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Anotace 
 

Bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného stavu areálu bývalého závodu 

Oděvní průmysl Prostějov. V teoretické části práce jsou popsány metody zaměření 

polohopisu, výškopisu, je vysvětlena účelová mapa, technologie GNSS a pojem datový 

sklad. V druhé části se práce věnuje samotnému měření a zpracování projektu. 

 

Klíčová slova: polohopis, výškopis, účelová mapa, technologie GNSS, datový sklad 

 

 

 

Summary 

Thesis deals with demarcation of the actual condition of the buildings formely used 

by the Clothing Industry Prostějov. Geodetics methods of topography, altimetry, purpose 

map, technology GNSS and the concept of data warehouse are described in the first 

theoretic part. The second part deals with measurement and working project itself. 
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Seznam použitých zkratek 

JDTM-ZK Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

DOPNUL Doplnění nultého řádu 

NULRAD Referenční síť nultého řádu 

ČSTS Česká státní trigonometrická síť 

AGS Astronomicko-geodynamická síť 

ČSNS Česká státní nivelační síť 

SQL Strukturovaný dotazovací jazyk pro práci s daty v databázích 

GML Skriptovací programovací jazyk 

DGN Základní formát výkresů programu Microstation PowerDraft 

SHP Datový formát firmy Esri pro ukládání vektorových prostorových dat 

GPX Datový formát pro GPS přístroje 

ECW Formát optimalizovaný pro letecké a satelitní snímky 

TIFF Formát pro ukládání rastrové grafiky 

GeoTIFF Georeferencovaný formát pro ukládání rastrové grafiky 

PNG Grafický formát pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky 

JPEG Grafický formát pro ztrátovou kompresi rastrové grafiky 

BMP Gafický formát pro většinou bezkompresní rastrovou grafiku 

GNSS Globální navigační satelitní systém 
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1 Úvod 

Úkolem mé bakalářské práce bylo zaměření skutečného stavu objektu bývalého 

závodu Oděvní průmysl Prostějov v části Uherského Hradiště zvané Sady. Celý areál se 

chystal k jinému využití, a proto majitel Samospráva nemovitosti Prakšice s.r.o. přistoupil 

k zanesení současného skutečného stavu do datového skladu JDTM-ZK. Firma Geometři 

s.r.o. v Uherském Hradišti zastoupená jednatelem ing. Petrem Oherou mi umožnila 

pracovat na zaměření skutečného stavu výše uvedeného objektu. Výsledky měření firmy se 

uložily k již stávajícím údajům do datového skladu JDTM-ZK.  

Ke splnění zadání mi byly poskytnuty firmou Geometři s.r.o. všechny potřebné 

přístroje a zařízení. K určení výchozího stanoviska jsem použil technologii GNSS a jako 

kontrolní zaměření stanoviska body polohového bodového pole – trigonometrické body 

kostel Sady a kaple Barborka. Po určení souřadnic stanoviska následovalo zaměření 

polygonového pořadu a jednotlivých bodů. Práce v terénu trvaly tři dny, další dny jsem 

spolupracoval s firmou na zpracování zápisníků naměřených hodnot. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika části. V první části se zabývám 

vysvětlením pojmů a měřických metod. Další část je věnována samotnému měření 

s podrobným popisem prací na zaměřovaném území včetně přiložených výkresů a 

zápisníků.  
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2 Teoretická část 

2.1 Účelová mapa 

Účelová mapa je mapa velkého měřítka, která obsahuje prvky základní mapy a další 

předměty šetření a měření stanovené pro daný účel. [1] 

2.1.1 Mapy velkého měřítka 

Na území České republiky to jsou mapy katastrální, Státní mapa  

1:5 000 – odvozená a Státní mapa 1:5 000. 

