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Anotace     

V předložené bakalářské práci se budeme zabývat zaměřením skutečného 

provedení kanalizace na pozemcích firmy CTP Invest, spol. s.r.o. v průmyslové zóně 

Ostrava - Hrabová. 

Dále budu popisovat použité přístroje a jednotlivé geodetické měřické metody, 

které byly použité při měření, včetně připojení bodového pole pomocí technologie GNSS. 

Závěr bude věnován zpracování naměřených dat a vytváření výkresové dokumentace 

v programu KOKEŠ. 

Klíčová slova : zaměření skutečného provedení; GNSS; geodetické měřické                 

metody 

 
 
 
 
 
 

Summary  

In this thesis we will deal with the real implementation of canalization on land the 

company CTP Invest, spol. s.r.o in the industrial zone Ostrava Hrabová. 

I will also describe the various instruments and geodetic surveying methods, that 

were used in the measurements, including the connection point field using GNSS 

technology. The conclusion will be devoted to data processing and creation of drawings in 

the program KOKEŠ. 

Keywords : real implementation; GNSS; geodetic surveying methods 

  



Seznam použitých zkratek 

GPS - Globální poziční systém 

GNSS - Globální družicový polohový systém 

RTK - Kinematická metoda v reálném čase 

ETRS-89 - (European Terrestrial Reference System 1989 

S-JTSK - Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv – Výškový systém Baltský – po vyrovnání  

SmVaK Ostrava a.s - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

PVC  KG – Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu,kruhové tuhosti SN 4,                                                                   

                  vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1 
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1. ÚVOD 

V této bakalářské práci se budeme zabývat zaměřením skutečného provedení 

dešťového kanalizačního potrubí na pozemcích firmy CTP Invest, spol. s.r.o. v průmyslové 

zóně Hrabová  v Ostravě. 

Zaměření skutečného provedení stavby je vyžadováno investorem po dokončení 

stavebních úprav. Zaměření zachycuje skutečný stav bez ohledu na realizační 

dokumentaci. Zakresluje skutečnou polohu všech objektů stavby. Obsahuje rovněž 

technický popis stavby a jejího vybavení a popis všech prostor v zájmové oblasti. 

Úvod je zaměřen na historii průmyslové zóny v Hrabové a společností, které zde 

sídlí. Druhá část obsahuje podrobnější seznámení s přístroji, se kterými byla tato práce 

měřena. Budou zde popsány jak základní parametry, tak popis funkcí a základních operací, 

které lze s přístroji provádět. Dále popisuji chronologický postup prací od založení 

bodového pole, až po konečné vyhodnocení naměřených dat a společně s ním i jednotlivé 

geodetické metody, které byly během měření použity a geodetické uživatelské programy, 

ve kterých bylo měření následně zpracováno. 
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2. Historie průmyslové zóny Hrabová 

Průmyslová zóna v Ostravě – Hrabové o celkové rozloze 110 ha tvoří společně 

s průmyslovou zónou v Mošnově nejdůležitější rozvojové lokality v Ostravě. Území se 

rozkládá na jižním okraji města poblíž rychlostní komunikace R56 vedoucí z Ostravy do 

Frýdku-Místku. Zóna splňuje veškeré moderní požadavky a podmínky kladené na umístění 

nových investic. Projekty, které se zde vystavěly zásadním způsobem přispívají 

k ekonomické atraktivitě města. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Letecký pohled na průmyslovou zónu Hrabová 
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2.1 Výstavba I. etapy 

I. etapa výstavby průmyslové zóny započala v letech 2004 - 2006 a zahrnovala 

plochu o velikosti 30 ha. V těchto letech byly rovněž realizovány první velké investice 

zahraničních investorů. Patřila k nim společnost ASUS Czech, která na pozemcích o 

rozloze 7 ha vybudovala výrobně-montážní závod a servisní centrum osobních počítačů 

pro Evropu.  

K dalším prvotním investorům patří developerská společnost z Holandska CTP 

Invest, která pro vybudování svého průmyslového parku zabrala území o velikosti 23ha. 

