah  -20°C až +50°C 

vytyčovací úlohy  ano    

zkouška a rektifikace  ano    

automatické opravy  ano     

Tabulka č. 2 Parametry TS Leica TCR 307 

2.3.2 Stativy 

Stativy se skládají z hlavy s otvorem uprostřed a ze tří noh se stálou nebo 

měnitelnou délkou. Nohy jsou opatřeny zahroceným kováním a výstupkem, který 

umožňuje snadné zašlápnutí do země. Tím dosáhneme pevnější ustavení stativu i přístroje. 

Nohy jsou s hlavou stativu spojeny pomocí čepů, kolem nichž je lze otáčet.  

Jejich pohyb je za účelem zvýšení stability brzděn pérovou podložkou se zajišťující 

maticí. Stativ musí být lehký, dostatečně pevný a stabilní (Obrázek č. 5).  

 

Obrázek č. 5 Stativ Leica 
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2.3.3 Podložky (třínožky) 

Podložky jsou trojúhelníkového nebo kruhového tvaru. Skládají se z vlastního těla 

podložky, na němž se nacházejí tři urovnávací šrouby a z pružné podložkové desky, 

která se přišroubuje na hlavu stativu.  

Spojení teodolitu s podložkou je nejčastěji provedeno válcovým čepem svislého 

osového systému do pouzdra v podložce nebo třemi obvodovými čepy. 

Čepy a pouzdra umožňují vzájemný pohyb pevné a otočné části přístroje. 

Jsou v ocelovém, bronzovém nebo mosazném provedení. Pouzdra slouží k podpoře 

a vedení čepů měřických přístrojů (Obrázek č. 6). 

 

Obrázek č. 6 Trojnožka Leica 

2.4. Způsoby určování polohy bodů 

Určování polohy bodů lze řešit různými metodami. Tyto metody se dělí na skupinu 

metod trigonometrických, polygonometrických a jejich vzájemnou kombinací. 

V současnosti je rozšířené určování polohy pomocí sítě družic v systému GNSS nebo 

Glonas díky speciálním přístrojům. [4] 
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2.4.1 Trigonometrické úlohy  

Při řešení těchto úloh je základním měřícím i výpočetním celkem trojúhelník nebo 

jejich skupina, kde měříme směry, úhly a délky v potřebném počtu. Ke skupině 

trigonometrických úloh řadíme protínání vpřed a protínání zpět. 

2.4.2 Polygonometrické úlohy  

Tuto skupinu úloh lze považovat za nejjednodušší způsob pro vybudování PPBP. 

Jejich použití je velmi široké pro jejich snadné přizpůsobení přírodním podmínkám měření, 

nevýhodou je u této skupiny úloh nepříznivé hromadění chyb a to ve větší míře než 

v případě úloh trigonometrických. S rozvojem měřických přístrojů, techniky a možností 

se přesnost měření určujících prvků výrazně zvýšila a to na takovou úroveň, 

že v příznivějších případech ji můžeme z každého hlediska porovnat s ostatními metodami. 

Základním měřícím i výpočetním celkem je v tomto případě polygonový pořad, tj. spojení 

nových a daných bodů přímými spojnicemi do souvislého celku. Princip spočívá v řešení 

vztahů mezi polárními a pravoúhlými souřadnicemi podle vztahů [4] 

 1,1,1 sin +++ ⋅+= iiiiii sYY σ  (2.4) 

 1,1,1 cos +++ ⋅+= iiiiii sXX σ  (2.5) 

 

 

 

2.5. Druhy polygonových pořadů 

Polygonové pořady všeobecně dělíme podle geometrického tvaru, podle způsobu 

připojení ke stávajícím bodům a podle délek stran. 