Katastrální mapa je závazné státní dílo velkého měřítka. Obsahuje body bodového 

pole, polohopis, popis, katastrální území a všechny nemovitosti. Katastrální mapu můžeme 

rozdělit podle výskytu na: 

- digitální katastrální mapu (v S-JTSK) 

- katastrální mapu-digitalizovanou  – v S-JTSK 

– v původním souřadnicovém systému 

- a na katastrální mapu-grafickou 

 

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-SK vznikla digitalizací mapy stabilního katastru. 

Katastrální mapa grafická může být zobrazena na papíře nebo na plastové fólii.  

Státní mapa 1:5 000 – odvozená obsahuje polohopis, výškopis a popis, ale 

neobsahuje parcelní čísla. Polohopisným podkladem zpravidla jsou mapy katastrální a 

výškopisným podkladem Základní mapa ČR 1:10 000. [2] 
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Obrázek 1 – Státní mapa 1:5 000 – odvozená (převzato z www.cuzk.cz) 

 

Státní mapa 1:5 000 je digitální a vznikla v České republice v roce 2001. Tiskovým 

výstupem je kombinace katastrální složky, výškopisné složky a ortofoto. [3] 

 

 

Obrázek 2 – Státní mapa 1:5 000 (převzato z www.cuzk.cz) 

  

www.cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/


Antonín Zavadil: Podklad pro projekt rekonstrukce areálu 

 

2013    4 

 

2.2 Bodová pole 

Bodové pole je soubor bodů, které jsou trvale signalizované a stabilizované. 

Rozdělujeme ho na základní a podrobné polohové bodové pole, základní a podrobné 

výškové bodové pole a základní a podrobné tíhové bodové pole.  

 

Základní výškové bodové pole: 

- Základní nivelační body 

- Body ČSNS I. až III. řádu (České státní nivelační sítě) 

 

Podrobné výškové bodové pole: 

- Nivelační sítě IV. řádu 

- Plošné nivelační sítě 

- Stabilizované body technických nivelací 

2.2.1 Polohové bodové pole 

Základní polohové bodové pole: 

- Body referenční sítě nultého řádu (NULRAD) 

- Body ČSTS (České státní trigonometrické sítě) 

- Body AGS (Astronomicko-geodetické sítě) 

- Body geodynamické sítě 

 

V roce 1993 došlo v České republice ke zhuštění sítě NULRAD o body DOPNUL 

(doplněné body nultého řádu) vzdálené od sebe přibližně 25 km. Vzniklo 176 bodů 

DOPNUL a území bylo rozděleno do 10 oblastí tak, aby každá oblast obsahovala 3 body 

NULRAD. 

Podrobné polohové bodové pole se skládá z trvale stabilizovaných bodů. Body se 

budují v souřadnicovém systému S-JTSK. [4] 
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Obrázek 3 – Body referenční sítě nultého řádu (převzato z gis.zcu.cz) 

 

Obrázek 4 – Body AGS (převzato z gis.zcu.cz) 

 

  

http://www.gis.zcu.cz/
http://www.gis.zcu.cz/
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2.3 Polohopis 

„Je obraz předmětů šetření a měření na mapě ukazující jejich polohu, rozměr a tvar 

bez závislosti na terénním reliéfu.“ [5] 

2.3.1 Polární metoda 

Polohu určujeme pomocí polárních souřadnic. Měříme vodorovný úhel a délku. Při 

měření se můžeme setkat s pevným a volným stanoviskem. U pevného stanoviska stojíme 

na známém bodě a u volného stanoviska stojíme na neznámém bodě. [6] 

 

 

Obrázek 5 – Pevné stanovisko (převzato z gis.zcu.cz) 

 

Obrázek 6 – Volné stanovisko (převzato z gis.zcu.cz) 

http://www.gis.zcu.cz/
http://www.gis.zcu.cz/
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2.3.2 Ortogonální metoda 