Díky této výstavbě vzniklo do roku 2009 na 4000 pracovních míst  

Nyní zde v nájemních objektech rozvíjejí své aktivity firmy GE Money Multiservis, 

CTS Corporation, UPS, Goodyear, Henniges Automotive a Ringier Print, ABB, ITT a 

další. [4] 

 

2.2 Výstavba II. etapy 

   II. etapa výstavby se odehrávala v letech 2005 - 2007 a rozkládá se na dalších 30 

ha. Roku 2006 byla dokončena výstavba závodu korejské společnosti Sungwoo Hitech, 

která dodává své automobilové komponenty společnosti KIA Slovakia a Hyundai Motor 

Czech. Významnou investici na 10 ha přinesla také společnost Briggs&Stratton, která zde 

umístila závod na výrobu malých spalovacích motorů. [4]
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2.3 Výstavba III. etapy 

 Od roku 2008 pokračuje jižním směrem výstavba III. etapy zóny. 

Zde CTP Invest vybudovala další podnikatelské nemovitosti v rámci druhé části svého 

průmyslového parku na ploše o velikosti 50 ha. Nejen díky této investici vzrostla celková 

investice všech společností v zóně Hrabová na více než 8 mld. Kč a celkový počet 

pracovních míst vzrostl na bezmála 8000 na konci roku 2010. [4] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od roku 2011 se začaly budovat nové výrobní haly pro společnost CTP Invest, 

spol. s.r.o. v rámci této výstavby se začala budovat také kanalizační infrastruktura a jedna 

z jejich částí je součástí této práce. 

 

 

Obr. 2 Letecká situace průmyslové zóny  
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3. Popis použitých přístrojů 

    Totální stanice PENTAX W-823 NX, která byla použita pro měření polohopisu a 

výškopisu   společně s přístrojem GPS900CS od firmy LEICA, se kterým jsme naše 

měření připojili k referenčnímu systému představují dvojici, díky níž jsme získali veškerá 

neměřená data. 

 

3.1 PENTAX W-823 NX 

[5]  Totální stanice PENTAX W-823 NX je univerzální zeměměřický přístroj pro 

měření a registraci měřených hodnot vzdáleností, vodorovných směrů a výškových úhlů s 

úhlovou přesností 3“. 

Přístroj je vybaven jak infračerveným dálkoměrem (IR) pro měření na hranol, ale 

rovněž i laserovým dálkoměr (RL), který umožňuje měřit délku bez hranolu do 550 m. 

 
 

 
 

 
 

 

Obr. 3 Totální stanice PENTAX W - 823 NX  
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Měření délek: 

Přesnost délkového měření - na hranol: (IR) 

Přesnost: ± (2mm + 2ppm x D) mm 

Dosah na hranol: 3 000m 

Doba měření - kontinuální:  0,4 vteřiny 

 

Přesnost délkového měření - bez hranolu:  (RL) 

Přesnost: ± (5mm + 2ppm x D) mm 

Dosah bez hranolu: > 550m 

Doba měření - normální režim: 2vteřiny 

 

Aplikační programy: 

   Měření, vytyčování , volné stanovisko, oměrné míry, nepřístupná výška, referenční 

přímka a kružnice, poloha a objem, stavební aplikace COGO. 
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3.2 LEICA GPS900CS  

Dvou frekvenční GNSS geodetický RTK přijímač  

• Přijímač ATX900 GG přijímač se zabudovaným bluetooth + modem pro  

           korigování oprav z referenčních stanic pro námi používaný mobil NOKIA 

• 2 m dlouhá geodetická tyč, na kterou je přístroj upevněn 

• Módy měření : 

                           Statický, rychlý statický, kinematický on the fly, L1 + L2,  

                           kódové, fázové, reálný as RTK, post procesing, DGPS/RTCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 LEICA GPS 900CS  
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4. Účel a seznámení s projektem 

4.1 Účel měření 

           Toto zaměření si objednala společnost CTP Invest, spol. s.r.o.. a 

v požadavcích bylo zaměření skutečného provedení kanalizace k nově vybudované hale 

v průmyslové zóně Ostrava Hrabová za účelem kolaudace. Kopie vyhotovené práce byla 

předána také společnosti Brembo Czech s.r.o, která má halu od společnosti CTP Invest, 

spol. s.r.o. v pronájmu. Jelikož se jednalo o zaměření pouze pro kolaudační účely a 

vyhotovení nesloužilo pro SmVaK Ostrava a.s. nevztahují se na měření směrnice této 

společnosti. 

