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Anotace 

 Tato práce se věnuje problematice budování bodových polí. V první části jsou 
popsány měřické metody používané při tvorbě bodových polí a technické požadavky na 
body bodových polí. Další část se věnuje zeměměřickým činnostem, ty jsou rozčleněny na 
přípravné práce, práce v terénu a výpočetní práce. 

  

  Klíčová slova 
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Annotation 

 This thesis treats of issues about building a geodesic point fields. First part explains 
commonly used measuring methods in connection with creating a point fields. Work also 
describes technical requirements for points of geodesic fields. Next part of work describes 
appropriate surveying procedures from preparatory works through work in terrain and 
computational works as last. 
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Použité zkratky 

AGS – Astronomicko-geodetická síť 

BMZ – Báňská měřická základna 

Bpv. – Balt po vyrovnání 

ČSTS – Česká státní trigonometrická síť 

ISKN – Informační systém katastru nemovitostí 

JTSK – Jednotná trigonometrická síť katastrální 

OKD – Ostravsko-karvinské doly 

PPBP – Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK – Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SGI – Soubor geodetických informací 

SPI – Soubor popisných informací 

VŠB – Vysoká škola báňská 

ZhB – Zhušťovací bod 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je polohové a výškové zaměření bodů, které již byly v 

reálném prostředí řádně stabilizovány. Tyto body tvoří geodetickou délkovou základnu v 

areálu Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě-Krásném Poli. Základna je dlouhá 

přibližně 250 m a slouží pro účely komparací dálkoměrných přístrojů. Základna byla 

vybudována již roku 1980, její rozměry jsou však pro komparaci novodobých 

dálkoměrných přístrojů nedostatečné. Výsledky této bakalářské práce budou využity pro 

účely vyhotovení projektu na rozšíření stávající měřické základny.  

Práce se dále věnuje problematice budování bodových polí. Vzhledem k absenci 

požadavků na přesnost polohového určení bodů v zadání práce, bude se tato věnovat 

budování bodových polí komplexně. Pro účely samotného měření a pro účely výpočetních 

prací, bylo po konzultaci s vedoucím bakalářské práce přijato vycházet z pravidel pro 

budování podrobných polohových bodových polí. Poloha bodů byla určena polygonovými 

pořady a rajóny v S-JTSK. Výškově pak byly body zaměřeny technickou nivelací v 

systému Bpv.  
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2 CHARAKTERISTIKA DOTČENÉ LOKALITY 

Měření probíhalo v ostravském městském obvodě Krásné Pole. Zmíněná měřická 

základna se nachází v blízkém okolí Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Báňská 

měřická základna (dále BMZ), byla vybudována především pro vědecké účely. Součástí 

výstavby byla také budova hvězdárny a planetária. Návrh na vybudování Astronomicko-

geodetické a geofyzikální základny, byl vypracován již roku 1973. Výstavba byla 

financována především ze strany OKD. Roku 1980 bylo zařízení připraveno k provozu, 

přičemž VŠB byla jeho provozovatelem. Zařízení sloužilo pro potřeby důlního měřictví, 

geofyzikálních činností a sledování seizmických aktivit v Ostravsko-karvinském revíru. 

Součástí BMZ je také speciální měřická věž, vybudovaná pro účely triangulačních měření. 

Dnes je BMZ součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity Ostrava a slouží především účelům výuky. 

Základna je situována v prostorách lesa, tvoří ji 7 betonových pilířů s ocelovou 

konstrukcí pro uchycení trojnožek. Tyto ocelové konstrukce jsou stabilizovány do 

vodorovné roviny, což je pro účely komparace žádoucí. Každý z pilířů je před 

nepříznivými atmosférickými vlivy chráněn plechovým krytem, tento kryt je k 

betonovému pilíři upevněn visacím zámkem. 

 

Obr. 1 : Mapa Ostravy a dané lokality [5] 
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3 BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PPBP 

Budování a doplňování podrobných polohových bodových polí se řídí Návodem 

pro obnovu katastrálního operátu [3]. Požadavkům na podrobná polohová bodová pole se 

věnuje § 14 vyhlášky [2]. Technické požadavky na body PPBP jako je způsob stabilizace, 

volba polohy bodu, hustota rozmístění bodů, geodetické údaje o bodech a kritéria přesnosti 

jsou obsaženy v bodě 12 přílohy vyhlášky [2]. 

3.1 Dělení polohových bodových polí 

Bodové pole se dělí dle účelu na polohové, výškové a tíhové bodové pole přičemž 

bod jednoho bodového pole může být současně bodem jiného bodového pole. Bodové pole 

je tvořeno souborem bodů.  

Dle bodu 1.2 přílohy vyhlášky [1] polohové bodové pole obsahuje 

• základní polohové bodové pole 

o body referenční sítě nultého řádu 

o body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

o body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

o body geodynamické sítě 

• zhušťovací body  

• podrobné polohové bodové pole 

3.2 Číslování bodů polohových bodových polí 

Body se označují dvanáctimístným číslem.  