U této metody podrobné body zaměřujeme pravoúhlými souřadnicemi, staničením a 

kolmicemi k měřické přímce. Délka od počátku po měřické přímce je staničení a kolmice 

je kolmá vzdálenost od měřické přímky k určovanému bodu. U ortogonální metody 

používáme pevnou nebo volnou měřickou přímku. Pevná měřická přímka je připojena na 

body ležící na měřické přímce, volná je připojena na body vně měřické přímky. [6] 

 

 

Obrázek 7 – Pevná měřická přímka (převzato z gis.zcu.cz) 

 

 

Obrázek 8 – Volná měřická přímka (převzato z gis.zcu.cz) 

  

http://www.gis.zcu.cz/
http://www.gis.zcu.cz/
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2.3.3 Metoda konstrukčních oměrných 

Používáme u měření pravoúhlých průběhů budov. 

 

 

Obrázek 9 – Konstrukční oměrné (převzato z gis.zcu.cz) 

2.3.4 Metoda protínání vpřed 

Metodu protínání vpřed používáme pro zaměření nepřístupných bodů. Tato metoda 

se dělí na protínání z délek a ze směrů. Protínání z délek vypočítáme pomocí druhé 

geodetické úlohy, kdy potřebujeme znát délku a směrník k ní určený. Protínání ze směrů 

používáme v případě, když se mezi body nalézá překážka bránící viditelnosti, na kterých 

stojíme s přístrojem, a tudíž nemůžeme použít metodu protínání z úhlů. [6] 

 

http://www.gis.zcu.cz/
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Obrázek 10 – Protínání vpřed z úhlů (převzato z gis.zcu.cz) 

 

 

Obrázek 11 – Protínání vpřed ze směrů (převzato z gis.zcu.cz) 

  

http://www.gis.zcu.cz/
http://www.gis.zcu.cz/
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2.4 Výškopis 

Výškopis je soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich výškovými kótami, 

výškopisných značek a dalších prostorově působících způsobů znázornění terénu, jako je 

například stínování terénu. [7] 

Zobrazujeme-li výškopis, řídíme se danými pravidly, kterými jsou zakreslování 

vrstevnic do extravilánu, výškových kót do intravilánu a pro náhlé změny terénu 

využíváme technické šrafy. 

Abychom graficky vyjádřili výškové poměry, musíme znát polohu a výšku 

podrobných bodů polohopisu, kterou získáme podrobným měřením. K určení výšek 

stanovisek, které se volí na bodech polohového bodového pole a na podrobných bodech 

polohopisu, vycházíme z bodů výškového bodového pole. Při nedostatečné hustotě 

stanovisek volíme další, která stabilizujeme dočasně, nebo pokud je tu nutné, trvale. 

2.4.1 Plošná nivelace 

Plošnou nivelací doplňujeme výškopis v intravilánu, který není příliš kopcovitý. 

Délky měříme na jedno desetinné místo v metrech.  

Vycházíme z pořadů technické nivelace, kterou oboustranně připojíme na výškové 

bodové pole. Pořady technické nivelace volíme s ohledem na rozsah měření. U podrobných 

bodů polohopisu čteme na lati hodnoty na dvě desetinná místa, u přestavových bodů na tři 

desetinná místa. Výšky podrobných bodů polohopisu určujeme bočními záměrami 

z nivelačních pořadů. 

Zaměřujeme-li liniové stavby, v místech změny směru osy stavby využíváme příčné 

profily. V místech, která jsou rovná, provádíme příčné profily po 5 cm v měřítku mapy. 

V příčném profilu se poloha podrobných bodů určuje staničením pomocí pásma. [8] 

2.4.2 Tachymetrie 

V dnešní době je tachymetrie nejpoužívanější metodou měření polohopisu a 

výškopisu. Podrobné body určujeme polárními souřadnicemi (vodorovným úhlem a 

délkou) a výšky trigonometricky (svislým úhlem a délkou). V tachymetrii používáme 
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přístroj zvaný tachymetr. Je to teodolit se svislým kruhem a dálkoměrnými ryskami. 