Zájmová oblast je situována v jiho-západní části areálu průmyslové zóny 

s parcelním číslem 244/62. Samotná oblast kudy vede kanalizační potrubí je rovinný terén.  

 

 

 

Obr.5 Vyznačení zájmové oblasti 
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4.2 Předmět měření 

Předmětem měření bylo kanalizační potrubí – dešťové, které jsem zaměřoval již po 

terénních úpravách. Zaměřovány byly středy kanalizačních poklopů. Dalším předmětem 

zaměření byly obecně prvky polohopisu objekty, kanalizace a jímka pro vtok dešťové 

vody. 

Dešťová kanalizace byla prováděna v celém rozsahu stavby z plastových trub PVC 

KG s vyústěním do retenční nádrže, odkud bude dešťová voda koordinovaně odpouštěna 

do Šídloveckého potoka. 

Celková délka kanalizační trati byla 175,55 m, přičemž bylo naměřeno celkem 6 

šachet a byly určovány jejich dna a vtoky. Ty byly měřeny pomocí nivelační latě. 

 

4.3 Požadavky na zaměření a zpracování skutečného stavu 

kanalizace 

   Dle ČSN 01 3410 se mapy velkých měřítek vyhotovují v systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální S-JTSK a výškovém systému Baltském – po vyrovnání 

Bpv. 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ověřuje úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr, který je k tomu oprávněn dle zákona 200/1994 Sb 
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5. Postup přípravných prací 

5.1 Rekognoskace terénu  

„Zjišťování stavu skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce v 

terénu“  [6] 

Při rekognoskaci terénu jsme provedli obchůzku dotčené lokality a následně jsme 

vyhodnotili, jak a kde budeme následně budovat měřickou síť. 

 

5.2 Budování měřické sítě – ( bodového pole ) 

Při budování měřické sítě jsme stabilizovali a signalizovali naše výchozí měřické 

body tak, aby byla dobrá viditelnost  při následném měření podrobných bodů. Tyto body 

jsme zaměřili technologií GNSS a byl použit GPS. 

Body jsme stabilizovali geodetickými hřeby, které byly umístěny na obrubníku a 

signalizovány byly reflexním sprejem, s nímž bylo  uvedeno jejich číslo. 

 

 

5.3 Zaměření měřické sítě – ( bodového pole ) 

    Zaměření bylo provedeno technologií GNSS : 

     „GNSS  (Global Navigation Satellite System), Globální družicový navigační 

systém je služba umožňující za pomoci signálů z družic určování polohy s velkou 

přesností. Dalšími kritérii GNSS signálů jsou pak jejich aktuálnost v reálném čase, 

spojitost signálu a co nejširší pokrytí“ [7] 

   Pro připojení našeho bodového pole byly využity satelity systému GPS 

NAVSTAR. Tento původně vojenský americký systém se začal budovat na počátku 70. let 
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20. století. Je spravován a provozován Ministerstvem obrany Spojených států amerických. 

V současné době je však možné aby jeho služeb využívalo i civilní obyvatelstvo. 

 GPS NAVSTAR je v současnosti nejrozšířenější z GNSS technologii. Do 

budoucna se však počítá spíše se stagnací, či úbytkem uživatelů kvůli nově budovanému 

evropskému navigačnímu systému Galileo.[1] 

 

  

 

 

 

Celý systém GPS lze rozdělit do 3 segmentů: 

• kosmický 

• řídící 

• uživatelský 

 

 

Obr. 6 Schéma pohybu družic v GNSS 
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5.3.1 Kosmický segment 