Číslo bodů ZPBP a ZhB má tvar 0009EEEECCC0, přičemž 0009 je předčíslí, 

EEEE je číslo triangulačního listu, CCC je pořadové číslo bodu, nula na konci tohoto čísla 

je vyhrazena pro pořadové číslo bodů přidružených k bodům ZPBP a ZhB.  

Číslo bodů PPBP má tvar PPP00000CCCC, přičemž PPP je číslo katastrálního 

území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální pracoviště vykonává působnost 

příslušného katastrálního úřadu. Čtvrtá číslice je v rámci daného okresu nulová, nebo 
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znamená příslušnost bodu k sousednímu katastrálnímu území, pak má hodnotu 1 až 8. 

CCCC je pořadové číslo bodu od 501 do 3999. 

Číslo dočasně stabilizovaného bodu podrobného polohového bodového pole má 

stejný tvar jako body PPBP, tedy PPP00000CCCC, kde CCCC je pořadové číslo bodu od 

4001. 

Číslo podrobného bodu polohopisu má tvar PPPSZZZZCCCC, kde PPP je 

pořadové číslo katastrálního území v rámci obce. S je nulové číslo v rámci příslušnosti k 

územnímu obvodu, popř. znamená příslušnost bodu k sousednímu územnímu obvodu, pak 

bude mít hodnotu 1 až 8. ZZZZ je číslo měřického náčrtu a CCCC je pořadové číslo bodu 

v rámci měřického náčrtu od 1 do 3999. 

3.3 Používané geodetické metody pro zaměření bodů PPBP 

Plošné sítě při měření vodorovných úhlů a délek. 

Polygonové pořady oboustranně připojené a oboustranně orientované. Jednostranně 

orientované polygonové pořady lze použít v případě pořadů kratších než 1,5 km. 

Neorientované polygonové pořady lze použít v případě pořadů o nejvýše čtyřech stranách a 

není-li to vyloučeno, se zaměřeným orientačním úhlem alespoň na jednom vrcholu.  

Tab. 1: Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů 

Druh připojovacích 

bodů 

Mezní délka strany 

[m] 

Mezní délka 

pořadu [m] 

Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

úhlová [cc] polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200 - 1500 5000 25 √n 0,0025 √Σd 

ZPBP, ZhB 50 – 400 3000 50 √n 0,004 √Σd 

ZPBP, ZhB, 

PPBP 
50 - 400 1500 100 √n 0,006 √Σd 

Kde n je počet bodů pořadu včetně připojovacích bodů a  je délka polygonového 

pořadu. Polygonový pořad určuje nejvýše 15 nových bodů a mezní poměr délek 

sousedních stran je 1:3. 

Protínání vpřed z délek, protínání vpřed z úhlů popř. kombinované protínání 

nejméně ze tří bodů ZPBP, ZhB nebo bodů odpovídající přesnosti. Na určovaném bodě 
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nesmí úhel protínání překročit rozmezí 30 gon až 170 gon. Kratší vzdálenost daného bodu 

od bodu určovaného nesmí překročit hodnotu 1500 m. Pokud je zaměřovaný bod od 

stanoviska vzdálen více než 500m, měří se daný směr ve dvou skupinách. 

Rajón z daného bodu na dva body ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou 

střední souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo s orientací na daném i určovaném bodě. 

Mezní délka rajónu je 1500 m. Délka rajónu dále nesmí překročit délku nejvzdálenější 

orientace. V případě, že je délka rajónu větší než 800 m, měří se úhly ve dvou skupinách. 

Pokud rajón vychází z bodu s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou od 0,04 m do 

0,06 m, nesmí být delší než 300 m. 

Rajón z určovaného bodu na tři body ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou 

střední souřadnicovou chybou do 0,04 m. Mezní délka rajónu je 1500 m. Obdobně jako u 

metody protínání vpřed, nesmí úhel protínání mezi směrem s měřenou délkou a ostatními 

orientačními směry na určovaném bodě, překročit rozmezí 30 gon až 170 gon. V případě, 

že je délka rajónu delší než 800 m, měří se úhly ve dvou skupinách. Pokud rajón vychází z 

bodu s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou od 0,04 m do 0,06 m, nesmí být delší 

než 300 m. 

Délky se měří dvakrát a obousměrně je-li to možné, dálkoměrem zajišťujícím 

přesnost měření 0,01 m. Na cílových bodech je vždy nutné umístit příslušné optické 

odrazné systémy. Krátké vzdálenosti lze měřit pásmem, vhodné je měření na jeden klad 

pásma. Vždy je nutné používat kalibrované pomůcky. Změřené délky je nutné opravit o 

fyzikální a matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny systému JTSK. Rozdíl 

dvojice měřených délek kratších než 500 m, nesmí překročit mezní hodnotu 0,02 m. Rozdíl 

dvojice měřených délek nad 500 m, nesmí překročit mezní hodnotu 0,04 m.  