Umožňuje nám změřit vodorovné, svislé úhly a délky. 

 

 Tachymetry může rozdělit na: 

- Nitkové - klasický 

- autoredukční 

- diagramový 

- Elektronické 

 

Autoredukční tachymetr přímo určuje vodorovnou vzdálenost a diagramový 

tachymetr navíc přímo určuje převýšení. Nejpoužívanějším tachymetrem je elektronický, 

který nám měří délku pomocí odrazného hranolu na výtyčce. [8] 

2.4.2.1 Nitková tachymetrie 

Stanoviska volíme tak, aby byly od sebe vzdáleny maximálně 200 m a aby z každého 

stanoviska bylo vidět na co nejvíce podrobných bodů. Sousední stanoviska musí být 

vzdáleny až 200 m a musí být zaměřeny všechny podrobné body výškopisu. Pokud se 

jedná o menší lokalitu, stačí nám jeden polygonový pořad. Jedná-li se ale o větší lokalitu, 

použijeme více polygonových pořadů nebo trojúhelníkové řetězce. Pokud i přesto 

nezaměříme všechny podrobné body polohopisu, volíme další stanoviska, nejčastěji 

rajonem. [8] 

2.4.2.2 Tachymetrie s elektronickým tachymetrem 

U této metody využíváme výsuvnou výtyčku s odrazným hranolem, který držíme 

v ruce nebo ho umístíme do speciálního stojanu. Předností této tachymetrie je vysoká 

přesnost 1 až 3 cm a dosah až 3 km. Zaměřená vodorovná délka obsahuje součtovou 

konstantu a fyzikální redukci. 

Postup u této metody je shodný s postupem u nitkové tachymetrie. Rozdílem je vyšší 

přesnost měřených délek a jiné přístrojové vybavení. [8] 
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2.4.2.3 Bloková tachymetrie 

Území rozdělujeme do bloků, která jsou tvořena dvěma nebo více spojovacími body 

pro kontrolu a tvar volíme dle území. Měření připojujeme na dva nebo více pevné body pro 

kontrolu. Spojovací bod zaměřujeme ze všech bodů bloku. Není nutná viditelnost mezi 

stanovisky, protože stanovisky můžou být jakékoliv podrobné body, které splňují 

konfigurační parametry. [8] 

 

 

Obrázek 12 – Bloková tachymetrie (převzato z gis.zcu.cz) 

   

http://www.gis.zcu.cz/
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2.5 Technologie GNSS 

Globální navigační satelitní systém nám umožňuje určit naši polohu kdekoliv na 

povrchu Země a navigovat statické nebo pohybující se objekty. Poloha se určuje 

v jednotném souřadnicovém systému WGS-84. Naši polohu lze určit úhloměrným 

měřením, dálkoměrným měřením, kombinací obou nebo pomocí družic. 

 

 

Obrázek 13 – WGS-84 (převzato z www.path.cz) 

 

Abychom získali souřadnice naší polohy, potřebujeme znát polohu alespoň čtyř 

družic, které musí být minimálně 11° nad horizontem. Při měření se měří čas mezi 

vysláním signálu z družice a příjmem signálu přenosným přijímačem v terénu. Využívají 

se dvě metody měření, kódové měření, pomocí pseudonáhodných kódů vysílaných z družic 

s přesností na centimetry a fázové měření vycházející z rozdílu fáze nosné vlny s přesností 

na milimetry. 

Mnoho faktorů ovlivňuje přenos signálu. Mezi ně patří vliv ionosféry a troposféry, 

stav družic, poměr síly signálu a šumu v okolí. Nepříjemným znehodnocením je multipath 

neboli vícecestné šíření, které vzniká odrazem od vodní hladiny, oken budov nebo čerstvě 

http://www.path.cz/
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zoraného pole. Proti tomuto ovlivnění přesnosti se používá clona umístěná pod 

přijímačem. 