   Kosmický segment vždy obsahuje minimální počet 24 družic. Aktuální počet je 

často proměnlivý díky závadám na družicích a jejich následnému stažení z kosmu, nebo 

vypouštění stále nových generací družic. Obecně lze však říct, že je systém tvořen 24 

aktivními družicemi, které se pohybují na 6 dráhách a 3 záložními družicemi. Tyto dráhy 

jsou vzdáleny 20 200 km od povrchu Země.  Za jeden  „Hvězdný den“ obletí družice zemi 

dvakrát. Jeden její oběh okolo Země tedy trvá zhruba 11 h a 58 minut. [1] 

 

5.3.2 Řídící segment 

     

Tento segment řídí celý systém GPS NAVSTAR. Spravuje veškerá data z družic a 

umožňuje nám jejich následné čerpání 

 „Řídící segment je zodpovědný  za nejrůznější provozní opatření, z nichž 

nejdůležitější jsou správa a údržba stávajících družic a podílí se i na přípravě vypouštění 

nových družic“ [1] 

   Hlavní stanice je v Coloradu. Dalších pět pozemních monitorovacích stanic je 

rovnoměrně rozmístěno okolo rovníku. Stanice  jsou umístěny v Colorado Springs, 

Keajalei, Hawai, Diego García a Ascension. [1] 
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5.3.3 Uživatelský segment 

V uživatelském segmentu se pomocí GPS přijímačů, které z družic získávají signál 

určuje naše reálná poloha v prostoru, určování rychlosti, či času. Široké uplatnění nachází 

systém zejména v dopravě, přepravě, ale i v návaznosti na rekreaci mezi turisty. [1] 

 

5.3.4 Použití RTK metody 

RTK – real time kinematic 

   Jedná se o pohyblivou metodu, která je mezi GPS metodami novinkou. Měření 

probíhá v reálném čase za pomocí rádiového přenosu korekcí fázových měření od družice 

k GPS přijímači. Tato metoda našla širokého uplatnění jak při zaměřování souřadnic 

podrobných bodů, tak i při vytyčování. [1] 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 7 jednoduchá situace RTK měření 
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5.3.5 Globální transformační klíč 

             Globální transformační klíč nám slouží pro převod z ETRS89 do S-JTSK pomocí 

zpřesněné globální transformace bez individuální volby identických bodů. Tento 

transformační modul si volíme vždy před samotným měřením přímo ve stroji. 

   Dne 2.1 2012 došlo v ČR k přechodu na novou podobu souřadnicového systému 

ETRS89. Po tomto přechodu již není možno pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK 

pomocí zpřesněné globální transformace bez volby identických bodů používat starší 

transformační programy. [9] 

  Transformační programy schválené pro transformaci z WGS84 nebo ETRS89 do 

S-JTSK nalezneme na stránkách www.CUZK.cz a mezi nimi je i mnou použitý 

programový transformační klíč Leica SmartWorx I verze 8.10 

 

 

5.4.6 Vlastní měření 

    Po vybudování měřické sítě viz [4.3] jsme v naší GPS stanici viz [3.2] založili 

novou zakázku. 

    Po provedení horizontace a centrace stroje nad bodem jsme zvolili globální 

transformační klíč a počkali, než budeme mít signál od požadovaného počtu družic, 

nutných pro měření ( minimálně 4 družice ) a na požadovanou přesnost měření, která se dle 

typu měření pohybuje v poloze do 30 mm a výšce do 50 mm. Poté se měřený bod ( X,Y,Z ) 

uloží do souboru a odtud se převede do PC v podobě textového souboru viz příloha č.1 : 

Protokol o RKT měření. 

   Používáme přitom metodu RTK viz [4.4.4]. Tento postup aplikujeme na všechny 

body, které takto chceme změřit. 

   Opakované měření všech bodů jsme provedli podruhé v časovém odstupu cca 3 

hodin. 
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6. Postup měřických prací 

6.1 Metody měření polohopisu  

„Polohopis je množina vyšetřených (vybraných) a zaměřených objektů 

zobrazených většinou jako spojnice (posloupnost) významných podrobných bodů 

polohopisu, které charakterizují geometrické a polohové určení objektu“ [8] 

Tyto metody můžeme rozdělit :   

1. Geodetické  - polární metoda, ortogonální metoda, metoda konstrukčních                                                                                                                                   

oměrných, metoda protínání vpřed z ( úhlů, délek ) 

2. Fotogrammetrické  - letecká a pozemní 

3. GNSS metody 

Dále budu popisovat pouze metody, které jsem uplatnil při zaměřování tohoto 

projektu. 

