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ANOTACE 

Obsahem této bakalá�ské práce je polohopisné a výškopisné zam��ení oblasti mezi 

ulicemi �erná Cesta, Na Pasekách a Statková v obci Horní Suchá (okres Karviná), pro 

vyhotovení mapového podkladu pro projekt kanalizace.

V této práci jsou popsány použité geodetické p�ístroje a metody, zp�sob zpracování 

nam��ených dat a tvorba výkresové dokumentace. Vysv�tluje polohopisné a výškopisné 

p�ipojení oblasti do referen�ních systém� pomocí technologie GNSS. Dále zahrnuje postup 

vytvo�ení m��ické sít� (polygonový po�ad, rajóny). Následuje popis zp�sobu získávání 

podrobných bod� polohopisu a výškopisu s využitím totální stanice metodou tachymetrie. 

Na záv�r se zabývá zp�sobem zpracování m��ených dat a tvorbou výsledné výkresové 

dokumentace prost�ednictvím geodetického programu Kokeš. 

Klí�ová slova: Podklad pro projekt, polohopis, výškopis, GNSS. 

SUMMARY 

The content of this thesis is a planimetric and altimetric demarcation of the area 

within �erná Cesta, Na Pasekách and Statková street in Horní Suchá (Karviná district) for 

the need of the canalization project map base drawings.

Geodetic instruments and techniques are described in this work as well as the 

processing method by creating final drawing documentation by the geodesy program 

Kokeš and connecting the area into reference systems using the method GNSS. The work 

also includes the processing of creating a land surveying network (a polygonal program, 

patches). It is followed by the way of acquiring detailed points of planimetry and altimetry 

through the total station by tacheometry. At the end it deals with the way of the measured 

data processing and the final technical drawings creation through the geodesy program 

Kokeš.  

Keywords: Basis for the project, planimetry, altimetry, GNSS.
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Seznam použitých zkratek: 

Bpv výškový systém Baltský po vyrovnání 

CZEPOS �eská sí	 permanentních stanic 

�ÚZK  �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální 

�SN  �eská státní norma 

ETRS89 Evropský terestrický referen�ní systém 1989 

(European Terrestrial Reference System 1989) 

GNSS  Globální naviga�ní satelitní systém (Global Navigation Satellite System) 

k.ú.  katastrální území 

PP  polygonový po�ad 

ppm  par per milion (jedna miliontina) 

RTK  kinematická metoda v reálném �ase (Real Time Kinematic) 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 

USB  sériová sb�rnice sloužící ke komunikaci s PC (Universal Serial Bus) 

VŠB – TUO Vysoká škola bá�ská – technická univerzita Ostrava

WGS84 Sv�tový geodetický systém 1984 (World Geodetic System 1984) 

ZhB  zhuš	ovací bod 



1.  ÚVOD     

Cílem mé bakalá�ské práce bylo polohopisné a výškopisné zam��ení lokality, 

ohrani�ené ulicemi �erná Cesta, Na Pasekách a Statková v k. ú. Horní Suchá. Výsledkem 

m��ení je vyhotovení mapového podkladu. 

Tuto práci jsem nam��il za podpory geodetické firmy Bezecný s.r.o., u které pracuji 

jako brigádník – geodet. 

Výsledná mapová dokumentace bude sloužit jako podklad pro projekt kanalizace, 

kterou si objednala spole�nost VOKD a.s. 

M��ické práce probíhaly v pr�b�hu 5 dn� v �ervenci 2011, za prom�nlivých 

meteorologických podmínek.  

Pro zam��ení a p�ipojení oblasti do referen�ních systém� (S – JTSK a Bpv) bylo 

využito vhodn� zvolených geodetických metod a moderních technologií, jako je totální 

stanice a technologie GNSS. Díky t�mto p�ístroj�m bylo docíleno rychlého a efektivního 

získání dat. Prost�ednictvím softwarového vybavení prob�hlo zpracování nam��ených dat a 

následné vyhotovení výkresové dokumentace. 

Bylo použito p�ístrojového vybavení od firem Pentax (totální stanice) a Leica 

(GNSS). Zpracování dat a vyhotovení výkresu bylo provedeno v prost�edí geodetického 

programu Kokeš v.8.53. 

Mapové podklady pro projektování jsou nezbytnou sou�ástí tém�� každé projek�ní 

�innosti. P�i tvorb� t�chto podklad� se provádí vyhotovení situace zájmové oblasti, tzv. 

ú�elová mapa velkého m��ítka, zobrazující polohopis a výškopis terénu. Mapa se 

vyhotovuje dle platných technických norem (�SN 01 3410 a �SN 01 3411), kterých je 

v této práci využito. 

  



2.  Ú�EL M��ENÍ 

Objednatel (spole�nost VOKD a.s.) požadoval zam��ení ur�eného území, z d�vodu 

vyhotovení mapové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro projekt kanalizace, 

která se v dané oblasti bude následn� budovat.  

2.1  Požadavky m��ení a vyhotovení 

Zadavatel požadoval kompletní výškopisné a polohopisné zam��ení území, plot�, 

silových vedení, komunikací, vegetace, atd. Nepožadoval p�ipojení katastrální mapy, ani 

zam��ení budov a vnit�ních �ástí pozemk�, které byly oploceny. Dále byla ur�ena 

reprezentace výškopisu prost�ednictvím kótování pop�. technických šraf. 

3.  POPIS LOKALITY 

M��ená lokalita leží v obci Horní Suchá, okres Karviná a je sou�ástí k. ú. Horní 

Suchá (�íslo k.ú. 644404).  

Obec se geograficky nachází v severovýchodním koutu naší republiky, mezi m�sty 

Karviná, Haví�ov a �eský T�šín, v blízkosti hranic sousedního Polska. (obr. �. 1) Rozlohou 

980 ha a s 4 685 obyvateli se �adí mezi st�edn� velké obce Moravskoslezského regionu. [1] 

Obr. �. 1: Umíst�ní lokality 



Pod obcí se nacházely, dnes už z velké �ásti vyt�žené, zásoby �erného uhlí, jehož 

t�žba výrazn� ovlivnila vývoj Horní Suché. [1]                          

Zájmová oblast je ohrani�ena ulicemi �erná Cesta, Na Pasekách a Statková a 

rozkládá se na ploše cca 4 ha. (obr. �. 2) 

                Obr. �. 2: Znázorn�ní zájmového území 

Zam��ované území má rovinatý charakter, bez velkých výškových rozdíl�. Je 

obklopeno zem�d�lskou p�dou, vzrostlými stromy, náletovým porostem a k�ovinami. Na 

jihu jej ohrani�uje komunikace. Lokalita leží v t�sné blízkosti dol� Darkov a František. 