 

 

Obrázek 14 – Vícecestné šíření (převzato z www.kowoma.de) 

 

Při absolutním určení polohy bodu získáme souřadnice v reálném čase. U této 

metody si vystačíme s jedním přijímačem. Nevýhodou je dlouhé měření na jednom místě. 

Rychlejší metodou je relativní určování polohy, u které potřebujeme dva přijímače. Jeden 

umístíme na referenční bod a druhý používáme k určování souřadnic neznámých bodů. 

Určování polohy můžeme dále rozdělit na statické a dynamické. Při statickém měření 

je přijímač vzhledem k zemskému povrchu v klidu, u kinematického měření je naopak 

v pohybu. 

V současnosti existuje několik navigačních systémů, NAVSTAR GPS, GLONASS, 

GALILEO, COMPASS a EGNOS, který vylepšuje vlastnosti GPS v Evropě. 

  

http://www.kowoma.de/
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2.6 GeoStore technologie 

GeoStore technologie pracují s prostorovou složkou dat a požadují klienta 

pracujícího s geometrií a topologií objektů. Má tři základní principy: 

- Datový sklad geografický dat 

- Internet/intranet (pro využívání a plošné šíření geografických dat) 

- SQL 

 

 

Obrázek 15 – Architektura systému (převzato z www.geostore.cz) 

 

http://www.geostore.cz/
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GeoStore technologie nám umožňuje publikovat všechna data uložená v relační 

databázi a můžeme je prohlížet v okamžiku vložení do databáze. Aby nám tato rozsáhlá 

databáze nezatěžovala systém, tak je struktura systému rozdělena do třech vrstev. Ochrana 

dat je nastavena dle standardů ostatních databází. Kvůli velkému objemu dat jsou data 

redukována a uživatel prohlíží komprimovaný obraz. Prohlížeč má intuitivní ovládání a 

díky komprimaci dat je rychlý. [9], [10] 

2.6.1 Datový sklad 

Datový sklad je úložiště, které nám umožňuje přístup ke geografickým datům ve 

vektorové nebo rastrové podobě. [11] 

Ve Zlínském kraji je vybudovaná Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje. 

Portál je určen nejen geodetickým firmám a umožňuje získat účelovou mapu povrchové 

situace Zlínského kraje v elektronické podobě pro geodetické zaměřování. Každý se musí 

řídit směrnicí na pořizování grafických dat JDTM-ZK, která obsahuje závazné postupy pro 

práci se získanými daty a nařizuje, jakou formu musí mít vyhotovené projekty pro vložení 

do portálu. Určuje typ značek, popisů, tloušťky a styly čar, velikost písma, čísla vrstev a 

barvy pro jednotlivé prvky. 

Vektorové formáty 

Pracují s vektorovým formátem WKB. Nad tento formát lze vybudovat víceúrovňový 

index se stromovou strukturou k zefektivnění prostorového přístupu k jednotlivým 

geometrickým elementům. Mezi další podporované formáty můžeme zařadit Open 

Consortium GML, Bentley DGN, ESRI SHP a Topografic GPX. [11] 

Rastrové formáty 

Využívá se knihovna GDAL, která obsahuje komponenty pro čtení formátů ECW a 

JPEG 2000. Rastrové vrstvy jsou tvořeny více soubory uspořádaných do dlaždic. Můžeme 

jim také vytvořit prostorový index, který indexuje obdélníky omezující jednotlivé rastrové 

soubory. Jinými podporovanými formáty jsou TIFF, GeoTIFF, PNG, JPEG, BMP a další. 

[11] 
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Databázové datové sklady 

Datové sklady pracují s databázemi ORACLE, Microsoft SQL Server a MySQL. 