Vodorovné úhly se měří metodou měření úhlů v řadách a skupinách, a to nejméně v 

jedné skupině. Přesnost teodolitu je stanovena hodnotou 0,0006 gon, při délkách do 500 m 

je možné použít teodolit s přesností 0,002 gon. Největší přípustná odchylka v uzávěru 

skupiny, v opakovaném prvním směru a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon. 
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3.4 Technické požadavky na body PPBP 

Technické požadavky na body PPBP jsou popsány v bodě 12. přílohy vyhlášky [2].  

Charakteristikou přesnosti určení pravoúhlých rovinných souřadnic bodů 

podrobného polohového bodového pole je střední souřadnicová chyba mxy, určená 

vztahem: 

m 0,5 m m  , 

kde mx
2 a my

2 jsou střední chyby určení souřadnic. Mezní souřadnicová odchylka je 

stanovena 2,5 násobkem základní střední souřadnicové chyby.  

Přesnost bodů se u jednotlivých bodů posuzuje dle skutečné odchylky určené 

kontrolním měřením s řádově vyšší přesností nebo empirické střední souřadnicové chyby, 

určené z vyrovnání metodou nejmenších čtverců, která nesmí překročit hodnotu mezní 

odchylky nebo podle rozdílů dvojího nezávislého měření, v případě použití technologie 

GNSS. 

3.5 Výpočet souřadnic bodů 

Při určování bodů PPBP metodou GNSS, analytickou aerotriangulací a plošnými 

sítěmi se při výpočtu souřadnic bodů uplatňuje princip vyrovnání metodou nejmenších 

čtverců. V případě, že je bod určen polární metodou dvojicí měření, souřadnice se 

vypočtou jako aritmetický průměr. Dodržení kritérií přesnosti se řídí body 12.11 a 12.12 

přílohy vyhlášky [2] a musí být uvedeno ve výpočetním protokolu. U ostatních 

geodetických metod se souřadnice bodů určí přibližným vyrovnáním, buďto aritmetickým 

průměrem z jednotlivých kombinací určovacích prvků, kde rozdíly v souřadnicích mezi 

danými kombinacemi nesmějí překročit 2,5 násobek základních středních souřadnicových 

chyb dle bodů 12.9 a 12.10 přílohy vyhlášky [2], nebo v případě polygonového pořadu 

rovnoměrným rozdělením úhlové odchylky jednotlivým vrcholům pořadu a rozdělením 

souřadnicových odchylek úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů. 

Pokud je při výpočtu použit automatizovaný výpočet, zpracovává se o něm 

protokol. 
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4 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

4.1 Kancelářské práce 

Před zahájením terénních prací je nutné získat informace o stávajících podkladech 

pro zeměměřické činnosti a o možnostech jejich využití v terénu. Využitelnými podklady 

jsou data platného stavu SGI a SPI z informačního systému katastru nemovitostí.  

Po první předběžné rekognoskaci terénu, seznámením se s prostorovými reáliemi 

základny a blízkého okolí, bylo očividné, že možnosti volby geodetických metod jsou 

značně omezeny. Základnu tvoří 7 bodů, krom počátečního bodu jsou všechny 

stabilizovány v prostorách s lesním porostem. Základna je umístěna v lesním průseku, 

viditelnost je tedy omezena právě směrem tohoto průseku. Z toho důvodu je vyloučena 

například metoda GNSS nebo metoda protínání. Jako nejvhodnější byla zvolena metoda 

polygonového pořadu. Připojovací body polygonových pořadů byly zvoleny tak, aby bylo 

možné polygonový pořad řádně zorientovat a aby byla následná měřická činnost, co možná 

nejjednodušší. Polygonovým pořadem byl zaměřen počáteční a koncový bod měřické 

základny. Pro mezilehlé body základny byla zvolena metoda měření rajónem se stanovisky 

na počátečním a koncovém bodě základny. Orientace byly měřeny vždy na protilehlý bod 

základny a bod ZhB, popř. bod s prokazatelnou přesností 0,06 m. 

Pro účely měření byly za připojovací body zvoleny výhradně body ZPBP a ZhB. Za 

počáteční bod polygonových pořadů byl zvolen bod (210). Z tohoto bodu bylo možné 

zaměřit počáteční bod měřické základny, orientaci na bod (89) umístěný na jedné z budov 

VŠB-TUO a druhou orientaci na bod (253). Bod (210) byl dále zvolen jako koncový bod 

druhého z polygonových pořadů a také jako výchozí bod pro uzavřený nivelační pořad. 

Počáteční bod druhého polygonového pořadu byl identický jako u polygonového pořadu 

prvního. Koncovým bodem byl zvolen bod (253), ze kterého bylo možné zaměřit orientace 

na body (219, 6). Tyto body jsou stabilizovány v katastrálním území Vřesina u Bílovce. 

Bod (89) je stabilizován v katastrálním území Poruba a body (210, 253) jsou součástí 

katastrálního území Krásné Pole.  
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Údaje o připojovacích bodech byly vyhledány na webových stránkách Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního. Jednotlivé body jsem vyhledal skrze grafické 

vyhledávání v GEO prohlížeči WMS[6].  