Podle tvaru a způsobu připojení na známé body dělíme polygonové pořady následovně: 
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2.5.1 Otevřené 

- oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) pořad, kde počáteční a koncový bod P, K 

jsou polohově známé, z těchto bodů je následně pořad pomocí připojovacích úhlů ωP, ωK 

orientován na další známé body A, B, 

- oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad, kde počáteční a koncový bod 

P, K jsou polohově známé a dále je známý počáteční směr σAP, 

- oboustranně připojený (vsunutý) pořad, kde počáteční a koncový bod P, K jsou známé, 

nejsou však známé orientační prvky, 

- jednostranně připojený a orientovaný (volný) pořad, kde počáteční bod P je známý 

a pořad je z něj orientovaný na další známý bod A. 

2.5.2 Uzavřené 

- orientovaný pořad, kde je polohově známý jeden bod A, ze kterého je měřený přípojný 

úhel ωA jako orientační prvek na další známý bod B, 

- neorientovaný pořad, kde pro výpočet souřadnic volíme místní souřadnicový systém 

s počátkem v libovolném bodě pořadu, pořad orientujeme na některé souřadnicové osy 

ve směru jedné ze stran. 

2.5.3 Podle délky stran 

- s dlouhými stranami (300- 1500 m), kde se délky měří elektronickými dálkoměry, 

- s krátkými stranami (60 – 300 m), kde se délky měří optickými dálkoměry, vyjímečně 

také pásmem. 

2.5.4 Podle typů připojovacích bodů na pořady 

- hlavní (body ZPBP, PPBP vyšší třídy přesnosti), 

- vedlejší (body hlavních polygonových pořadů).  

Pro tuto práci byl použit polygonový pořad oboustranně polohově připojený a oboustranně 

orientovaný. 
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2.6. Polygonový pořad oboustranně polohově připojený a oboustranně orientovaný 

Jedná se o druh polygonového pořadu, který je připojen na známou stranu, určenou bodem 

A a bodem P, a končí také na známé straně, kterou určují bod K a bod B. Délky těchto stran 

snadno určíme ze souřadnicových rozdílů známých bodů, na které pořad připojíme 

a orientujeme (Obrázek č. 7). [4] 

 

Obrázek č. 7 Polygonový pořad oboustranně polohově připojený a oboustranně orientovaný 

 

Dáno: body P, K, A, B 

Měřeno: úhly ωP, ω1, ω2, ω3, ωN, ωK,  

 strany sP1, s12, s23,  

 

 

Postup výpočtu, který je popsán v[3]: 

-úhlové vyrovnání, mezní odchylky pro hlavní tah  

 nU 031
′′±=  (2.6) 

kde n je počet měřených vrcholových úhlů 

- určení připojovacích směrníků 
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Ze souřadnicových rozdílů známých bodů spočteme připojovací směrníky  
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 ∑
=

⋅−+=
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Pi
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iAPBK n 200,

´

, ωσσ  (2.9) 

- určení úhlové odchylky 

 ´

,, BKBKo σσ
ω

−=  (2.10) 

- rozdělení úhlové odchylky 
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o
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ω
 (2.11) 

- úhlové vyrovnání 

 
ω

ωω vii += ´  (2.12) 

- výpočet směrníků 
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- určení prozatimních souřadnicových rozdílů 
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 (2.14) 

- určení odchylek ve směru souřadnicových os 
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- určení souřadnicové (polohové) odchylky 

 22
yxp ooo +=  (2.16) 

- souřadnicový (polohový) uzávěr [6] 
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- souřadnicové (polohové) vyrovnání 

úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů: 
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 (2.18) 

 

nebo úměrně absolutním délkám stran 

 

∑
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 (2.19) 

- výpočet jednotlivých souřadnic 

 
1,1,11

1,1,11
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 (2.20) 
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2.7. Měření vodorovných úhlů v řadách a skupinách 

Jedná se o metodu měření úhlů. Metoda je vhodná především pro teodolity 

s přesnějšími odečítacími pomůckami. Chyba v odečtení je poměrně nízká a příliš se neliší 

od chyby v zacílení (Obrázek č. 8). [3] 

 

Obrázek č. 8 Vodorovný a svislý úhel 

 

Pro určení vodorovného úhlu ω mezi průměty CL1 a CP1 promítneme směry CL 

a CP kolmo do vodorovné roviny π. Pro vyjádření velikost vodorovného úhlu používáme 

míru obloukovou nebo stupňovou. 