(obr. �. 3) 

             
                 Obr. �. 3 - Pohled na d�l František 



4.  Ú�ELOVÉ MAPY 

 Ú�elové mapy jsou mapy velkého m��ítka, které obsahují krom� prvk� základní 

(podkladové) mapy zákres dalších prvk�, jev� a objekt� na povrchu, pod povrchem a nad 

povrchem zem�. Vyhotovují se pro projektové, plánovací �i jiné ú�ely. [2] Nej�ast�jším 

podkladem pro jejich tvorbu je mapa katastrální. 

Tyto mapy mohou vznikat p�ímým m��ením, p�epracováním nebo �áste�ným 

odvozením ze stávajících map. Ú�elová mapa m�že být vyhotovena v podob� grafické, 

�íselné nebo digitální.  

�len�ní ú�elových map dle [2]:

• ú�elové mapy základního významu (základní) 

o technická mapa m�sta (TMM) 

o základní mapa závodu (ZMZ) 

o základní mapa dálnice (ZMD) 

o základní mapa letišt� (ZML) 

o jednotná železni�ní mapa stanic a tratí (JŽMST) 

• ú�elové mapy podzemních prostor 

o jeskyn�, podzemní prostory, atd. 

• ostatní ú�elové mapy 

o mapové podklady pro projektování staveb 

o mapa sídlišt�

o mapy v lesním hospodá�ství 

o mapy nemovitých kulturních památek 

o dokumentace skute�ného provedení stavby 

o mapy pozemkových úprav 

Obsahem t�chto map je polohopis, výškopis a popis. Vyhotovují se v�tšinou v  

S – JTSK, výškovém systému Bpv, avšak m�žeme využít i místních systém�. 

 P�i tvorb� ú�elových map lze posouvat rám mapového listu libovoln� ve sm�ru 

obou sou�adnicových os, p�i�emž docílíme souvislého zobrazení mapované oblasti. Dále 

také m�žeme vytvo�it vlastní rozm�ry mapového rámu a libovolný klad mapových list�. 

Vždy však musí být jeho sou�ástí p�ehled kladu list� vyhotovených map.  



 V�tšinou jsou parametry (obsah, m��ítko, p�esnost, atd.) pro vyhotovení ú�elové 

mapy v požadavcích objednatele. Krom� toho se zpravidla pro tvorbu ú�elových map 

využívá platných technických norem, zejména �SN 01 3410 „Mapy velkých m��ítek – 

Základní a ú�elové mapy“, pop�. �SN 01 3411 „Mapy velkých m��ítek – Kreslení a 

zna�ky“. 

5.  P�ÍPRAVNÉ PRÁCE       

P�ípravné práce slouží k promyšlení postupu m��ických prací a s nimi souvisejících 

�inností. Zahrnují také volbu p�ístrojového vybavení a m��ických metod, které budou mít 

za výsledek p�esné, rychlé a efektivní získání požadovaných dat, s ohledem na 

ekonomickou stránku zakázky. 

Celý mapový podklad byl vyhotoven v referen�ních systémech S - JTSK a Bpv, 

z d�vodu p�edpokladu použití námi vypracované výkresové dokumentace pro následné 

vyty�ení a výstavbu kanalizace. 

Podklady pro projektovou dokumentaci se vyhotovují ve 2. až 4. t�íd� p�esnosti 

podrobných bod� dle [14]. Pro naše m��ení byla zvolena 3. t�ída p�esnosti, která odpovídá 

kódu kvality 3 podrobných bod� dle vyhl. 26/2007 Sb. (viz. kap. 6.5) 

 Díky po�íta�ovým technologiím v�tšina p�ípravných prací prob�hla v kancelá�i. 

Prost�ednictvím webových stránek �ÚZK (www.cuzk.cz) byly získány veškeré informace 

o bodových polích v m��ené lokalit� a jejího okolí. Kv�li nedostate�nému po�tu bod� bylo 

využito technologie GNSS pro vytvo�ení vlastního pomocného bodového pole. 

5.1  Rekognoskace terénu 

Rekognoskaci m�žeme chápat jako seznámení s lokalitou v míst� konání m��ických 

prací. Pomocí tohoto pr�zkumu byla vybrána vhodná místa pro stabilizaci bod� m��ické 

sít� tak, aby z t�chto bod� bylo možné provést zam��ení celé zájmové oblasti. V pr�b�hu 

rekognoskace byl nalezen ZhB �. 009036012320, pomocí vytisknutého místopisu. (viz. 

p�íloha �. 1) 



5.2  P�ístrojové vybavení

P�ipojení lokality do referen

to p�ístrojem od firmy LEICA 

• výkonná anténa ATX900 GG, jejíž sou

• kontroler RX 900CS se softwarem Leica SmartWorx a i

komunikaci s anténou

• modem pro p�íjem korekcí z

• výty�ka (2 m). 

Pro m��ení polohopisu a výškopisu byla použita elektronick

PENTAX R – 325 N.

V p�ístroji je nahrán software, který zajiš

ukládají do integrované pam

dat (viz. p�íloha �. 4).  