 
Obr. 2: Přehled bodů PBP s vyznačením polohy měřické základny 

4.2 Rekognoskace terénu 

Účelem rekognoskace je vyhledání bodů bodových polí v reálném prostředí a 

zjištění skutečného stavu dotčené lokality. Dle získaných geodetických údajů se ověří 

poloha příslušných bodů. Krom samotného vyhledání bodů je důležité pozorovat, zda je 

mezi příslušnými body vzájemná viditelnost a zda se neprojevují vlivy, které by měření 

znemožnily. U všech hledaných bodů byla umístěna signalizační tyč, popř. ochranná skruž, 

jejich vyhledání bylo tedy snadné. 

Body měřické základny jsou stabilizovány betonovými pilíři, ve kterých je 

zapuštěna ocelová konstrukce s podstavou pro upevnění trojnožky. Dále je v pilířích 
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umístěn hřeb s křížkem. Výšky pilířů, resp. výšky podstav kopírují tvary terénu tak, aby 

podstavy ocelových konstrukcí tvořily relativní vodorovnou rovinu.  

 

Foto. 1: Stabilizace bodu měřické základny 
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5 MĚŘICKÉ PRÁCE 

Dle 12.8 Přílohy Vyhlášky č. 26/2007 Sb., se každý z nově určovaných bodů 

podrobného polohového bodového pole zaměří nezávisle nejméně dvakrát. Pro účely 

měření se musí používat body nejméně takové přesnosti, která má být dosažena u nově 

určovaných bodů.  

5.1 Přístrojové vybavení a měřické pomůcky 

Pro potřeby nivelace byl k dispozici digitální nivelační přístroj SPRINTER 100M 

dodávaný výrobcem Leica. Přístroj je jednoduchý na ovládání, má vnitřní paměť, čímž 

odpadá nutnost vše zapisovat. Přístroj je dodáván se speciálními invarovými latěmi s 

čárkovým kódem, ten umožňuje stroji rozeznat přesné čtení na lati. Lať je potištěna jak 

čárkovým kódem, tak klasickým E dělením. To je výhodné zejména při vybití baterií, nebo 

za ztížených atmosférických podmínek, kdy nivelační přístroj nelze využít plnohodnotně. 

Při snížené viditelnosti, kdy černobílý vzor na lati splývá v šedé odstíny, není stroj schopen 

rozeznat čárkový kód. Někdy je čtení nutné několikanásobně opakovat, jindy pomůže 

osvícení latě kapesní svítilnou.  
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Obr. 3: Nivelační přístroj Leica SPRINTER 100M [7] 

Výšková přesnost je charakterizována střední kilometrovou chybou obousměrné 

nivelace, tedy hodnotou 1,5 mm. Dosah digitálního měření je od 2 do 80 m, opticky je 

možné zaostřit od 0,5 m. Pracovní rozsah kompenzátoru je ± 10´, přesnost urovnání 

kompenzátoru 0,8´´. 
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K měření směrů a délek byla použita totální stanice Topcon GPT-7001. Přístroj má 

dva dotykové LCD displeje, vestavěný operační systém Windows® CE a také aplikační 

program TopSURV. Rozsah v bezhranolovém módu měření délek je 1,5 – 250 m s 

přesností ± 5mm. Při použití hranolových systémů je rozsah měření 3000 m s přesností 

±2mm+2ppm. Přesnost měření úhlů je 0,3 mgon, minimální čtení je 0,1 mgon / 0,5 mgon. 

 

Foto. 2: Totální stanice Topcon GPT-7001 

Pro měření polygonových pořadů byly využity trojpodstavcové soupravy. Dále pak 

odrazné hranoly Topcon, tři dřevěné stativy, pásmo pro zaměření místopisů nově 

určovaných bodů. Dále byl zapůjčen teploměr a tlakoměr, naměřené hodnoty byly 

zadávány do paměti totální stanice, fyzikální redukce byly tedy počítány již během měření. 

Dále bylo zapůjčeno 6 trojnožek, při měření rajónem, proto nebylo nutné měřit každý směr 

zvlášť. Centrace a horizontce na všech stanoviscích byla prováděna pomocí urovnávacích 

pomůcek totální stanice. 
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5.2 Výškové zam

Body byly zaměř

501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 4001, 4002). Uzav

tři dílčí úseky, které byly pro kontrolu zam

kontroly v terénu a snadně

První nivelační úsek m

končil opět na bodě (501). Výška bodu (501) byla tedy spo

Výchozím a zároveň koncovým bodem 

Tímto nivelačním úsekem byly zam

507). Třetí nivelační úsek m

4002, 210).   

5.2.1 Obecná formulace 

Body byly zaměř

přístroj staví přibližně doprost

Srovnávací rovina, určená zám

(čtení vzad) a lB (čtení vpř

čtení. 

Za předpokladu, že známe nadmo

nadmořskou výšku bodu B.
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Výškové zaměření bodů 

ěřeny geometrickou nivelací ze středu. Zaměř

501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 4001, 4002). Uzavřený nivelační po

í úseky, které byly pro kontrolu zaměřeny obousměrně, a to z d

terénu a snadnějšího určení výskytu případného omylu.  

