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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je polohopisné  a výškopisné zaměření území Supermarketu 

COOP v k. ú. Zákamenné a vyhotovení mapového podkladu pro projekční účely. 

Na začátku prací v terénu byla provedena rekognoskace terénu, při které bylo nutné 

vybudování měřické sítě. Poloha bodů měřické sítě byla určena technologií Globálních 

navigačních satelitních systémů. Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu bylo 

provedeno za pomoci elektronické tachymetrie v souřadnicovém systému S–JTSK a 

výškovém systému Bpv. Souřadnice stanovisek byly transformované v programu 

Transform 2010 a souřadnice podrobných bodů byly vypočítány v programu GEUS 15.0. 

Grafické zpracování bylo provedeno v programu MicroStation V8 s geodetickou 

nadstavbou. Stabilizované body měřické sítě a podrobné zaměření zájmové lokality muselo 

vyhovovat kritériem 3. třídě přesnosti.  

Výsledkem práce je mapový originál v měřítku 1 : 250. 

Klíčové slova 

zaměření, polohopis, výškopis, elektronická tachymetrie, GNSS, polohopisný a výškopisný 

plán v M 1:250 

 

SUMMARY 

Bachelor thesis is a planimetric and altimetric focus areal COOP supermarket in 

Zákamenné cadastral map base and construction for design purposes. 

At the beginning work in the field is terrain reconnaissance, in which it was 

necessary to build a network of surveying. Survey net was measuring by technology 

Global Navigation Satellite Systems. Detailed measurement of planimetry and altimetry 

using electronic tachymetry coordinate system S-JTSK and vertical coordinate system Bpv. 

Coordinates positions are transformed into Programme Transform2010 and coordinates 

detailed points were calculated by the program Geus 15.0. Graphics processing was 

transferred to MicroStation V8 geodesic extension. Bachelor thesis had to meet criteria for 

third accuracy class. 

The result is a original mapping at a scale of 1:250. 
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Seznam zkratek a značek 

S – JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

Bpv   Balt po vyrovnaní 

k.ú   katastrální území 

TP   třída přesností 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

SNS   státní nivelační síť 

ZVBP   základní výškové bodové pole 

PVBP   podrobné výškové bodové pole 

ZNB   základní nivelační bod 

GNSS   globální navigační satelitní systémy 

GPS   globální polohové systémy 

RTK   real time kinematic -  metoda měření v reálném čase 

C/A   přesný kód 

P   volný kód 

WGS 84  World geodetic systém – světový geodetický systém 

IERS   International Earth roation servise – mezinárodní os rotace Země 

SKPOS  slovenská prostorová observační služba 

SPGS   slovenská prostorová geodetická služba 

SGRN   slovenská geodynamická referenční síť 
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1.Úvod 

Cílem bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření území, areálu 

Supermarketu COOP, za účelem vyhotovení podkladů pro projekční účely. Polohopisné a 

výškopisné zaměření bylo provedeno v katastrálním území Zákamenné. Výsledný podklad 

má sloužit pro terénní úpravy a pro rekonstrukci budovy. 

Zakázku si objednalo COOP Jednota SD (spotřební družstvo) Námestovo. Objekt je 

situovaný do intravilánu obce Zákamenné. Majitel se rozhodl během změny názvu 

Supermarketu objekt obnovit, rozšířit a upravit parkovací místa. Výsledná mapa bude proto 

sloužit jako podklad pro projekt rekonstrukce.  

Začátek prácí byla rekognoskace terénu a následné rozmístnění a stabilizace bodů 

měřické sítě. Měřická síť se vybudovala z využitím technologií globálních navigačních 

satelitních systému (GNSS) metodou RTK. Body měřické sítě byly zaměřeny 

dvoufrekvenční GPS aparaturou ProMark 500 a na měření polohopisu a výškopisu byl 

použitý univerzální elektronický teodolit SOKKIA SET 230RK. Mapový podklad byl 

vyhotoven v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 

a výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Souřadnice stanovisek bodů byly 

transformovány z Evropského terestrického systému (ETRS89) do S-JTSK v programu 

Transform 2010. Data byly hromadně zpracovány v programu GEUS 15.0 (hromadné 

zpracování dat dávkou), grafické zpracování bylo provedeno za pomocí geodetického 

programového systému MicroStation V8 s geodetickou nadstavbou GEO s využitím 

knihovny mapových značek. 