ístrojové vybavení

do referen�ních systém� bylo docíleno pomocí technologie GNS

ístrojem od firmy LEICA GPS900CS (obr. �. 4), která se skládá z

anténa ATX900 GG, jejíž sou�ástí je bluetooth, 

kontroler RX 900CS se softwarem Leica SmartWorx a integrovaným bluetooth

anténou, 

�íjem korekcí z referen�ních stanic NOKIA 2700

Obr. �. 4 - LEICA GPS900CS 

ení polohopisu a výškopisu byla použita elektronick

(obr. �. 5) Její sou�ástí je i bezhranolové m

ístroji je nahrán software, který zajiš	uje jeho jednoduché ovládání.

ukládají do integrované pam�ti. Výstup dat z pam�ti je znázorn�n v z

Obr. �. 5 - PENTAX R - 325 N 

pomocí technologie GNSS, a 

, která se skládá z komponent�: 

ntegrovaným bluetooth pro 

2700, 

ení polohopisu a výškopisu byla použita elektronická totální stanice 

zhranolové m��ení vzdáleností. 

uje jeho jednoduché ovládání. Nam��ená data se 

�n v zápisníku m��ených 



                        Tabulka �. 1 – Technické parametry totální stanice PENTAX R - 325 N 

St�ední chyba m��eného sm�ru 5´´/1,5 mgon 

St�ední chyba m��ené délky ± (5mm + 3ppm * D) 

Zv�tšení dalekohledu 30x 

Rozsah m��ení délek s hranolem 1,5 m – 600 m 

Rozsah m��ení vzdáleností bez hranolu 1,5 m – 150 m 

Zorné pole dalekohledu 1°30´ 

            Pozn. D – m��ená délka 

Zapot�ebí také bylo odrazného hranolu, teleskopické trasírky a komparovaného 

pásma pro m��ení výšky p�ístroje. 

5.3  Geodetické základy 

„Klasické geodetické základy reprezentují bodová pole složená z geodetických 

bod� pevn� stabilizovaných v terénu se známými sou�adnicemi v závazných referen�ních 

systémech.“ [3] D�lí se na polohové, výškové a tíhové. 

Polohové bodové pole dle [4] tvo�í:

• Základní polohové bodové pole (ZPBP) 

o body referen�ní sít� nultého �ádu (NULRAD) 

o body Astronomicko-geodetické sít� (AGS) 

o body �eské státní trigonometrické sít� (�STS) 

o body geodynamické sít�

• Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

o Zhuš	ovací body (ZhB) 

o ostatní pevné a do�asn� stabilizované body 

Jak je uvedeno v p�edchozím textu, naše m��ení bylo provedeno v polohopisném 

sou�adnicovém systému Jednotné trigonometrické sít� katastrální (S – JTSK). Jedná se o 

závazný geodetický referen�ní systém pro �eskou Republiku. 

Po vzniku samostatné �eskoslovenské republiky byla pot�eba vybudovat nové 

geodetické základy v�etn� kartografického zobrazení. Triangula�ní kancelá� v �ele             

s Ing. Josefem K�ovákem usp�la se svým konformním kuželovým zobrazením v obecné 



poloze, definované Besselovým elipsoidem s referen�ním bodem Hermannskogell. 

Základní rovnob�žka byla zvolena 49°30´. Základní kartografická rovnob�žka je 

rovnob�žka 78° 30´. (obr. �. 6) Délkové zkreslení je od - 10 do + 14 cm/km. Vrchol kužele 

je po�átkem celé pravoúhlé rovinné soustavy. Osa X je obrazem poledníku o zem�pisné 

délce 42°30´. Osa Y je kolmá na osu X. Kladný sm�r osy X je orientován k jihu, osy Y na 

západ. Všechny sou�adnice na území �R mají kladnou hodnotu. Pro každý ur�ovaný bod 

platí, že sou�adnice X > Y.  

Obr. �. 6 - K�ovákovo zobrazení 

Trigonometrická sí	 je tvo�ena p�ti �ády. I. �ád se budoval v letech 1920 – 1927,  

II. – V. �ád od r. 1928 do r. 1957.  

Z �asových a technických d�vod� nemohly být p�i budování využity všechny tehdy 

známé poznatky a postupy: [5]

• sí	 nebyla propojena se sít�mi sousedních stát�, 

• nebyla provedená nová astronomická m��ení, 

• nebyly m��eny geodetické základny. 

Podle [5] je sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít� katastrální ur�en:

• Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m, 

kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší poloosy, 

• K�ovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, 

• souborem sou�adnic bod� z vyrovnání trigonometrických sítí. 



Výškové bodové pole dle [4] tvo�í:

• Základní výškové bodové pole 

o základní nivela�ní bod 

o body �eské státní nivela�ní sít� (�SNS) I. až III. �ádu 

• Podrobné výškové bodové pole 

o nivela�ní sít� IV. �ádu 

o plošné nivela�ní sít�

o stabilizované body technických nivelací 

Výškovým referen�ním systémem našeho m��ení byl Výškový systém Baltský – po 

vyrovnání (Bpv).  

Tento systém byl zaveden v naší republice v roce 1957. Nulový výškový bod se 

nachází v Krondštatu. Výšky v tomto systému jsou menší o 38 až 42 cm než výšky 

v Jaderském systému (používaný d�íve). 

Podle [6] je Výškový systém baltský po vyrovnání ur�en:  

• výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mo�ského vodo�tu 

v Kronštadtu, 

• souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivela�ních sítí. 

Sí	 permanentních stanic CZEPOS:

V sou�asné dob� je nedílnou sou�ástí geodetických základ� �eská sí	

permanentních stanic CZEPOS pro ur�ování polohy. (obr �. 7) Poskytuje uživatel�m 

GNSS korek�ní data pro p�esné ur�ení polohy na území �eské republiky. CZEPOS je 

v provozu od r. 2005 a spravuje a provozuje jej Zem�m��ický ú�ad. Obsahuje na našem 

území 27 permanentních stanic, rovnom�rn� rozmíst�ných ve vzdálenostech cca 60 km od 

sebe. Každá stanice provádí nep�etržit� „permanentní“ observace (permanentní stanice), 

které jsou v podob� korek�ních dat poskytovány uživatel�m. [7]



Obr. �. 7- �eská sí� permanentních stanic CZEPOS 

6.  M��ICKÉ METODY 

Tato kapitola popisuje geodetické metody, které byly využity, p�i zam��ování 

zájmové oblasti, tj. p�ipojení lokality do referen�ních systém� technologií GNSS, tvorba 

m��ické sít� a zam��ování podrobných bod� polohopisu a výškopisu. 

6.1  Globální naviga�ní satelitní systém (GNSS) 

 P�ipojení naší lokality do referen�ních systém� (S - JTSK a Bpv) bylo provedeno 

pomocí technologie GNSS. 

GNSS je dle [8] zkrácený název pro ur�ování polohy bod� systémem GPS, 

GLONASS, GALILEO, pop�. dalšími.  

Technologií GNSS m�žeme ur�it naší polohu v daném �ase na Zemi pomocí 

pot�ebných za�ízení. Pro ur�ení polohy je pot�eba p�ijímat signály z min. 4 družic. 