ční úsek měl počátek na bodě (501), procházel známým bodem (210) a 

ě (501). Výška bodu (501) byla tedy spočtena z rozdílu výšek zp

ň koncovým bodem druhého nivelačního úseku, byl op

ním úsekem byly zaměřeny ostatní body měřické základny, tedy body (502 

ční úsek měl počátek a konec na bodě (507) a procházel body (4001, 

Obecná formulace metody geometrické nivelac

ěřeny geometrickou nivelací ze středu. Při této metod

ř ě doprostřed mezi body A a B. Na tyto body se staví nivela

čená záměrnou přímkou přístroje, protne nivelač

čtení vpřed). Převýšení mezi body A a B se určí z rozdílu výše zmín

Obr. 4: Geometrická nivelace ze středu 

edpokladu, že známe nadmořskou výšku bodu A, lze z jednoduchého vztahu ur

skou výšku bodu B. 
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. Zaměřeny byly body (210, 

ční pořad byl rozdělen na 

ě ě, a to z důvodu přímé 

 (501), procházel známým bodem (210) a 

čtena z rozdílu výšek zpětně. 

ního úseku, byl opět bod (501). 

ické základny, tedy body (502 - 

 (507) a procházel body (4001, 

nivelace ze středu 

ři této metodě se nivelační 

B. Na tyto body se staví nivelační lať. 

ístroje, protne nivelační latě v úsecích lA 

čí z rozdílu výše zmíněných 

 

skou výšku bodu A, lze z jednoduchého vztahu určit 
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Stanovisko, na kterém stojí nivelační přístroj a dvojice latí tvoří tzv. nivelační 

sestavu. Sled bodů, mezi kterými byly měřeny výškové rozdíly za účelem získání hodnot k 

výpočtu nadmořských výšek bodů, se nazývá nivelační pořad. 

5.3 Polohové zaměření bodů  

Body (501, 507, 4001, 4002) byly zaměřeny dvěma polygonovými pořady. 

Oboustranně připojeným a oboustranně orientovaným polygonovým pořadem a uzavřeným 

polygonovým pořadem. Směry byly měřeny v řadách a skupinách resp. v jedné skupině. 

Délky byly měřeny dvakrát, obousměrně. Za počáteční a zároveň koncový bod uzavřeného 

polygonového pořadu byl zvolen bod (210). Orientace byly měřeny na trigonometrický 

bod (89) a zhušťovací bod (253). Za počátek oboustranně orientovaného a oboustranně 

připojeného polygonového pořadu byl zvolen bod (210), jako koncový pak bod (209). 

Orientace na počátečním bodě byly totožné jako u prvního polygonového pořadu, orientace 

na koncovém bodě byly určeny body (6, 219). 

5.3.1 Obecná formulace metody polygonového pořadu 

Polygonové pořady se používají k určování souřadnic většího počtu bodů. 

Podmínkou je vzájemná viditelnost mezi sousedními body. Mezi těmito sousedními body 

jsou měřeny délky a levostranné pravotočivé vrcholové úhly. Polygonové pořady se dělí 

dle způsobu připojení na geodetické sítě. Oboustranně připojený a orientovaný polygonový 

pořad, má známé souřadnice počátečního a koncového bodu, dále pak souřadnice bodů 

orientačních. V případě vetknutého polygonového pořadu známe souřadnice počátečního a 

koncového bodu, na rozdíl od předešlého pořadu ale na koncových bodech neměříme 

orientace. Ve výjimečných případech např. při ražbě tunelů či štol, lze použít polygonový 

pořad volný. Tento typ pořadu je připojený a orientovaný pouze na počátečním bodě. 

Tento typ pořadu postrádá měření nadbytečných veličin, tudíž jej nelze řádně vyrovnat. 

Jeho použití je doprovázeno například jeho dvojím nezávislým zaměřením. Zvláštním 

typem oboustranně vetknutého a orientovaného polygonového pořadu je tzv. uzavřený 

polygonový pořad. U tohoto typu pořadu je počáteční bod totožný s bodem koncovým. 

Tento polygonový pořad tedy tvoří určitý uzavřený obrazec. 



2012 

V následující části bude

postup a používané matematické vztahy byly p

U tohoto typu polygonu jsou dány sou

zjištěny vrcholové levostranné úhly 

S2,K. V samotném výpoč

tedy počet nadbytečných m

Obr. 5: Schéma oboustrann

 Výpočet připojovacích sm
dle vzorců: 

  

 Úhlové vyrovnání spo
vrcholů dle vzorce: 

 

Úhlový uzávěr  se vypoč

kde a n je poč
úhlové odchylky, vhodné porovnat s p
provede dle vzorce: 
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části bude popsán obecný výpočet polygonového po

postup a používané matematické vztahy byly převzaty ze skript stavební geodézie [4].

U tohoto typu polygonu jsou dány souřadnice bodů P, K, A, B

ny vrcholové levostranné úhly ωP, ωK, ωA, ωB. Dále pak strany polygonu S

. V samotném výpočtu dochází k vyrovnání úhlů a souřadnic. Poč

čných měření je roven 3. 