Pro geodetické měření a výpočty se v praxi používá míry stupňové. V šedesátinném 

dělení se používají úhlové stupně (n/180 rad), úhlové minuty (n/10 800 rad) a úhlové 

sekundy (n/648 000 rad). V setinném dělení se používají gony (n/200 rad) a miligony 

(n/200 000 rad), dříve toto dělení vyjadřovaly grady, centigrady a centicentigrady. 

2.7.1 Podmínky správnosti teodolitu 

Rektifikovaný teodolit musí splňovat geometrické podmínky vzájemné polohy 

hlavních os (Obrázek č. 9). Základní osy teodolitu jsou: 

- vertikální osa (alhidádová osa) V, 

- klopná osa dalekohledu (horizontální osa) H, 
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- osa alhidádové libely L, 

- osa záměrné přímky Z. 

 

Obrázek č. 9 Osy teodolitu 

Teodolit musí splňovat následující podmínky: [3] 

- vertikální osa V musí být kolmá k ose alhidádové libely L, při měření musí být ve svislé 

poloze, 

- vodorovná klopná osa dalekohledu H musí být kolmá k vertikální ose V, při měření musí 

být ve vodorovné poloze, 

- osa záměrné přímky Z musí být kolmá ke klopné ose dalekohledu H, 

- vertikální osa musí být kolmá k rovině stupnice a musí procházet středem stupnice, 

- záměrná rovina, tvořená svislým vláknem nitkového kříže, musí procházet vertikální 

osou V. 
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2.7.2 Osové chyby teodolitu 

Osové chyby teodolitu jsou chyby systematického charakteru, které vznikají 

při nedodržení podmínek správnosti teodolitu. Tyto chyby je nutné z měření vyloučit 

anebo snížit jejich vliv.  

Mezi osové chyby teodolitu řadíme tyto chyby: 

- chyba alhidádové libely, která vzniká při nedodržení podmínky, kdy osa alhidádové 

libely L není kolmá na vertikální osu V. Při urovnání stroje není vertikální osa teodolitu 

svislá. 

- úklonná chyba, která vzniká nedodržením podmínky, kdy vodorovná klopná osa 

dalekohledu H není kolmá na vertikální osu V. Máme-li přesně urovnaný přístroj, 

a vodorovná klopná osa dalekohledu H není kolmá na vertikální osu V, pak se dalekohled 

pohybuje při sklápění namísto ve svislé rovině v rovině šikmé. 

- kolimační chyba, která vzniká při nedodržení podmínky, kdy osa záměrné přímky Z není 

kolmá na vodorovnou klopnou osu dalekohledu V. Záměrná přímka se tedy nepohybuje 

ve svislé rovině, pohybuje se po plášti dvojitého kužele. 

 

 

2.8. Metody měření polohopisu 

Polohopis je množina vybraných objektů, které jsou zaměřené a zobrazené většinou 

jako spojnice významných podrobných bodů polohopisu, které charakterizují geometrické 

a polohové určení objektu. Pro měření podrobných bodů vycházíme z bodů PPBP, 

které následně doplňujeme pomocnými měřickými body v potřebné hustotě.  

Tyto body lze určit těmito způsoby: 

- staničením na měřických přímkách mezi body polohového bodového pole a pomocnými 

body (ortogonální metoda), 

- rajóny, 
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- pomocnými polygonovými pořady, 

- jako volné polární stanovisko. 

Podrobné body polohopisu se obvykle zaměřují různými metodami. Polohopis 

lze měřit ortogonální metodou, kdy měříme staničení a kolmice. Dále se užívá metoda 

konstrukčních oměrných, která má využití při měření obvodu budov a objektů.  

Metoda protínání se použije v případě nutnosti zaměření nepřístupných bodů nebo 

osamocených předmětů měření vzdálených od sítě pomocných bodů. Pro určení polohy 

neznámého bodu se změří směry či délky dvou známých stanovisek (protínání ze směrů 

a z délek). 