Pro naše m��ení bylo využito systému GPS. GPS je zkratka systému NAVSTAR 

GPS. Je to naviga�ní systém, vybudovaný na bázi um�lých družic obíhajících kolem Zem�. 

(obr. �. 8 a 9) 

             

                     Obr. �. 8 - Družice GPS                                 Obr. �. 9 - Kosmický segment GPS

GPS je v sou�asnosti nejrozší�en�jší systém. P�vodn� byl ur�en pro vojenské ú�ely. 

Je spravován a provozován Ministerstvem obrany Spojených stát� amerických. [9] 

P�ijíma�e GPS ur�ují polohu v geografických sou�adnicích vztažených k systému 

ETRS89. Tyto sou�adnice se p�evádí pomocí transforma�ního klí�e vhodným softwarem 

do sou�adnicového systému S – JTSK.  

Výhody GPS: [9] 

• není nutná viditelnost mezi body, 

•  lze ji použít v jakoukoliv denní dobu a p�i jakémkoliv po�así, 

• výsledky mají velmi vysokou geodetickou p�esnost, 

• ekonomická i �asová úspornost. 

GPS aparatura nebude p�ijímat družicový signál, je-li stín�na vysokými budovami, 

stromy aj. Pomocí GPS nelze m��it uvnit� budov, v podzemí apod.  



6.1.1 Struktura GPS 

• kosmický segment 

• �ídící segment 

• uživatelský segment 

Kosmický segment – Je tvo�en 24 aktivními a 3 záložními družicemi na šesti ob�žných 

dráhách. (obr. �. 8 a 9) Družice jsou ve výšce 20 200 km nad povrchem Zem�. Ob�žná 

doba je cca 12 hodin. [9]

�ídící segment – Skládá se z hlavní stanice (Colorado), p�ti pozemních monitorovacích 

stanic (Hawai, Kwajalein, Diego García, Ascension a Colorado Springs) a t�emi stanicemi 

pro komunikaci s družicemi (Kwajalein. Diego García a Ascension). Tento segment je 

zodpov�dný za �ízení celého systému GPS. [10] 

Uživatelský segment – Je tvo�en nejr�zn�jšími GPS p�ijíma�i, kterými se ur�uje poloha a 

�as. Typická aplikace GPS je p�i navigaci vozidel nebo turist�, geodetických m��ení, 

námo�ních �i leteckých navigací. 

6.1.2  Zdroje chyb m��ení GPS 

Ionosferická a troposférická refrakce je zp�sobena zm�nou rychlosti �i posunem 

vysílaných vln p�i pr�chodu ionosférou. P�i pr�chodu troposférou p�sobí na radiové vlny 

zm�ny teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. [10] 

Chyba hodin družice a p�ijíma�e, jejíž p�í�inou vzniku je, že kvalita hodin p�ijíma�e je o 

mnoho �ád� horší než kvalita družicových hodin. Proto je pot�eba signál� z více družic 

najednou.[10]

Multipath se objeví, když anténa p�ijíma�e je umíst�na blízko velké odrazné plochy 

(budova, vodní plocha). Družicový signál tak zasáhne blízký objekt, odrazí se od n�j 

k antén� a m��ení je chybné. (obr. �. 10) Chyba se vylou�í použitím speciálních antén. [9]



Obr. �. 10 - Multipath 

Chyba efemerid vzniká p�edáním špatné informace o pozici satelitu. Na �ídícím segmentu 

záleží p�esnost ur�ení efemerid. 

Snížení p�esnosti (DOP – Dilution of Precision) m�že mít hlavní vliv na chybu ur�ení 

polohy. Je to míra vlivu geometrie družic a je odvozena od prostorové polohy družic. 

Vhodné rozložení družic na obloze chybu v poloze snižuje a naopak. [9] 

 R�zné typy DOP mohou být po�ítány pro r�zné rozm�ry:

• VDOP – udává snížení p�esnosti ve vertikálním sm�ru 

• HDOP – udává snížení p�esnosti v horizontálním sm�ru 

• PDOP – udává snížení p�esnosti v prostorové poloze 

• GDOP – udává snížení p�esnosti v poloze a �ase 

Nejvíce používaný ukazatel je GDOP, který je kombinací všech faktor�. Pro 

minimalizaci GDOP se doporu�uje provád�t m��ení v dob�, kdy je k dispozici v�tší po�et 

družic. [9] 

Anti – Spoofing (A – S) znamená, že je pr�b�žn� šifrován P – kód (hovo�íme pak o Y – 

kódu). Tím je výrazn� omezena možnost manipulace se signály systému GPS ze strany 

nep�ítele. Civilní aplikace nem�žou využít P – kód. [10] 



6.1.3  Metody m��ení GPS 

Polohu s využitím systému GPS lze ur�it absolutním nebo relativním ur�ováním 

polohy. Absolutní ur�ování polohy (Point Positioning) se využívá p�edevším pro navigaci 

kv�li své metrové p�esnosti. [11] 

Pro geodézii se p�i ur�ování polohy využívá fázových pozorování a zp�sob 

relativního ur�ování polohy (Relative Positioning), kdy m��í sou�asn� nejmén� dva 

p�ijíma�e. Relativní ur�ování polohy dosahuje 5 – 50 mm p�esnosti. 

Metody relativního ur�ování polohy se liší p�edevším �asovou náro�ností a 

maximální dosažitelnou p�esností. 

D�lí se dle [11] :

• statická metoda – metoda �asov� nejnáro�n�jší, avšak poskytující 

nejp�esn�jší výsledky. Používá se pro speciální práce s maximální 

požadovanou p�esností. 

• rychlá statická metoda (pseudostatická metoda) – nabízí vysokou 

p�esnost a doba observace je výrazn� kratší než u statické metody. Používá 

se ke z�ízení podrobného bodového pole, zhuš	ování bodového pole atd. [9] 

• metoda Stop and Go (polokinematická metoda) – �adí se mezi 

nejrychlejší metody m��ení. Umož�uje ur�ovat sou�adnice podrobných 

bod� s p�esností 1 – 2 cm + 1 ppm. Od rychlé statické metody se liší tím, že 

p�ijíma� nep�estává m��it ani p�i p�esunu mezi jednotlivými podrobnými 

body. Na m��ených bodech je možno m��ení zkrátit na n�kolik sekund. 