Obr. 5: Schéma oboustranně připojeného a orientovaného polygonového

řipojovacích směrníků z rozdílů souřadnic příslušných bod

 

Úhlové vyrovnání spočívá v rozdělení úhlového uzávěru vždy úm

se vypočte dle vzorce: 

,  

je počet bodů polygonového pořadu. Úhlový uzávě
úhlové odchylky, vhodné porovnat s příslušnou mezní odchylkou. Výpo
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et polygonového pořadu. Obecný 

evzaty ze skript stavební geodézie [4]. 

P, K, A, B. Měřením jsou 

ále pak strany polygonu SP,1, S1,2, 

řadnic. Počet stupňů volnosti, 

 

lygonového pořadu 

říslušných bodů, se provede 

ěru vždy úměrně počtu 

adu. Úhlový uzávěr je před rozdělením 
íslušnou mezní odchylkou. Výpočet směrníků se 
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Výpočet souřadnicových rozdílů se provede dle vzorců: 

Δy , S , sin α , ,  
Δx , S , cos α , . 

Výpočet souřadnicových odchylek se provede vzorců: 

O Δy ΣΔy , 

O Δx ΣΔx . 

Z těchto souřadnicových odchylek se vypočte odchylka polohová, dle vzorce: 

 O O O . 

Tato polohová odchylka se porovná s příslušnou mezní polohovou odchylkou. Výpočet 
oprav souřadnicových rozdílů se provede dle vzorců: 

 δ Δy  , 

δ Δx  . 

Vypočtené souřadnicové rozdíly se rozdělí daným souřadnicím dle rovnic: 

 Δy´ , Δy , δ ,  , 

Δx´ , Δx , δ ,  . 

Vyrovnané souřadnice získáme po dosazení do vzorců: 

 y y Δy´ ,  , 

 x x Δx´ ,  . 

  



2012 

5.4 Polohové zam

Pro určení polohy bod

bodech (501) a (507), které již byly

(501) byly jako orientace použity body (210, 207). U stanoviska (507) se osnova sm

skládala z bodů (4001) a (501).

obdobně jak tomu bylo u polygonových po

obousměrně. 

5.4.1 Obecná formulace polární metody

V případě této metody jsou známy sou

a vodorovný úhel ωP1. Nejd

kde  je směrník spoč

se spočtou ze vztahů: 
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Polohové zaměření bodů rajónem 

ení polohy bodů (502 – 506) byla použita metoda rajónu

které již byly určeny polygonovými pořady. V p

(501) byly jako orientace použity body (210, 207). U stanoviska (507) se osnova sm

ů (4001) a (501). Vodorovné úhly byly měřeny v

 jak tomu bylo u polygonových pořadů. Délky byly opě

Obecná formulace polární metody 

 této metody jsou známy souřadnice bodů P1, P2. Měřena je vodorovná délka S

Nejdříve se vypočte směrník σP1,A, a to ze vztahu:

 

ěrník spočtený ze známých rozdílů souřadnic. Pravoúhlé sou

 

Obr. 6: Polární metoda (metoda rajónu) 
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použita metoda rajónu se stanoviskem na 

. V případě stanoviska 

(501) byly jako orientace použity body (210, 207). U stanoviska (507) se osnova směrů 

v řadách a skupinách, 

. Délky byly opět určeny dvakrát a 

ěřena je vodorovná délka S1A 

, a to ze vztahu: 

adnic. Pravoúhlé souřadnice bodu  
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6 KOREKCE MĚŘENÝCH DÉLEK 

Aby byly měřené délky použitelné pro souřadnicové výpočty v S-JTSK, musí být 

řádně opraveny. V případě elektronicky měřených délek je nutné zavést fyzikální redukce, 

které jsou způsobeny atmosférickými vlivy prostředí. Atmosférické podmínky mají zásadní 

vliv na šíření signálu vysílaného dálkoměrným přístrojem a je nutné je zohlednit. Dále je 

třeba aplikovat redukce matematické, a to bez ohledu na užitou metodu měření délek. Tyto 

redukce se zavádějí z důvodů kartografických zkreslení. 

6.1 Fyzikální redukce 

Délky měřené elektronicky jsou zatíženy vlivy prostředí. Během samotného měření 

je třeba pozorovat atmosférické podmínky jako je teplota vzduchu, atmosférický tlak příp. 

vlhkost vzduchu. Tyto hodnoty jsou dále využity při výpočtu fyzikálních redukcí, buďto 

s využitím vzorců dodaných výrobcem daného přístroje, nebo se zadávají přímo do paměti 

přístroje a oprava se provede automaticky. Některé přístroje jsou schopny atmosférické 

podmínky zaznamenávat automaticky, bez využití jiných externích periférií (teploměr, 

tlakoměr). 

6.2 Matematické redukce 

Matematické vztahy byly převzaty z textu [4]. 