Tyto databáze mají vestavěné prostorové úložiště ORACLE Spatial®, Microsoft SQL 

Server Spatial Extension a GeoStore®. [11] 

 

 

Obrázek 16 – Databázový datový sklad (převzato z www.geostore.cz) 

  

http://www.geostore.cz/
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3 Praktická část 

3.1 Popis objektu 

Objekt se nachází v části Uherského Hradiště v katastrálním území Sady. Jedná se o 

areál bývalého závodu Oděvní průmysl Prostějov. Město Uherské Hradiště je královské 

město založené králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Část Sady je významné 

archeologické naleziště pozůstatků Velké Moravy. Město leží na řece Moravě a Olšavě. Při 

velkých záplavách v roce 1997 celá zaměřovaná oblast byla zasažena vodou do výše 

padesáti centimetrů. 

 

 

Obrázek 17 – Uherské Hradiště s vyznačeným zaměřovaným areálem 
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Obrázek 18 – Detail zaměřovaného areálu 

 

 

Obrázek 19 – Budova bývalého závodu Oděvní průmysl Prostějov 
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3.2 Přípravné práce 

3.2.1 Práce v kanceláři 

Od správce datového skladu JDTM-ZK jsem dostal digitální soubor situace. Prostudoval 

jsem provedené dosavadní měření a rozebral jsem mapové podklady umístěné na internetu 

a JDTM-ZK.  

3.2.2 Požadavky na přesnost 

Zadavatel neměl požadavky na přesnost. Byl zvolen kód charakteristiky kvality 3, u 

kterého je střední souřadnicová chyba mxy  = ±0,14 m a výšková přesnost mv = ±0,12 m. 

Přesnost měření úhlů Trimble S6 jsou 2“ a přesnost měření délek ±(3 mm + 2 ppm). Na 

měřené vzdálenosti, které jsou do 200 metrů s použitím přístroje Trimble S6, vybaveného 

dvouosým kompenzátorem s možností automaticky sledovat odrazný hranol a při použití 

odrazných hranolů se stativy lze předpokládat, že 3. třída přesnosti bude dodržena. 

3.2.3 Rekognoskace terénu 

Cílem je vyhledání existence bodů polohového a výškového bodového pole. Měly se 

zaměřovat pozemní komunikace, elektrorozvody, schodiště, rohy budov, šachty 

kanalizace, šoupě vody, vpusti, ploty, zeleň. Proto jsem zjišťoval, jaká stanoviska budou 

nejvhodnější. 

Důležité je zjištění vhodného umístění bodů, aby byla dobrá viditelnost na všechny 

zaměřované prvky. V terénu jsem si určil za výchozí bod č. 4001. Poté jsem si zjistil, na 

které body bude možné z bodu 4001 provést zaměření osnovy směru. Našel jsem 

zhušťovací body č. 000945192050 v Sadech, č. 000945232010 na Barborce a body 

podrobného polohového bodového pole č. 003000000657, č. 003000000658, č. 

003000000675 a č. 003000000676. Pro výškové připojení byl zvolen nivelační bod  

č. LP-117.1 (dále jen 9001) nivelačního pořadu LP Slavkov – Kunovice. (Obrázek 23) 

3.2.4 Měřická technika 

Při zaměření skutečného stavu byla využita polární metoda. Tato metoda spočívá 

v určování úhlů a vzdáleností. Pro tuto metodu jsem potřeboval totální stanici a stativy s 
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hranolem. Technologií GNSS se určily souřadnice výchozího bodu. Pro měření se použila 

totální stanice Trimble S6 a GNSS Trimble R8-III. 