Pokud však b�hem p�esunu nedošlo ke ztrát� signálu, p�echází metoda 

v rychlou statickou metodu. Metoda Stop and Go se využívá pro ur�ování 

sou�adnic podrobných bod�. 

• kinematická metoda – rozlišuje dv� technologie m��ení. Kinematická 

metoda s inicializací, podobná jako Stop and Go, s tím rozdílem, že 

po�áte�ní inicializaci provádí pohybující se p�ijíma� m��ení v krátkém 

�asovém sledu. Opakování inicializace p�i ztrát� signálu b�hem m��ení se 

snaží odstranit kinematická metoda bez inicializace. Tato metoda vychází 

z p�edpokladu, že inicializaci je možno ur�it na základ� p�esných kódových 

m��ení i p�i pohybu p�ijíma�e (On The Fly). 



• RTK (Real Time Kinematic) – kinematická metoda v reálném �ase je 

nejnov�jší metodou m��ení. Používá rádiové spojení k vysílání družicových 

dat z referen�ní stanice na podrobnou stanici. M��it lze jak ve WGS84 

sou�adnicích, tak i v národních sou�adnicových systémech. Využívá se 

p�edevším pro vyty�ování a ur�ování sou�adnic bod� podrobných bodových 

polí a podrobných bod�

6.2  Polygonový po�ad (PP)  

 Pro zhušt�ní m��ické sít� o pomocné m��ické body byl použit polygonový po�ad 

(dále jen PP). 

 „PP je m��ický útvar, ur�ený vrcholy prostorové lomené �áry, jejichž poloha se 

ur�uje m��ením délek spojnic vrchol� a vodorovných úhl�, sev�ených t�mito 

spojnicemi.“[13] Jeho vrcholy jsou polygonové body. K získání polohy bod� PP se ur�ují 

levostranné vodorovné úhly a délky polygonových stran. Orientace po�adu se uskute��uje 

sm�rovým p�ipojením z koncových bod� po�adu na body o známých sou�adnicích. 

 Druhy polygonových po�ad� dle [4]:

• otev�ené 

o oboustrann� p�ipojený a oboustrann� orientovaný (jsou známy 

sou�adnice po�áte�ního a koncového bodu i obou p�ipojovacích bod� – 

orientací) 

o oboustrann� p�ipojený a jednostrann� orientovaný (známe sou�adnice 

po�áte�ního i koncového bod� a jedné orientace) 

o vetknutý (oboustrann� p�ipojený bez orientací) 

o volný (jednostrann� p�ipojený a jednostrann� orientovaný) 

• uzav�ené 

o orientovaný (polohov� ur�en jeden bod, ze kterého provedeme i 

orientaci na druhý bod o známých sou�adnicích) 

o neorientovaný (volíme místní sou�adnicový systém s po�átkem 

v libovolném bod� po�adu a s orientací n�které sou�adnicové osy ve 

sm�ru jedné ze stran) 



6.3  Rajón 

 Rajón je orientovaná a délkov� zam��ená spojnice bod� o známé poloze a 

ur�ovaného bodu. (obr. �. 11) Rajónem je možné ur�ovat PBPP až do vzdálenosti 1500 m. 

Délka rajónu však nesmí p�esáhnout délku nejvzdálen�jší orientace. P�i délce rajónu v�tší 

než 800 m je nutné m��it sm�ry ve dvou skupinách. [12] 

   

  

                                                         Obr. �. 11 - Rajón 

- jsou známy sou�adnice bod� A (X, Y) a B (X, Y) 

- m��íme vodorovný úhel 
 a délku SAP 

- ur�íme polohu bodu P (X, Y) 

Výpo�et: 

1. výpo�et sm�rníku �AB ze sou�adnic 

2. výpo�et sm�rníku �AP = �AB + ��

3. Výpo�et sou�adnic bodu P (X, Y) 
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6.4  Tachymetrie 

Pro zam��ení podrobných bod� v naší lokalit� jsme využili tachymetrické metody 

(bloková tachymetrie), kdy ur�ujeme prostorovou polohu podrobných bod� vzhledem ke 

stanovisku m��ení. Tato metoda umož�uje sou�asn� ur�ovat stanoviska a zam��ovat 

podrobné body polohopisu i výškopisu. V tachymetrii se pro vyjád�ení polohy každého 

m��eného bodu používá polární metoda, kdy ur�ujeme vodorovný úhel a délku. Výška 

bodu je ur�ena z výsledk� trigonometrického ur�ení výšek. [4] Na p�ístroji se �tou a 

registrují: vodorovný a zenitový úhel a vodorovná (šikmá) délka. Po vyhodnocení 

dostáváme prostorové sou�adnice (X, Y, Z) bod�. 

6.4.1  Polární metoda 

Princip ur�ení polohy bod� touto metodou spo�ívá ve zm��ení délky mezi 

stanoviskem a podrobným bodem, jako i zm��ení vodorovného úhlu mezi zám�rou na bod 

a ur�eným pevným sm�rem. (obr. �. 12) Poloha bodu se tedy ur�uje pomocí tzv. polárních 

sou�adnic (vodorovný úhel a délka). V minulých letech se zavedením totálních stanic došlo 

k vysokému stupni automatizace, v souvislosti s m��ením a zpracováním m��ických dat. Je 

to nejrychlejší a nejpoužívan�jší metoda pro zam��ování podrobných bod� polohopisu. [4]  

Obr. �. 12 - Polární metoda 



Krom� polární metody je možno využít ješt� tzv. dopl�ujících metod: 

o ortogonální metoda

o metoda konstruk�ních om�rných

o metoda protínání ze sm�r�/délek

o kontrolních om�rných m�r 

6.4.2  Trigonometrické ur�ení výšek 

N�která mapová díla mají sloužit jako vhodné podklady pro r�zné 

inženýrskotechnické ú�ely, v našem p�ípad� se jedná o projekt kanalizace. Od 

polohopisných map (katastrální mapy) se liší tím, že krom� polohopisu je pot�ebné provést 

i zam��ení výškopisu. M��ení výškopisu p�edstavuje výškové zam��ení významných bod�

p�irozeného i um�lé upraveného terénu. [4]

Pro výškopisné podrobné m��ení se používá n�kolik metod, které volíme podle 

�lenitosti terénu, m��ítka, ve kterém má být vyhotovena nebo požadavk� objednatele. 