2.9. Polární metoda 

Nejrozšířenější polohopisnou metodou je metoda polární, která zaznamenala 

zejména v posledních letech prudký vzestup s rozvojem elektrooptických dálkoměrů. Tato 

metoda byla využita také při zaměření této úlohy. Výše zmíněné polohopisné metody 

se užívají jako doplňkové. 

Při polární metodě je poloha bodů určována pomocí polárních souřadnic. Polární 

souřadnice jsou vodorovný úhel (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délka 

(od stanoviska k určovanému bodu). U polární metody se dále zavádí pojem polární 

doměrek a polární kolmice. Polární doměrek měříme tehdy, kdy vnitřní roh budovy 

je nepřístupný a potřebujeme zaměřit délku. Polární kolmici měříme v případě, 

kdy na určovaný podrobný bod není ze stanoviska přímá viditelnost. 

Při měření polární metodou se můžeme setkat se dvěma případy: 

- stanovisko je na známém bodě - pevné stanovisko (Obrázek č. 10), [4] 
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Obrázek č. 10 Pevné stanovisko 

- stanovisko je na neznámém bodě - přechodné stanovisko (Obrázek č. 11), [4] 

 

Obrázek č. 11 Přechodné stanovisko 

 

Stanovisko se v zápisníku polární metody v případě pevného stanoviska uvádí jako 

první z daných bodů. Počet orientací na tyto body může být 1 až 9. Nejsou-li měřeny 

vzdálenosti, uvádí se na jejich místě 0. Za danými body následují body určované. Doměrek 

má záporné znaménko, má-li se měřena vzdálenost o hodnotu doměrku zkrátit a naopak. 

Polární kolmice má záporné znaménko, leží-li zaměřovaný bod vlevo od kladného směru 

polárního paprsku. 
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V případě stanoviska přechodného se stanovisko uvádí jako první z určovaných 

bodů a u všech daných bodů se měří vzdálenost kromě bodu nejvzdálenějšího, u něhož 

vzdálenost nemusí být měřena. Z přechodného stanoviska se body nesmějí určovat 

metodou protínání vpřed. 

Výpočet podrobných bodů polohopisu polární metodou 

Pro výpočet z pevného stanoviska máme zadané body P, A a měříme polární 

souřadnice. Od bodu A změříme levostranné úhly ω1 , ω2 , ... , ωn a strany s1 , s2 , ... , sn 

(Obrázek č. 12). [4] 

 

 

Obrázek č. 12 Polární metoda 

Nejdřív vypočteme směrník σPA a poté spočteme jednotlivé směrníky 

 iPAPi ωσσ +=  (2.21) 

Souřadnice jednotlivých podrobných bodů se pak určí pomocí rajónu 

 Yi = YP + si . sin σPi (2.22) 

 Xi = XP + si . cos σPi (2.23) 
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3. VLASTNÍ MĚŘENÍ  

 Vlastnímu měření úlohy předcházela rekognoskace terénu, rekognoskace 

podrobných bodů liniové pozorovací stanice a také rekognoskace bodů polohového 

bodového pole, jsou-li nepoškozené nebo jinak narušené. Bylo nutné provést dočasnou 

stabilizaci nových bodů polygonového pořadu, které jsme vhodně rozmístili tak, 

aby po následném ustavení přístroje nad jednotlivými body byla zaručena přímá viditelnost 

na body předcházející a následující. 

Polygonový pořad byl rozdělen do dvou na sebe navazujících polygonových pořadů 

oboustranně připojených a oboustranně orientovaných. Tímto řešením byla docílená vyšší 

přesnost celého polygonového pořadu. 

Zaměření podrobných bodů liniové pozorovací stanice bylo provedeno polární 

metodou z nově určených bodů celého polygonového pořadu. Pro měření bylo použito 

totální stanice Leica TCR 307 a odrazové hranoly. 