Při měření polohopisu a výškopisu a také při budovaní měřické sítě pomocnými 

měřickými body musela být dodržena 3.třída přesnosti tzn. že musela být dodržena střední 

souřadnicová chyba mxy= ±0,14 m pro tachymetrii a mxy= ± 0,12 m pro pomocné měřické 

body. 

Výsledná  mapa byla vytvořena v měřítku 1:250 a obsahovala zobrazení polohy 

budovy Supermarketu, okolí areálu, jako jsou asfaltové parkoviště, přístupové cesty, 

existující sítě (kanalizace a elektrické vedení) a ostatní prvky polohopisu dle požadavků 

objednavatele. 
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Součástí práce jsou technická zpráva, protokoly výpočtu, seznam souřadnic 

a výšek, polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1:250.  

2. Cíl a předmět měření 

Cílem měření bylo polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, v k.ú. 

Zákamenné za účelem vyhotovení podkladu pro projekční účely. Výsledný podklad má 

sloužit pro terénní úpravy a pro rekonstrukci budovy.  

Předmětem měření polohopisu a výškopisu byly budovy, hlavní komunikace, 

přístupové cesty, parkoviště, zpevněné plochy, travnaté plochy, stromy (obr.1) a také byly 

zaměřeny existující sítě (kanalizace, elektrické vedení) a to dle povrchových znaků (šachty, 

sloupy). Trasa kanalizace je znázorněna na základě povrchových znaků – šachty , při 

kterých byly zaměřeny hloubky šachet (tyto jsou uvedeny v závorce u každé šachty). Trasa 

podzemního NN (nízkonapěťového) kabelového vedení byla zaměřena po vytyčení 

pracovníky Stredoslovenskej energetiky (SSE). Trasa vodovodu byla neověřená a  

znázorněna přibližně na základě konzultací s osobami, které byly při jeho budovaní. Body 

znázorňující trasu podzemního NN vedení byly převzaty z porealizačného zaměření vedení 

NN, které bylo zaměřeno v minulosti. 

 

 

Obr. 1. Předmět měření 
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2.1 Lokalita území 

Zákamenné je největší obcí na Oravě. Tato obec leží v severozápadní časti Horní 

Oravy. Nachází se v Žilinském kraji, okres Námestovo. Zaměřované území patří do 

katastrálního území Zákamenné a tvoří vstupní bránu obce. Na obr. 2 je znázorněna 

lokalizace obce v rámci celé Slovenské republiky, na obr. 3 pak konkrétnější poloha obce 

na Oravě. Území, které tvořilo podklad pro projekci zabíralo rozlohu cca 1ha. 

  

                                                                               Zákamenné 

 

Obr. 2. Lokalita území na mapě SR [23] 

 

 

Obr. 3. Zpřesnění zájmového území na mapě SR [23] 
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2.2 Souřadnicové systémy 

Měření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškový systém Bpv. 

2.2.1 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  (S-JTSK) 

S–JTSK charakterizují dle [2] údaje: 

 Besselův elipsoid, kterého tvar definují konstanty a, b, i (malá a velká poloosa, 

zkreslení), 

 rozměr, poloha a orientace Státní trigonometrické sítě (STS) na Besselovom 

elipsoide, které jsou odvozené ze souboru identických bodů středoevropského 

stupňového měření, 

  Křovákovo zobrazení, kterým se Besselův elipsoid zobrazuje do roviny, 

 systém rovinných pravoúhlých souřadnic. 

S–JTSK má dvojité zobrazení, při kterém se zemský elipsoid (Besselův) nejprve 

konformně (uhlově shodně) zobrazil na kouli (tzv. Gaussovu kouli), která se dotýká 

elipsoidu v jednom bode základní rovnoběžky Φ0 = 49° 30´. Gaussova koule se dále 

konformně zobrazila na šikmo položenou kuželovou plochu, která protíná plášť koule v 

dvou rovnoběžných čarách.  

Zobrazení na šikmý kužel bylo zvoleno v zájmu zmenšení délkového skreslení. 

Zvolený základní poledník probíhající v  ƛ= 42°20´ východně od Ferra, představuje 

kladnou větev ose X, os +Y je orientována na západ. Na základě této úpravy 

souřadnicového systému leží Slovenská republika (SR) v jediném kvadrantu s kladnými 

souřadnicemi všech bodů. 

V S-JTSK se nezkreslují uhly. Maximální délkové zkreslení je ± 0,10-0,14 m/km. 