6.2.1 Redukce šikmé délky na nulový horizont 

Šikmou délku již opravenou o fyzikální redukce, je nutné převést na nulový 

horizont referenční koule, dále pak do určitého kartografického zobrazení. Pro délky kratší 

než 10 km, lze zanedbat rozdíl délky tětivy a oblouku dané referenční koule.  

Pro krátké vzdálenosti lze vztah zjednodušit na vztah: 

d d   , 

přičemž H je průměrná nadmořská výška koncových bodů měřené délky a d je vodorovná 

délka vypočtená z délky šikmé, ze vztahu: 

 d d sin z .  
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6.2.2 Redukce do zobrazovací roviny 

Konformní zobrazení používané na našem území, zkresluje délky v nulovém 

horizontu. Z toho důvodu je nutné zavádět redukce z kartografického zobrazení. Do vzorce 

dosazujeme délky již opravené o fyzikální redukce a o redukci do nulového horizontu. 

S  m 4m m s,  

kde s je délka na referenčním elipsoidu a m je měřítkový koeficient na počátečním, 

středním a koncovém bodě měřené délky. V případě délek kratších než 5 km, lze použít 

zjednodušený vzorec, pro zkreslení ve středu určované délky: 

S s m .   

Měřítkový koeficient lze nalézt v tabulkách hodnot délkového zkreslení. Argument Ri se 

vypočte ze vztahu: 

R X Y , 

kde X a Y jsou souřadnice v S-JTSK, dané lokality a argument R je vzdálenost lokality od 

počátku souřadnicového systému. 

Tab. 2: Tabulka s hodnotami výpočtu matematických redukcí 

Zápisník měřených délek 

SI,II 
dS 

[m] 
z. úhel 
[gon] 

sin(z) 
HP 
[m] 

R 
[m] 

v.d. HZ0 
[m] 

M 
v.d. 
[m] 

S210,501 584,053 100,3095 0,9999881824 279,5 6380000 584,021 1,0000212 584,033 
S210,501 584,054 299,6835 0,9999876418 279,5 6380000 584,021 1,0000212 584,034 
S210,501 584,054 99,6880 0,9999879907 279,5 6380000 584,021 1,0000212 584,034 
S210,501 584,053 300,306 0,9999884481 279,5 6380000 584,021 1,0000212 584,033 
S501,507 251,619 100,001 0,9999999999 278,5 6380000 251,608 1,0000212 251,613 
S501,507 251,619 299,994 0,9999999956 278,5 6380000 251,608 1,0000212 251,613 
S501,507 251,619 99,9980 0,9999999995 278,5 6380000 251,608 1,0000212 251,613 
S501,507 251,619 299,9955 0,9999999975 278,5 6380000 251,608 1,0000212 251,613 

 

Výpočet redukcí délek byl proveden v programu Microsoft Office Excel. V tabulce 

jsou uvedeny šikmé délky opravené o fyzikální redukce z atmosférických podmínek. 

Zenitový úhel a jeho sinusová hodnota, která bude dále využita při výpočtu redukce na 

nulový horizont. Hp je průměrná nadmořská výška počátečního a koncového bodu měřené 
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délky. R je poloměr Země. Pro výpočet hodnot v dalším sloupci jsem použil vzorce z 

kapitoly 6.2.1, tedy: 

d d sin z  . 

Výpočet výsledné délky opravené o fyzikální redukce, matematické redukce a 

kartografické redukce získám po dosazení do vzorce: 

d d M , 

kde d0 je vodorovná délka opravená o fyzikální redukce a o redukci na nulový horizont a M 

je měřítkový koeficient pro danou lokalitu viz kapitola 6.2.2. 

 

 

Obr. 7: Průběh délkového zkreslení v Křovákově zobrazení 
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Tab. 6: Tabulka hodnot zkreslení v Křovákově zobrazení 

 

7 VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU 

Pro výpočet polygonových pořadů byl použit software GROMA v. 8.0. Hodnoty 

pro výpočet polygonových pořadů byly spočteny manuálně dle zápisníků pro měření úhlů 

v řadách a skupinách, viz příloha č. 5.  

Po spuštění programu jsem založil nový soubor s příponou *.crd, do kterého se 

ukládají souřadnice bodů. Před samotným výpočtem, je nutné vložit do programu 

připojovací body polygonu. Souřadnice těchto bodů byly vyhledány na webových 

stránkách ČÚZK skrze geoprohlížeč WMS [6].  

Program je kompletně lokalizován do českého jazyka. Po otevření cesty Souřadnice 

 Přidej položku se zobrazí tabulka, do které se zadávají geodetické údaje bodů. 

Oddělovačem celých čísel je v tomto programovém prostředí symbol tečky. Zadání 

jednotlivých bodů se potvrzuje klávesou OK. Po zadání připojovacích bodů polygonu lze 

přejít k výpočtu polygonového pořadu. Po otevření nabídky Výpočty  Polygonový pořad, 

se zobrazí tabulka s pěti roletami. První a druhá roleta obsahuje informace o počátečním a 

koncovém bodě polygonového pořadu a hodnoty měřených orientací z těchto bodů. 