Z naměřených hodnot byly provedeny výpočty výsledných souřadnic bodů 

polygonového pořadu a podrobných bodů liniové pozorovací stanice.  

3.1. První měření 

 První měření bylo provedeno v období října 2011, kdy po rekognoskaci terénu 

a rozmístění bodů polygonového pořadu byl zaměřen polygonový pořad oboustranně 

připojený a oboustranně orientovaný.  

První část polygonového pořadu, procházející z větší části katastrálním územím 

Horní Suchá, jsem připojil na ZhB č. 232 s orientací na ZhB č. 223. Koncové připojení 

bylo provedeno na ZhB č. 224 s orientací na ZhB č. 226. Koncové body se nacházejí 

v katastrálním území Stonava. Pro zjednodušení byla tato první část polygonového pořadu 

označena jako první etapa (Obrázek č. 13). 
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Obrázek č. 13 První měření, první etapa 

Druhou část polygonového pořadu jsem připojil na ZhB č. 224 s orientací na již 

nově určený polygonový bod č. 4005, který se určil v první etapě. Při měření druhé části 

jsem zjistil výrazné poškození zhušťovacího bodu č. 225 v katastrálním území Stonava, 

proto byl tento bod z měření zcela vyloučen a polygonový pořad jsem připojil na ZhB č. 

222 s orientací na ZhB č. 226, taktéž v katastrálním území Stonava. Druhou část 

polygonového pořadu jsem označil jako druhá etapa (Obrázek č. 14). 

Výpočty jednotlivých etap jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 
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Obrázek č. 14 První měření, druhá etapa 

3.1.1 První etapa 

Výpočet polygonového pořadu v první etapě byl vyhodnocen počítačovým 

geodetickým programem Kokeš metodou nejmenších čtverců (dále jen ,,MNČ“). Celková 

délka tohoto polygonového pořadu činí 1502.24 m. Byl určen polohový uzávěr, který 

dosahuje hodnoty 0.46 m, mezní polohový uzávěr pak 0.55 m. Souřadnice měřených bodů 

se nacházejí v tabulce č. 3. 

První měření, první etapa 
Číslo bodu Y [m] X [m] R [m] RR [m2] 

224 454855,36 1105393,46   
232 455992,12 1106184,79 1385,07 1918426,47 

4001 455841,70 1106097,07 1211,58 1467933,63 

4002 455419,63 1106060,00 873,31 762676,20 

4003 455256,88 1105939,63 677,88 459519,98 

4004 455096,47 1105723,05 408,37 166763,60 

4005 454943,39 1105632,24 254,49 64765,17 

Součet  4840085,05 
Tabulka č. 3 Souřadnice bodů polygonového pořadu u prvního měření, v první etapě 
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3.1.2 Druhá etapa 

Výpočet polygonového pořadu ve druhé etapě proběhl obdobně jako 

u polygonového pořadu v etapě první, tedy metodou MNČ v geodetickém programu 

Kokeš. Celková délka tohoto polygonového pořadu činí 2850.54 m. Souřadnice měřených 

bodů se nacházejí v tabulce č. 4. 

Polohový uzávěr v této části dosáhl hodnoty 0.69 m a mezní 1.05 m. 

První měření, druhá etapa 
Číslo bodu Y [m] X [m] R [m] RR [m2] 

226 452585,42 1105338,79   
224 454855,36 1105393,46 2270,60 1281763,54 
4006 454561,29 1105544,69 1986,57 1282084,99 
4007 454337,95 1105486,20 1758,72 1282251,30 
4008 454045,91 1105403,09 1461,90 1282464,46 
4009 453728,58 1105311,46 1143,49 1282691,92 
4010 453492,55 1105243,10 912,16 1282856,27 
4011 453379,14 1105225,71 801,73 1282942,50 
4012 453416,86 1105063,40 875,86 1282796,12 
4013 453267,12 1105022,17 751,64 1282882,10 
4014 453038,97 1104995,17 569,02 1283025,62 
4015 452888,23 1104964,08 481,77 1283084,94 
4016 452921,10 1104763,11 666,40 1282823,77 
4017 452954,18 1104600,00 825,71 1282603,66 
4018 452952,61 1104460,97 951,52 1282424,64 