Trimble S6 je výrobek americké firmy Trimble. Přístroj automaticky zaciluje 

s možností automatického sledování odrazného hranolu. Dosah bezhranolového měření na 

nepřístupné body je až 800 m. Přístroj automaticky kontroluje úklonnou a kolimační chybu 

a zavádí opravy. [13] 

 

Obrázek 20 – Trimble S6 (Převzato z www.geotronics.cz) 

 

Tabulka 1 – Technické parametry Trimble S6 (Převzato z www.geotronics.cz) 

Technické parametry 

Přesnost měření úhlů 2“ (0,5 mgon) 

Čtení úhlů (nejmenší dílek) 1“ 

Přesnost měření délek ±(3 mm + 2 ppm) 

Dosah viditelnosti na hranol 2500 m, Long Range mód 5500 m  

Nejkratší měř. Délka na hranol 0,2 m 

Horizontace Krabicová libela v trojnožce, elektronická 

dvouosá libela na displeji 

Ustanovky Servo pohon, nekonečné jemné ustanovky 

Dalekohled Zvětšení 30x,  

zorné pole na 100 m je 2,6 m 

Odolnost IP 55 

 

  

http://www.geotronics.cz/
http://www.geotronics.cz/
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GNSS Trimble R8-III umožňuje sledovat signál GNSS i pod korunami stromů 

s omezeným výhledem na oblohu. Dokáže předvídat signál a při výpadku RTK signálu 

prodlužuje přesné měření. 

 

Obrázek 21 – GNSS Trimble R8-III (Převzato z www.geotronics.cz) 

 

Tabulka 2 – Technické parametry Trimble R8-III (Převzato z www.geotronics.cz) 

Technické parametry 

Současně sledované signály GPS: L1C/A, L2C, L2E 

GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P 

SBAS: L1C/A, L5 

Galileo: GIOVE-A, GIOVE-B 

Diferenční kódové měření Poloha: ± 0,25 mm + 1 ppm RMS 

Výška: ± 0,50 mm + 1 ppm RMS 

Statická metoda Poloha: ± 3 mm + 0,1 ppm RMS 

Výška: ± 3,5 mm + 0,4 ppm RMS 

Kinematická metoda Poloha: ± 10 mm + 1 ppm RMS 

Výška: ± 20 mm + 1 ppm RMS 

Náraz Vydrží pád z výtyčky až 2 m na beton 

  

http://www.geotronics.cz/
http://www.geotronics.cz/
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3.3 Práce v terénu 

3.3.1 Výběr stanovisek 

Stanoviska se vybírají tak, aby z něj byly co nejlepší viditelnosti na zaměřované 

prvky. Body č. 4001 a č. 4002 jsou stabilizovány hřeby, bod č. 4004 je vodovodní šoupě. 

Nestabilizovány jsou body č. 4101, č. 4102 a č. 4103. 

3.3.2 GNSS měření 

Bod č. 4001 je zaměřen GNSS technologií. Měřilo se dvakrát v hodinovém intervalu. 

Výsledek měření se zprůměroval. 

 

 

Obrázek 22 – Průměr GNSS měření 

3.3.3 Síť stanovisek 

Vycházelo se ze stanoviska č. 4001 a postupovalo se přes body č. 4101, č. 4102,  

č. 4002, č. 4004, č. 4103, č. 4102 a skončilo se na bodě č. 4001. Ze stanoviska č. 4001 

jsem provedl orientace na body č. 000945192050, č 003000000657, č 003000000658, č. 

003000000675 a č. 003000000676. Stanovisko č. 4002 se orientovalo na bod č. 

000945232010 a výškově se připojilo na bod č. 9001. Výškově na bod č. 9001 jsem také 

připojil volné stanovisko č. 4103. 

Před samotným měřením se provádí urovnání přístroje. Postaví se trojnožka, 

zašlápne se do země a pomocí optické olovnice, výškově stavitelných noh, stavěcích 

šroubů podložky přístroje se provede centrace a horizontace přístroje nad značkou 

měřického bodu. Použil jsem totální stanici a stativy s hranolem. 
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Obrázek 23 – Síť stanovisek 

 

3.3.4 Polohopis a výškopis 

Podrobné měření polohopisu a výškopisu jsem provedl polární metodou. Tato 

metoda spočívá v určování horizontálních a výškových úhlů a šikmých délek. Z výchozího 

stanoviska č. 4001 bylo zaměřeno 79 podrobných bodů. Z druhého stanoviska č. 4101 se 

zaměřilo 158 bodů, ze třetího č. 4002 147 bodů, ze čtvrtého č. 4004 24 bodů, z pátého  

č. 4103 39 bodů a ze šestého č. 4102 30 bodů. 