  
 

6.1.1 Polární metoda  

    Účel této měřické metody je výpočet podrobných bodů polohopisu. Princip této 

metody spočívá v zaměření vodorovného úhlu a délky mezi stanoviskem a podrobným 

bodem. Nejčastěji se měří s elektronickými dálkoměry, které registrují  naměřené údaje. 

Jako signalizace se používá výtyčka s odrazným hranolem. V dnešní době je polární 

metoda nejrozšířenější způsob pro měření polohopisu. [2] 
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 V praxi se můžeme setkat s dvěma případy  

1. stojíme na známém stanovisku – pevné stanovisko, 

2. stojíme na neznámém stanovisku – přechodné stanovisko. 

   Pevné stanovisko - u této metody polohopisu stojíme na bodě jehož souřadnice 

známe ( 4003) a orientujeme se na body, jejíchž souřadnice rovněž známe ( 29,4001 ). Ze 

souřadnic vypočteme směrníky a postupně měříme jednotlivé délky stran k příslušným 

bodům ( 1,2,3,4 ) a jejich úhly. Souřadnice jednotlivých podrobných bodů se pak spočítají 

dle obecného vzorce : 

Y
, ∗ ,

 

X
, ∗

σ ,      přičemž : 

 

X ,Y  – souřadnice bodu 1, které chceme vypočítat 

X ,Y  – souřadnice bodu 4003, které již známe 

s ,  – délka strany mezi body 4003 a 1 

σ ,  – směrník 4003,1 

 

Obr. 8 Schéma pevné stanovisko 
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Přechodné stanovisko – Na rozdíl od pevného stanoviska, kde známe souřadnice 

bodu na kterém stojíme u přechodného tomu tak není. Určujeme tedy společně s body, 

které měříme rovněž souřadnice našeho stanoviska. Příklad se řeší pomocí transformace. 

Zvolíme si pomocný souřadnicový systém s počátkem v bodě P a kladnou osu y´ vložíme 

do spojnice bodů P – A – viz. následující vzorec : 

 
´= [0,0] – bod na němž stojíme, souřadnice neznáme 

´= [ ,0] – X,Y souřadnice u známého bodu A 

B´= [S ∗ sin	σ , S ∗ cos σ ,] - X,Y souřadnice u známého bodu B 

 

 

S  – délka strany mezi body A,P 

S  – délka strany mezi body B,P 

σ  – směrník P,B 

 

 
 
 

 
Obr. 9 Schéma volné stanovisko 
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Díky tomuto výpočtu jsme získali totožné body A,B a je možno vypočíst 

transformaci 

 

a =
∆X ∗ ∆X´ + ∆Y ∗ ∆Y´

∆X´ + ∆Y´
 

a =
∆Y ∗ ∆X´ − ∆X ∗ ∆Y´

∆X´ + ∆Y´
 

 

a , a  – transformační koeficienty 

∆X , ∆Y  – rozdíl souřadnic A,B 

 

Na závěr již pouze vypočteme souřadnice volného stanoviska a pro výpočet 

podrobných bodů je stejný postup jako u stanoviska pevného. [8] 

 

= + ∗ ´ − ´ + ∗ ´ − ´  

= + ∗ ´ − ´ − ∗ ´ − ´  
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6.2  Metody měření výškopisu 

   Výškopis je grafickým vyjádřením povrchu země převedený do mapy za pomocí 

vrstevnic, výškových kót, bodů, značek a technických šraf. Všechny metody je možno 

vzájemně kombinovat. [2] 

   Při měření výškopisu se rozhodujeme jakou výškopisnou metodu zvolit dle 

následujících kritérii : 

• typ terénu 

• požadavek na přesnost výškopisu 

• rozsah území (např. pro malé lokality se zpravidla nepoužívá                                              

           fotogrammetrie)  