Z d�vodu využití tachymetrie jsme výšky ur�ovali pomocí trigonometrického 

ur�ení výšek, které vychází z m��ení zenitového úhlu a vodorovné (šikmé) délky. Výška 

bodu se tedy ur�í ze vztahu: 

�� �� ��� �� ��� �� �	��� ��	���� �� ���,�
kde: ZA – výška stanoviska, vs – výška stroje, vc – výška cíle (obr. 13). 

Obr. �. 13 - Trigonometrické ur�ení výšky 



6.5  Charakteristiky a kritéria p�esnosti 

Charakteristikou p�esnosti p�i ur�ování sou�adnic (X a Y) podrobných bod�

polohopisu dle [2] je st�ední sou�adnicová chyba mxy, ur�ená vztahem:

��� �  !"# $ %��& ���&', 

kde mx, my jsou základní st�ední chyby ur�ení sou�adnic X a Y. 

Polohu podrobných bod� 3. t�ídy p�esnosti je nutno ur�it v terénu tak, aby základní 

st�ední sou�adnicová chyba mxy nep�esáhla kritérium uxy = 0,14 [m]. 

Charakteristikou p�esnosti p�i ur�ování výšek podrobných bod� výškopisu dle [2] 

je základní st�ední výšková chyba mh . Výšky podrobných bod� je nutno ur�it v terénu 

tak, aby základní st�ední výšková chyba mh nep�esáhla kritérium uh = 0,12 [m]. 

              Tabulka �. 2 – Povolené odchylky jednotlivé t�ídy p�esnosti 

T�ída p�esnosti uxy [m] uh [m] 

1 0,04 0,03 

2 0,08 0,07 

3 0,14 0,12 

4 0,26 0,18 

5 0,50 0,35 

P�esnost výsledk� tvorby a údržby mapy se ov��uje:

• v pr�b�hu tvorby pr�b�žnými kontrolami 

• p�i dokon�ení tvorby záv�re�nými kontrolami 



7. M��ICKÉ PRÁCE 

Tato kapitola se zabývá m��ickými �innostmi v terénu Provád�ní m��ických prací 

v terénu je rozd�leno do n�kolika etap, které budou v této kapitole popsány. Celé m��ení 

bylo zahrnuto do 5 dn�. Meteorologické podmínky byly prom�nlivé. 

7.1  Vybudování m��ické sít�

Nejd�íve byly vhodn� stabilizovány body pomocí roxor� v zatravn�ných plochách a 

nast�elovacích h�eb� v asfaltovém povrchu. Tyto body byly následn� p�ipojeny do 

referen�ních systém� pomocí technologie GNSS metodou RTK. P�i volb� t�chto bod� bylo 

dbáno na to, aby nedocházelo ke stín�ní signálu družic korunami strom�, zástavbou nebo 

elektrickým vedením velmi vysokého nap�tí. Dalším aspektem volby byla dobrá 

viditelnost, co nejv�tšího po�tu podrobných bod�.  

St�ední chyba v ur�ení polohy se tímto typem m��ení pohybuje okolo 20 mm a 

st�ední chyba v ur�ení výšky kolem 40mm, což posta�uje pro naše m��ení.  

Následn� byla sestavena GPS aparatura, v kontroleru byla založena nová zakázka 

s názvem HORS, vybrána pot�ebná maska, nastavena výška antény (2 m), do provozu 

uveden modem (mobilní telefon Nokia 2700) pro p�ijímání korekcí z referen�ní stanice a 

zvolen globální transforma�ní klí�.  

Globální transforma�ní klí� je platný pro celé území �R a používá se jen do ur�ité 

p�esnosti. Pro dosažení v�tší p�esnosti lze použít lokální transforma�ní klí�. Globální 

transforma�ní klí� slouží k transformaci sou�adnic z geocentrického sou�adnicového 

systému WGS84 nebo ETRS v epoše 1989.0 do S – JTSK. Dne 2.1.2011 vstoupila 

v platnost nová realizace systému ETRS89 v �R, kdy se p�ešlo u tohoto systému, na 

doporu�ení Mezinárodní asociace geodézie (IAG), z rámce ETRF89 na  rámec ETRF2000. 

P�i jeho napln�ní byla nov� souhrnn� zpracována, spolu s novým komplexním 

vyrovnáním, všechna m��ení GNSS provedená v �R na trigonometrických a zhuš	ovacích 

bodech v rozmezí let 1996-2009. Výsledná sí	 obsahuje 46 000 trigonometrických a 

zhuš	ovacích bod� se sou�adnicemi v ETRS89 v rámci ETRF2000. Tímto p�echodem na 

nový rámec je zaru�ena návaznost na Evropský prostorový sou�adnicový systém. [7] 



  Následn� bylo realizováno m��ení. To bylo provád�no dvakrát v pr�b�hu 24 hodin 

s odstupem v�tším než 1 hodina, p�i�emž hodnoty parametr� GDOP a PDOP byly menší 

než 7,0 (bod 9 p�ílohy vyhlášky 31/1995 Sb.). Výsledné sou�adnice bod� jsou vypo�teny 

aritmetickým pr�m�rem z obou observací. (viz. p�íloha �. 2) Touto metodou byly ur�eny 

body 4001 – 4008. 

Ve výkresu (p�íloha �. 9) jsou body ur�ené technologií GNSS metodou RTK 

znázorn�ny �erven� touto zna�kou      . 

7.2  Pomocné m��ické body 

Následn� byla m��ická sí	 rozší�ena o pomocné m��ické body (polygonový po�ad), 

z d�vodu dostate�ného pokrytí celé zájmové oblasti.  

V našem p�ípad� byl zvolen polygonový po�ad oboustrann� p�ipojený a 

oboustrann� orientovaný. Koncové body PP byly p�ipojeny na body, jejichž sou�adnice 

byly již d�íve ur�eny technologií GNSS. M��ení PP probíhalo sou�asn� s m��ením 

podrobných bod�. Levostranné vodorovné úhly byly m��eny v  jedné �ad�. Délky byly 

m��eny dvakrát – tam i zp�t.  