Součet  17956695,83 
Tabulka č. 4 Souřadnice bodů polygonového pořadu u prvního měření, ve druhé etapě 

3.1.3 Výpočet podrobných bodů liniové pozorovací stanice 

Podrobné body liniové pozorovací stanice byly zaměřeny polární metodou 

(Obrázek č. 15). Výchozími stanovisky pro zaměření těchto podrobných bodů byly 

jednotlivé body oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového 

pořadu, jehož výpočet, rozdělený do dvou jednotlivých polygonových pořadů, je uveden 

v přílohách č.1 a 2. Souřadnice podrobných bodů byly vyhodnoceny programem Kokeš, 

jejich výpočet je obsažen v příloze č. 3. Souřadnice měřených bodů se nacházejí v tabulce 

č. 5. 
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Obrázek č. 15 Podrobné body liniové pozorovací stanice 

Podrobné body, první měření 

Číslo bodu Y [m] X [m] Číslo bodu Y [m] X [m] 
1 455 422,62 1 106 060,44 14 454 313,70 1 105 471,95 

2 455 339,69 1 106 004,26 15 454 216,48 1 105 447,89 

3 455 258,48 1 105 942,09 16 454 119,18 1 105 423,42 

4 455 201,14 1 105 858,56 17 454 022,11 1 105 398,27 

5 455 135,71 1 105 786,72 18 453 926,86 1 105 367,93 

6 455 070,36 1 105 711,95 19 453 831,72 1 105 337,80 

7 454 986,74 1 105 649,02 20 453 735,15 1 105 313,93 

8 454 894,50 1 105 621,59 21 453 637,96 1 105 290,62 

9 454 797,96 1 105 597,45 22 453 545,24 1 105 253,38 

10 454 701,04 1 105 571,37 23 453 448,32 1 105 234,21 

11 454 604,68 1 105 546,27 24 453 394,65 1 105 185,90 

12 454 508,01 1 105 521,18 25 453 408,12 1 105 087,02 

13 454 411,06 1 105 496,60  
Tabulka č. 5 Souřadnice podrobných bodů z prvního měření 

3.2. Druhé měření 

Druhé měření bylo provedeno v březnu 2012. Obdobně jako u měření prvního, 

tak i  zde byl zaměřen polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně 

orientovaný, který byl rozdělen na tři etapy. Jednotlivé body celého polygonového pořadu 
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nejsou totožné s body z polygonového pořadu měřeného u prvního měření, shodné 

umístění vykazují pouze podrobné body pozorovací liniové stanice.  

První část polygonového pořadu u druhého měření měla počáteční i koncové 

připojení a orientaci totožné s prvním měřením, označena byla jako první etapa 

(Obrázek č. 16). 

 

Obrázek č. 16 Druhé měření, první etapa 

 

Druhá část polygonového pořadu u druhého měření měla připojení na ZhB č. 224 

s orientací na polygonový bod č. 4006 z první části. Koncové připojení již bylo provedeno 

na ZhB č. 225, který byl v zimním období Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

(ČUZK) přestabilizován a nově určen. Konec pořadu byl orientován na ZhB č. 226. Tato 

část byla označena jako druhá etapa (Obrázek č. 17). 
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Obrázek č. 17 Druhé měření, druhá etapa 

 Třetí část, označená jako třetí etapa, byla připojena na ZhB. č. 225 s orientací na 

ZhB. č. 226 (Obrázek č. 18). 

Obrázek č. 18 Druhé měření, třetí etapa 
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3.2.1 První etapa 

Celková délka tohoto polygonového pořadu činí 1648.02 m. Polohový uzávěr v této 

části dosáhl hodnoty 0.50 m a mezní 0.60 m. Výpočet je v příloze č. 4. Souřadnice 

měřených bodů se nacházejí v tabulce č. 6. 