Pro lepší orientaci v zápisníku naměřených hodnot jsem označoval zaměřované body 

pomocí kódů. Kódy se využívají v nástavbě MGEO výrobce GISOFT v.o.s. Opava 
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k vytváření liniových prvků spojováním kódů o stejných názvech. Začátek liniového prvku 

program rozpozná pomocí písmene x umístěného na začátku kódu. 

3.4 Výpočetní práce 

3.4.1 Přenesení dat 

Pro stažení naměřených dat do počítače slouží USB kabel, ale mohu využít i funkci 

Bluetooth. Řídící jednotka je vybavena systémem Windows CE. Po připojení k počítači 

přichází reakce známá z jiných přenosných médií. Najdu požadované data a přenesu je do 

počítače.  

 

 

Obrázek 24 – Ukázka zápisníku 
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3.4.2 Program Geus 

Geus je výpočetní program, který využíváme při geodetických výpočtech. 

V programu si vytvoříme nový soubor. Prvním krokem je import zápisníku naměřených 

hodnot. Protože se během měření nezkracují délky, musíme v prostředí programu nastavit 

redukce délek do S-JTSK a kartografického zobrazení a přepnout typ délek na číslo 2. 

Druhým krokem je použití funkce GeusNET, která provádí polohové a výškové vyrovnání 

metodou nejmenších čtverců. Touto metodou se nalezne takové vyrovnání měření, že 

součet čtverců odchylek je minimální. Při výpočtu výšek se vycházelo z polárního měření, 

u kterého byly zaměřeny body č. LP-117.1 a  č. 003000000657 se známou výškou. Třetím 

krokem je výpočet polární metody dávkou ze souboru, kterým získáme souřadnice 

podrobných bodů. (Příloha 7) 

 

 

Obrázek 25 – Prostředí programu Geus 
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3.5 Zobrazovací práce 

3.5.1 Program Microstation PowerDraft 

Microstation PowerDraft je program, který slouží pro vytváření digitálního výkresu. 

Výhodou je komunikace mezi programy Geus a Microstation PowerDraft. Nadstavba 

MGEO vytvořila liniové prvky, takže po otevření situace jsem získal na pracovní ploše 

body ve formě teček s přiřazeným číslem bodu spojené liniovými prvky. Poté jsem vložil 

chybějící prvky (značky, popisy) a upravil barvy značek, liniových prvků a popisů dle 

směrnice JDTM-ZK. 

 

 

Obrázek 26 – Prostředí programu Microstation PowerDraft 
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4 Závěr 

Cílem mé práce bylo zaměření skutečného stavu bývalého areálu Oděvní průmysl 

Prostějov umístěné na pozemku Samosprávy nemovitosti Prakšice s.r.o. Po odchodu firmy 

z objektu se nemovitost mění na prodejnu automobilů Citroën a Suzuki. 

Zakázku získala firma Geometři s.r.o. od Samosprávy nemovitosti Prakšice s.r.o. 

s cílem umístění nově zaměřených údajů do datového skladu. Na splnění tohoto úkolu bylo 

nutné zaměřit 477 podrobných bodů, 5 rajónů a 3 volné stanoviska. Podrobné body byly 

určeny do souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. 

Měřické a výpočetní práce jsou zpracovány podle předpisů České republiky. Práce 

byla nahrána do datového skladu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. 

Projektantovi byly dodány výstupy v digitální podobě a investorovi seznam souřadnic 

určovaných bodů a stanovisek, technická zpráva a výkres účelové mapy v měřítku 1:500. 
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