V místech, kde nebylo vhodné stabilizovat polygonový bod, avšak bylo zapot�ebí 

dané místo zam��it, byl použit rajón. V našem m��ení bylo využito pom�rn� velkého po�tu 

rajónu, kv�li hustému výskytu vegetace v naší zájmové oblasti.  

Po�et bod� m��ické sít� se vyšplhal na 39. Body byly op�t stabilizovány pomocí 

roxor� v zatravn�ných plochách a nast�elovacích h�eb� v asfaltovém povrchu vozovek a 

chodník�. Body byly barevn� ozna�eny pro jejich lepší nalezení. Pro signalizaci bod� bylo 

využito trasírky s odrazným hranolem, pop�. trojpodstavcové soustavy. 

7.3  M��ení podrobných bod�  

P�ed zahájením prací na prvním stanovisku byla provedena kontrola nastavení    

p�ístroje – jednotky, konstanta hranolu, atmosférické podmínky apod. Následn� byla 

založena nová zakázka s názvem HORS pro registraci m��ených dat. 

 Po p�íchodu na jednotlivá stanoviska byla provedena centrace a horizontace 

p�ístroje nad d�íve stabilizovaným bodem a nastavení atmosférických dat (teplota a tlak). 



Po výb�ru souboru ur�eného pro registraci dat (HORS) bylo na pevn� ur�ený bod 

nastaveno nulové �tení horizontálního kruhu p�ístroje. Kontrola „0“ by se m�la provád�t 

v pr�b�hu a na konci m��ení na ur�itém stanovisku. Poté byla zm��ena výška p�ístroje a 

zaznamenána spolu s �íslem stanoviska do pam�ti p�ístroje. 

Po spln�ní všech t�chto úkon� se p�ešlo k m��ení podrobných bod�. Poloha a �ísla 

jednotlivých podrobných bod� byla znázor�ována do polního ná�rtu. (viz. kapitola 6.6.4) 

Pro vyhotovení výškopisu je d�ležité dbát na správnost registrace výšky cíle na 

jednotlivých podrobných bodech.  

7.4 Polní ná�rt 

B�hem celého m��ení byl tvo�en polní ná�rt. Ten obsahuje grafické a také �íselné 

vyjád�ení výsledk� zam��ovaných podrobných bod� polohopisu a výškopisu. Byl 

vyhotovován od ruky – vlastní kresbou. D�ležité je, aby do n�j bylo možno zapsat a 

zobrazit všechny pot�ebné údaje. Jednotlivým list�m ná�rtu byla p�i�azena po�adová �ísla a 

datum m��ení, kv�li p�ehlednosti a návaznosti jednotlivých úsek�. Zakreslují se do n�j i 

body m��ické sít�, zna�ky druh� pozemk� apod. �íslování bod� v ná�rtu se musí shodovat 

s �ísly bod� m��ených totální stanicí. Podle tohoto ná�rtu je vyhotoven výsledný výkres. 

(viz. p�íloha �. 3) Pro orientaci v terénu byla použita tišt�ná mapa ze serveru 

www.mapy.cz. 

7.5  P�ehledný ná�rt m��ické sít�

 Pro znázorn�ní m��ické sít� byl vyhotoven její p�ehledný ná�rt. Tento ná�rt 

obsahuje grafické znázorn�ní stávajícího bodového pole v ur�ené oblasti, ale i nov�

stabilizovaných m��ických bod�, ur�ených technologií GNSS, polygonovým po�adem 

nebo rajónem. P�ehledný ná�rt m��ické sít� je znázorn�n v p�íloze �. 7. 



8.  ZPRACOVÁNÍ M��ENÝCH DAT 

 Tato kapitola se zabývá souborem �inností s nam��enými daty – jejich exportem 

do PC a výpo�ty. 

8.1  Export dat 

 Po dokon�ení m��ických prací v terénu bylo zapot�ebí provést export nam��ených 

dat do PC. Ten byl realizován již v kancelá�i, pomocí softwaru, kompatibilního s naší 

totální stanicí a GPS aparaturou a komunika�ním za�ízením (kabelem s USB portem).  

P�enos dat z totální stanice do PC nám umožnil software ActiveSync od spole�nosti 

Microsoft. Data byla následn� p�evedena do formátu s koncovkou *.zap, který je sou�inný 

s geodetickým programem Kokeš. Ješt� p�ed práci s tímto souborem v programu byla 

provedena editace dat, chybn� zaregistrovaných do pam�ti p�ístroje (�ísla bod�, výška cíle 

nebo p�ístroje atd.). Poté prob�hlo na�tení získaných dat do programu Kokeš, a to p�es 

„Výpo�ty“ a volbou „Zpracování m��ených dat“. Otev�e se dialogové okno, kde zvolíme 

položku „Import“ a vybereme všechna pot�ebná data.  

Data z GPS kontroleru byla získána taktéž prost�ednictvím softwaru ActiveSync od 

spole�nosti Microsoft, v textovém souboru *.txt, ve form� RTK protokolu.(viz.p�íloha �. 2) 

8.2  Výpo�et polygonového po�adu 

 Výpo�et PP byl proveden v geodetickém softwaru Kokeš v.8.53. V nabídce 

„Výpo�ty“, „Další geodetické“, zvolíme: „Polygonový po�ad“. Otev�e se dialogové okno, 

kde byl vybrán „Polygon ze záznamu“. Pak byly provedeny drobné úpravy na�tených dat 

pro výpo�et PP (nap�. chybn� zvolené orientace, atd.). Byl zvolen typ PP (Oboustrann�

p�ipojený a oboustrann� orientovaný). Dále byl ur�en po�áte�ní a koncový bod PP a jejich 

orientace – všechny tyto body se musí nacházet v aktivním seznamu sou�adnic. Po na�tení 

dat a provedení nastavení byl uskute�n�n výpo�et PP. (obr. �. 14) Výsledky výpo�tu jsou 

testovány podle námi zvolených kritérií (mezních odchylek), v našem p�ípad� se jedná o 

„Pomocné body PBPP“. Vše se ukládá do protokolu o výpo�tech. (viz. p�íloha �. 5) 

Výpo�et výšek byl proveden sou�asn� s výpo�tem polygonového po�adu. 