Druhé měření, první etapa 
Číslo bodu Y [m] X [m] R [m] RR [m2] 

232 455 992,12 1 106 184,79   
4001 455 863,04 1 106 352,75 211,83 44 872,21 
4002 455 484,62 1 106 090,82 516,13 266 386,61 
4003 455 334,27 1 106 001,46 682,92 466 376,51 
4004 455 206,19 1 105 884,17 841,46 708 058,35 
4005 455 096,30 1 105 723,03 1 007,83 1 015 715,77 
4006 454 943,43 1 105 632,36 1 185,30 1 404 929,62 
224 454 855,36 1 105 393,46 1 385,07 1 918 426,47 

Součet    5 824 765,54 
Tabulka č. 6 Souřadnice bodů polygonového pořadu u druhého měření, v první etapě 

3.2.2 Druhá etapa 

Délka polygonového pořadu činí 1430.41 m. Polohový uzávěr dosáhl hodnoty 0.45 

m a mezní 0.51 m. Výpočet je v příloze č. 5. Souřadnice měřených bodů se nacházejí 

v tabulce č. 7. 

Druhé měření, druhá etapa 
Číslo bodu  Y [m] X [m] R [m] RR [m2] 

224 454 855,36 1 105 393,46   
4007 454 561,45 1 105 544,63 330,51 109 235,46 
4008 454 338,18 1 105 486,10 525,41 276 057,32 
4009 454 046,10 1 105 403,06 809,32 654 993,91 
4010 453 728,86 1 105 311,46 1 129,48 1 275 726,25 
225 453 577,48 1 105 131,40 1 304,47 1 701 652,74 

Součet  4 017 665,67 
Tabulka č. 7 Souřadnice bodů polygonového pořadu u druhého měření, ve druhé etapě 

3.2.3 Třetí etapa 

Délka polygonového pořadu činí 539.45 m, Polohový uzávěr dosáhl hodnoty 

0.02 m a mezní 0.11 m. Výpočet je v příloze č. 6. Souřadnice měřených bodů se nacházejí 

v tabulce č. 8. 



Adam Struś: Zaměření liniové pozorovací stanice 

2012  29 

 

 

Druhé měření, třetí etapa 
Číslo bodu Y [m] X [m] R [m] RR [m2] 

225 453 577,48 1 105 131,40   

4011 453 497,78 1 105 243,92 137,89 19 012,84 

4012 453 379,17 1 105 225,53 219,52 48 187,31 

4013 453 406,05 1 105 119,20 171,86 29 537,08 

225 453 577,48 1 105 131,40 0,00 0,00 

Součet  96 737,24 
Tabulka č. 8 Souřadnice bodů polygonového pořadu u druhého měření, ve třetí etapě 

3.2.4 Výpočet podrobných bodů liniové pozorovací stanice 

Podrobné body liniové pozorovací stanice byly také ve druhém měření zaměřeny 

polární metodou. Opět byl nejdříve vyhodnocen polygonový pořad oboustranně polohově 

připojený a oboustranně orientovaný, rozdělený do tří etap. Souřadnice podrobných bodů 

byly vyhodnoceny taktéž programem Kokeš. Výpočet je obsažen v příloze č. 7. Souřadnice 

měřených bodů se nacházejí v tabulce č. 9. 

Podrobné body, druhé měření 
Číslo bodu Y [m] X [m] Číslo bodu Y [m] X [m] 

1 455 422,62 1 106 060,45 14 454 313,68 1 105 471,95 

2 455 339,70 1 106 004,27 15 454 216,49 1 105 447,88 

3 455 258,47 1 105 942,08 16 454 119,17 1 105 423,41 

4 455 201,15 1 105 858,55 17 454 022,09 1 105 398,25 

5 455 135,72 1 105 786,73 18 453 926,86 1 105 367,91 

6 455 070,37 1 105 711,94 19 453 831,71 1 105 337,79 

7 454 986,75 1 105 649,03 20 453 735,17 1 105 313,89 

8 454 894,50 1 105 621,58 21 453 637,94 1 105 290,61 

9 454 797,94 1 105 597,47 22 453 545,21 1 105 253,39 

10 454 701,03 1 105 571,39 23 453 448,32 1 105 234,18 

11 454 604,60 1 105 546,29 24 453 394,65 1 105 185,87 

12 454 507,99 1 105 521,18 25 453 408,12 1 105 086,99 

13 454 411,05 1 105 496,60  
Tabulka č. 9 Souřadnice podrobných bodů z druhého měření 
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3.3 Výsledky obou měření 