Veškeré vstupní hodnoty se po zapsání potvrzují klávesou Přidat.  
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Obr. 8: Výpočetní tabulka polygonového pořadu v programu GROMA 

Skrze třetí roletu lze zadávat naměřené hodnoty jednotlivých lomových bodů 

polygonového pořadu. Po zadání veškerých naměřených hodnot lze spustit výpočet 

polygonového pořadu klávesou Výpočet. Po provedení výpočtu se v roletě Výsledky 

zobrazí souřadnice nově určených bodů. Kompletní výpočet lze zobrazit po kliknutí na 

ikonu Protokol. Program krom souřadnic spočte také geometrické parametry polygonu, 

tyto parametry byly porovnány s příslušnými mezními hodnotami. Veškeré tyto hodnoty 

jsou obsahem protokolu o výpočtu polygonového pořadu, viz příloha č. 5. 

Při výpočtu druhého polygonového pořadu došlo k duplicitě vypočtených souřadnic 

některých bodů. Souřadnice bodů určených dvojím nezávislým měřením byly spočteny 

jako aritmetický průměr. Výstup tohoto výpočtu je součástí přílohy č. 5. 
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8 VÝPOČET MEZILEHLÝCH BODŮ POLÁRNÍ METODOU  

 Pro výpočet mezilehlých bodů bylo nutné uložit souřadnice bodů určených 

polygonovými pořady. Souřadnice byly uloženy do stejného seznamu souřadnic jako 

připojovací body polygonů. 

Po otevření cesty Výpočty  Polární metoda, se objeví tabulka určená pro výpočet 

souřadnic bodů polární metodou. První část tabulky obsahuje informace o stanovisku a 

příslušných orientacích. Do druhé části se zapisují naměřené vodorovné směry a délky. 

Výsledné souřadnice byly opět spočteny jako aritmetický průměr ze souřadnic určených 

dvojím měřením. Výstup těchto výpočtů je součástí přílohy č. 5. 

 

Obr. 9: Výpočetní tabulka polární metody v programu GROMA 
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9 VÝPOČET SOUŘADNIC A CHARAKTERISTIK   

  PŘESNOSTI 

Výpočet souřadnic bodů se řídí Návodem pro obnovu katastrálního operátu [3]. 

Charakteristiky přesnosti určení souřadnic jsou popsány v Technických požadavcích na 

body PPBP v bodě 12. v příloze vyhlášky [2]. 

Body podrobného polohového bodového pole musí být zaměřeny nejméně dvakrát, 

a to nezávisle. Měření musí vycházet z bodů nejméně takové přesnosti, ve které mají být 

určeny body nové. 

V případě zaměření bodů polygonovým pořadem se souřadnice bodů vypočtou 

přibližným vyrovnáním polygonového pořadu. Při vícenásobném určení souřadnic se 

výsledné souřadnice vypočtou jako aritmetický průměr a dosažené odchylky se porovnají s 

odchylkou mezní. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic takto určených bodů je 

střední souřadnicová chyba mxy dána vztahem: 

mxy , 

kde  a  jsou střední chyby určení souřadnic, které jsou dány: 

m  , m  , 

kde X, Y jsou vyrovnané hodnoty souřadnic a xi, yi jsou hodnoty souřadnic jednotlivých 

měření. Výsledná střední souřadnicová chyba se porovná s mezní odchylkou, která je 

stanovena jako 2,5 násobek základní střední souřadnicové chyby, jejíž hodnota je pro 

podrobné polohové bodové pole rovna 0,06 m. 

 V případě určení bodu polární metodou dvojicí měření, se souřadnice vypočtou 

jako aritmetický průměr z obou měření. Přesnost určení souřadnic se posoudí dle 

empirické střední souřadnicové chyby, určené z vyrovnání metodou nejmenších čtverců. 

Empirická střední souřadnicová chyba je určena vztahem: 

 mxy m m  , 

kde  a  jsou střední chyby určení souřadnic. Vypočtená empirická střední 

souřadnicová chyba se opět porovná s hodnotou mezní odchylky.  
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10 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vybudování bodového pole v okolí Hvězdárny a 

planetária Johanna Palisy, pro účely vyhotovení projektu na rozšíření stávající měřické 

základny.  

Počáteční a koncový bod měřické základny, byl zaměřen metodou polygonového 

pořadu. Mezilehlé body měřické základny byly zaměřeny metodou rajónu. Poloha bodů 

byla určena ze dvou nezávislých měření a souřadnice bodů byly z těchto měření spočteny 

jako aritmetický průměr. Výpočty byly provedeny v geodetickém početním programu 

GROMA v 8.0. Grafický výstup v podobě přehledného náčrtu podrobného polohového 

pole byl vyhotoven v programu Kokeš. V případě výškového určení bodů byla zvolena 

metoda geometrické nivelace ze středu, zaměřeny byly nadmořské výšky pilířů určených 

pro nucenou centraci.  

Přestože výsledné hodnoty budou využity pouze pro účely vyhotovení výše 

zmíněného projektu, veškeré přílohy o výpočtech byly zpracovány jako elaborát budování 

nebo revize a doplnění podrobného bodového pole. 
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