• využitelnost polohopisného podkladu  

 

Mezi výškopisné metody, které následně změříme patří :  

• Geodetické   - Plošná nivelace 

                                 - Tachymetrie (nitková/diagramová) 

                                 - Tachymetrie s využitím elektronického tachymetru                      

• Fotogrammetrie 

• GNSS 

• Barometrické a hydrostatické určení výšky 

 

Dále budu popisovat pouze metody, které jsem uplatnil při zaměřování tohoto projektu. 
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6.2.1 Tachymetrie  

[2] Tachymetrie je rychlá měřická metoda, díky níž můžeme současně měřit jak 

polohopis, tak i výškopis. Následnou polohu měřených bodů určujeme z tachymetrických 

stanovisek. Pro tachymetrii můžeme používat jakýkoliv úhloměrný přístroj, jímž lze měřit 

vodorovné a výškové úhly a má vhodný typ dálkoměru. V našem případě Totální stanice 

PENTAX W-823 NX viz [3.1] 

Tachymetricky se tedy určí : 

Poloha bodu polárně - vodorovným úhlem a délkou 

Výška bodu trigonometricky - svislým úhlem a délkou 

 

Výšku nového bodu je možno vypočíst ze vztahu 

 V = V      kde    ℎ = ∗ = s´*sin  

V  – nadmořská výška bodu B, kterou chceme vypočíst 

V  – nadmořská  výška bodu A, na kterém stojíme 

V  – výška stroje 

V  – výška signálu, na který cílíme 

s – vodorovná vzdálenost mezi body A, B 

s´ – šikmá vzdálenost mezi body A, B 

z – zenitový úhel 

ε – výškový úhel 

∆ .  – převýšení mezi body A, B 
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6.3 Postup zaměření jednotlivých bodů 

 

   Na mnou zaměřené body byla použita tachymetrická metoda viz [6.2.1]. Postavili 

jsme si stroj na jeden z námi zvolených bodů zaměřených GNNS metodou viz [5.2] a [5.3] 

po centraci a horizontaci stroje jsme následně vytvořili novou zakázku, do které se 

naměřená data ukládala. 

   Pomocí pásma jsme změřili výšku přístroje, aby bylo možno určit správnou výšku 

bodů v terénu. 

   Poté jsme si zvolili nulové čtení, kvůli následné kontrole správnosti měření, 

kterou jsme prováděli jak během měření, tak i před odchodem ze stanoviska. 

  Nyní se mohlo přistoupit k samotnému měření, to začalo orientací na alespoň dva 

známé body a následně se začali měřit i jednotlivé podrobné body. Podrobné body jsem 

volil tak, aby byla co možná nejpřesněji vystižena situace. Zaměřil jsem rohy budov a 

okolní komunikaci. Trasu kanalizace a její šachty společně s jímkou, kde jsem pro 

vystižení terénu zvolil zaměření lomových bodů před spádem terénu a dno. Cílili jsme 

Obr.10 Princip určení převýšení 
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vždy na trasírku s odrazným hranolem. Čísla bodů se zaznamenávala i do polního náčrtu 

viz [6.4] 

   Ve chvíli, kdy již ze stanoviska nebylo vidět na body nutné k zaměření, bylo 

zapotřebí si zvolit nový bod v terénu s potřebnou viditelností, na který bychom se 

přemístili. Takový bod určíme pomocí rajónu. 

 

6.4 Polní náčrt 

   V polním náčrtu jsou zaznamenány graficky veškeré údaje, které získáme během 

měření a vyhotovujeme ho přímo v terénu. Zaznamenáváme veškeré terénní tvary, prvky 

polohopisu a také měřené body, jejichž čísla se musí shodovat s čísly v totální stanici. 

Náčrt volíme v měřítku, které bude vyhovovat námi měřenému území. 

 

 

6.5 Rajón 

 [3] V geodézii slouží k určení polohy i výšky nového geodetického bodu. Vychází 

z geodetických bodů, jejichž souřadnice jsou známy. Z těchto nově získaných bodů 

pokračuje následné měření. Délka rajónu nesmí přesáhnout délku nejvzdálenější orientace. 