 Vypočtené souřadnice z obou měření a jejich posuny se nacházejí v tabulce č. 10. 

Podzim 2011 Jaro 2011 
Číslo bodu 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] 

Posun 

[cm] 

1 455 422,62 1 106 060,44 455 422,62 1 106 060,45 0,5 

2 455 339,69 1 106 004,26 455 339,70 1 106 004,27 1,5 

3 455 258,48 1 105 942,09 455 258,47 1 105 942,08 1,9 

4 455 201,14 1 105 858,56 455 201,15 1 105 858,55 1,5 

5 455 135,71 1 105 786,72 455 135,72 1 105 786,73 0,7 

6 455 070,36 1 105 711,95 455 070,37 1 105 711,94 1,7 

7 454 986,74 1 105 649,02 454 986,75 1 105 649,03 1,3 

8 454 894,50 1 105 621,59 454 894,50 1 105 621,58 1,1 

9 454 797,96 1 105 597,45 454 797,94 1 105 597,47 2,8 

10 454 701,04 1 105 571,37 454 701,03 1 105 571,39 1,4 

11 454 604,68 1 105 546,27 454 604,60 1 105 546,29 8,3 

12 454 508,01 1 105 521,18 454 507,99 1 105 521,18 2,2 

13 454 411,06 1 105 496,60 454 411,05 1 105 496,60 1,5 

14 454 313,70 1 105 471,95 454 313,68 1 105 471,95 2,4 

15 454 216,48 1 105 447,89 454 216,49 1 105 447,88 1,5 

16 454 119,18 1 105 423,42 454 119,17 1 105 423,41 2,2 

17 454 022,11 1 105 398,27 454 022,09 1 105 398,25 3,2 

18 453 926,86 1 105 367,93 453 926,86 1 105 367,91 2,6 

19 453 831,72 1 105 337,80 453 831,71 1 105 337,79 1,9 

20 453 735,15 1 105 313,93 453 735,17 1 105 313,89 4,2 

21 453 637,96 1 105 290,62 453 637,94 1 105 290,61 2,2 

22 453 545,24 1 105 253,38 453 545,21 1 105 253,39 3,4 

23 453 448,32 1 105 234,21 453 448,32 1 105 234,18 3,3 

24 453 394,65 1 105 185,90 453 394,65 1 105 185,87 2,8 

25 453 408,12 1 105 087,02 453 408,12 1 105 086,99 3,2 
Tabulka č. 10 Porovnání rozdílů v posunech podrobných bodů liniové pozorovací stanice 
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ZÁVĚR 

Celé měření proběhlo ve dvou částech, za různých ročních období v odlišných 

klimatických podmínkách. Výchozí polohové body byly vždy rekognoskovány z důvodu 

vyloučení jejich případného poškození.  

Vlastní měření podrobných bodů liniové stanice proběhlo po předchozím zaměření 

polygonového pořadu oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného, rozděleného 

při obou měřeních na dvě jednotlivé části. Hodnoty u obou měření nepřekročily mezní 

odchylky úhlové ani polohové, výpočet souřadnic podrobných bodů mohl tedy proběhnout 

na základě vyhodnoceného polygonového pořadu. 

Obě měření vykazovaly rozdílné souřadnice podrobných bodů, které byly 

pozměněny vlivy důlní činnosti v této lokalitě za dané časové období. Výsledky však 

nevykazovaly zásadní odlišnosti, deformace liniové pozorovací stanice byly v této lokalitě 

za dané časové období minimální. 
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