Obr. �. 14 - Výpo�et polygonového po�adu 

8.3  Výpo�et podrobných bod�

Nakonec byl proveden výpo�et podrobných bod�. (obr. �. 15) Data již byla na�tená 

z p�edchozích krok�, takže byl proveden výpo�et polární metody dávkou. Op�t byly 

zvoleny „Výpo�ty“, „Zpracování m��ených dat“, kde se uskute�nil výpo�et - volbou 

tla�ítka „Dávka“. V „Dávce“ prob�hl také výpo�et rajón� a zpr�m�rování délek mezi 

dv�ma body, u nichž byly délky m��eny vícekrát. Potvrzením tla�ítka OK se všechny 

podrobné body zobrazily v aktivním seznamu sou�adnic. Veškeré provedené výpo�ty byly 

uloženy do souboru. (viz. p�íloha �. 5)

Obr. �. 15 - Výpo�et podrobných bod�



9.  GRAFICKÉ PRÁCE 

 Pro grafické zpracování veškerých výkres� a mapových dokumentací jsem zvolil 

op�t geodetický software Kokeš v. 8.53 od �eské spole�nosti GEPRO s.r.o. Je vhodný pro 

b�žné geodetické práce a pro tvorbu veškerých výkresových dokumentací. 

9.2  Tvorba výkresové dokumentace 

 Po na�tení seznamu sou�adnic (*.ss) do programu Kokeš byl vytvo�en soubor 

s koncovkou *vyk, nutný pro veškeré kreslící práce v programu. 

 P�edm�ty polohopisu a výškopisu se zobrazují jako pravoúhlé pr�m�ty na 

referen�ní plochu daného sou�adnicového systému (S – JTSK). Zp�sob jejich zobrazení a 

tvorbu mapových zna�ek byla provedena dle [15]. 

 V nastavení programu, konkrétn� „Tabulky“, byly ur�eny veškeré použité linie 

(vrstva, kreslící klí�, barva, tlouš	ka �áry, atd.) a symboly (vrstva, barva, kreslící klí�, 

atd.), pro uleh�ení grafického zpracování mapy. Kresba byla vytvo�ena dle polního ná�rtu. 

(viz. kap. 6.6.4) 

 Znázorn�ní výškopisu v map� bylo provedeno kótováním, pop�. technickými 

šrafami. Kótování je metoda, sloužící k reprezentaci výškopisu v mapách. Pro poskytnutí 

rychlých a p�esných informací o výšce terénu se mapa dopl�uje o absolutní a relativní 

výšky. Absolutní výška bodu je svislá vzdálenost mezi skute�ným horizontem bodu a 

p�íslušnou nulovou hladinovou plochou - nadmo�ská výška v systému Bpv. Relativní 

výška je svislá vzdálenost skute�ných horizont� dvou bod�. Nazýváme ji výškový rozdíl a 

jedná se v podstat� o p�evýšení mezi dv�ma body. Tato metoda nekvalitn� znázor�uje 

p�edstavu o reliéfu terénu. Technické šrafy použijeme v p�ípad� prudkého stoupání �i 

klesání. Znázor�ují se st�ídavými delšími a kratšími �arami ve sm�ru spádu. 

Mapa byla vytvo�ena v m��ítku 1:500, ve dvou tišt�ných podobách, které jsou 

tém�� totožné. Liší se pouze v tom, že ve výkresu jsou znázorn�ny výšky bod� a v ná�rtu 

jejich �ísla. Objednatel nepožadoval tiskový výstup mapy, ten byl vytvo�en pouze pro ú�el 

této bakalá�ské práce. (viz. p�ílohy �. 8 a 9) Z d�vodu jednodušší manipulace v digitálním 

znázorn�ní byly jednotlivé prvky polohopisu, výškopisu a popisu rozd�leny do vrstev.  

(tab. �. 3) 



                Tabulka �.  3 - P�ehled vrstev výkresu 

Název vrstvy Barva Obsah vrstvy 

SRAFY hn�dá Šrafování 

ZPEVPLO �erná Zpevn�né plochy 

KOM �erná Komunikace 

PLOT �erná Oplocení 

ELVED �ervenofialová Elektrické vedení silové 

BODPOL �ervená Body bodového pole, m��ické sít�

VEG zelená Veškerá vegetace, stromy 

DOPZNA �erná Dopravní zna�ení 

VYSKY modrá Výškové kóty 

BODY �erná Body terénu 

SS �erná �ísla bod�

SITKRIZ �erná Sí	 k�ížk�

DRUHPOZ �erná Druh pozemk�

 P�i vyhotovení mapové dokumentace bylo vyhov�no veškerým požadavk�m 

objednatele - projek�ní kancelá�e. (viz. kap. 2.1) 

Pro lepší orientaci ve výkresu je v bo�ní �ásti umíst�na legenda s popisem 

použitých mapových zna�ek a druh� �ar. Dále je v mapovém podkladu umíst�no popisové 

pole, které obsahuje použité m��ítko, sou�adnicový systém, výškový systém, název a 

formát výkresu, údaje o vyhotoviteli a severku. (viz. p�ílohy �. 8 a 9) 

  



10.  ZÁV�R 

 P�edm�tem této bakalá�ské práce bylo polohopisné a výškopisné zam��ení ur�ené 

oblasti, nacházející se v obci Horní Suchá, okres Karviná, s cílem vyhotovení mapového 

podkladu pro projektovou dokumentaci k výstavb� kanalizace. 

Ke spln�ní úkolu jsem využil dostupného p�ístrojového vybavení. Pro p�ipojení 

oblasti do referen�ních systém� jsem zvolil technologii GNSS metodou RTK. K zam��ení 

polohopisu a výškopisu jsem využil totální stanici spolu s odrazným hranolem. 

M��ické práce probíhaly v �ervenci roku 2011 za pomocí koleg� z geodetické 

kancelá�e, kde pracuji jako brigádník. Následné zpracování m��ených dat a vyhotovení 

výkresové dokumentace jsem provedl samostatn� s využitím literatury a platných norem. 

Zakázka byla nakonec p�edána objednateli pro projek�ní ú�ely a dle jeho pozd�jšího 

vyjád�ení byly spln�ny všechny jím zadané požadavky. 

Tato práce nepat�í mezi nejrozsáhlejší, ale doufám, že posta�uje k prokázání mých 

znalostí a dovedností, získaných b�hem studia a v dosavadní geodetické praxi. 
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