 

 

                                                                    

                                                                 Obr. 11 Schéma rajónu 
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- známe souřadnice bodů  5001 ( Y,X ) a 701 ( Y,X ) 

- chceme získat souřadnice 5002 ( Y,X ) 

- měříme vodorovný úhel ω  a délku strany S 701,5001 ( ze souřadnic ) 

- nyní je možné vypočítat směrník α5001,701 ( ze souřadnic )  

- výpočet směrníku α5001,5002 = α5001,701 + αω 

- nyní již jen dopočítáme souřadnice budu 5002 

 

 

Y5002 = Y5001 + ∆ Y5001,5002 = Y5001 + S5001,5002  . sin α 5001,5002   

X5002 = X5001 + ∆ X5001,5002  = X5001 + S5001,5002  . cos α5001,5002   

 
 

 

7. Zpracování měřených dat na PC 

 

   Po úspěšném zaměření v terénu je na řadě práce na PC, veškeré výpočty i kreslení 

byla prováněna v programu KOKEŠ, který je produktem společnosti GEPRO spol. s.r.o. 

   Nežli začne zpracovávání v samotném programu je potřeba exportovat naměřená 

data do počítače. V totální stanici PENTAX W-823 NX lze ve složce export dat přesně 

nastavit jaké informace budeme chtít z paměti přístroje přehrát do PC. Výsledný dokument 

si uložíme ve formátu *.raw, který je kompatibilní s programem KOKEŠ. Následně 

vyexportuji souřadnice bodového pole změřeny GNSS ve formátu *.stx 

   Následně spustíme program a založíme si soubory *.ss v kterém se nám ukládají 

souřadnice a  *.vyk v kterém budeme následně vyhotovovat samotné kreslení. Pro nahrání 

již vyexportovaných dat do programu jsem použil funkci Výpočty  Zpracování měřených 

dat. Tato funkce nám poskytuje komplexní prostředí při práci s měřenými daty. Umožňuje 

jejich zadávání, prohlížení, editaci, čtení, výpočty, ale i případnou kontrolu. Po spuštění 

funkce se nám otevřou dvě tabulky. Jsou to tabulky stanoviska a tabulka měřených dat.     
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Nyní jsem použil funkci polární metoda dávkou, která slouží jak pro výpočet souřadnic 

bodů  měřených tachymetricky, tak i pro výpočet výšek. Veškerá data, která jsem takto 

získal se ukládají do souboru prt00.txt, který se automaticky vytvořil ve chvíli, kdy byl 

KOKEŠ spuštěn.  

 

 

                                  Obr č. 12 Zpracování měřených dat  

 

 

Jakmile jsem vypočetl souřadnice měřených bodů začal jsem s kreslením. Body 

spojuji dle vhodně zvolené linie a kreslím dle polního náčrtu. Jednotlivé entity mezi něž 

patří objekty, linie, texty a body zařazuji do vrstev. Mapové značky a jejich barvy jsem 

volil v souladu s ČSN 01 3411. 
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8. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměření skutečného provedení dešťového 

kanalizačního potrubí v lokalitě průmyslové zóny Ostrava Hrabová za účelem kolaudace. 

Výsledku jsem dosáhl souhrnným použitím přípravných a měřických geodetických 

prací za pomocí přístrojové technologie z oblasti GNSS - LEICA GPS900CS a 

elektronických dálkoměrů - PENTAX W-823 NX. Digitální zpracování se provádělo 

v softwaru KOKEŠ. 

Postup při měřických pracích se řídil normou ČSN pro mapy velkých měřítek, 

základní a účelové mapy. Následném zpracovávání dat v digitální formě se řídil dle 

platných norem ČSN pro kresbu a mapové značky  v  základním  měřítku zpracování  

1:250. Měřické práce byly  provedeny ve 3.třídě přesnosti. 

Konečným produktem práce je kompletní geodetická dokumentace zaměření 

skutečného stavu kanalizace, sloužící pouze pro účely kolaudačního řízení, jež byla 

předána firmě CTP Invest, spol. s.r.o. 
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