Nulové délkové zkreslení je podél kartografických rovnoběžek, kde plášť kužele seče 

Gaussovu kouli. V S–JTSK se zobrazila celá Československá trigonometrická síť. 

Triangulační operát čsl. trigonometrické sítě je sestavený podle triangulačních listů (TL). 

Základní triangulační listy rozměrů 50 x 50 km se dělí na 25 TL rozměrů 10 x10 km. 

2.2.2 Baltský výškový systém po vyrovnaní (Bpv) 

Bpv nahradil v roku 1955 rozhodnutím Ústřední správy geodézie a kartografie 

jadranský systém. Bpv s normálními nadmořskými výškami je dle [2] závazný, referenční 

systém používaný ve Slovenské republice. (Systém normálních výšek respektuje skutečný 

průběh hladinových ploch a nezávisí od vnitřního podle zemské tíže). Výškový vztah mezi 
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Jadranským a Baltským systémem se určil předběžnou hodnotou Jadran – 0,46 m = Balt, 

podle které se i označoval jako výškový systém B 46. 

Nadmořské výšky v Státní nivelační síti se nyní vztahují k střední hladině 

Baltského moře při Kronštadtu a výškový systém se nazývá Baltský výškový systém po 

vyrovnání (Bpv). Výšky bodů jsou normální nadmořské výšky. V tomto výškovém 

systému se mají provádět všechny výpočty výšek bodů, i když při stavebně-technických 

pracích lokálního významu volíme někdy místní výškový systém. Vztah mezi systémy 

Jadran a Bpv vyjadřuje rovnice: Jadran – 0,40 m = Bpv. 

2.2.3 Evropský terestrický referenční systém (ETRS89) 

European (nebo EUREF) Terestrial Reference System 1989 je dle [7] systém, jehož 

počátek leží v těžišti hmot Země, včetně hmot oceánů a atmosféry. Systém je definovaný 

jako geocentrický, ekvatoriální, terestrický s konvenční Greenwich orientací.  

Jednotky délky, hmotnosti a času jsou vedeny v SI (Le Systém International 

d´Unités, 1991), tj. v metrech, kilogramech a sekundách. Astronomická jednotka času je 

udávaná ve dnech. Den obsahuje 86400 SI sekund. Orientace os je totožná s BIH 

systémem 1984.0 (Bureau International de l´Heure) s přesností ± 3 miliard sekund. 

ETRS89 patří do skupiny Konvenčních terestrických referenčních systémů (CTRS-

Convetional Terrestrial Reference System) monitorovaných Mezinárodní službou rotace 

Země. 

Pro tento systém platí totožnost realizaci jejich referenčních rámců ETRF89 epocha 

1989.0 a ITRF89 epocha 1989.0. Referenční systém ETRS89 se pohybuje spolu se stabilní 

častí Euroasijské tektonické litosférické desky, jejíž modelová rychlost je od roku 1994 

definována modelem (NNR-NUVEL1A.). 

3. Metody použité při měření 

Před vlastním měřením daného území jsou potřebné přípravné práce, které se 

sestávají z vhodného výběru měřické metody, přístrojů a to vzhledem k požadavkům 

objednavatele, ekonomické závažnosti a splnění přesnosti. Protože výsledný elaborát má 

sloužit na projekční účely k rekonstrukci objektu, postačí 3. třída přesnosti (TP). 

Postup měření a využité metody: 

 určení polohy pomocných měřických bodů využitím technologie GNSS, 
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 na podrobné polohopisné a výškopisné měření byla použita tachymetrie pomocí 

elektronického tachymetru, 

 mapový podklad bude vyhotovován v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv, 

 softwarové vybavení : Transform 2010, GEUS 15.0 , MicroStation Bentley V8. 

3.1 Určení polohy bodů technologií GNSS 

Globální navigační satelitní systém (Global Navigation Satellite Systém - GNSS) 

je dle [4] služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s 

celosvětovým pokrytím. Uživatelé této služby používají malé elektronické rádiové 

přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují vypočítat jejich polohu s 

přesností na desítky až jednotky metrů. Přesnost ve speciálních nebo vědeckých aplikacích 

může být až několik centimetrů až milimetrů. S jehož pomocí je možno určit polohu a 

přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí, celých 24 hodin. Aplikace založené na 

technologií GNSS jsou skoro neomezené s výjimkou potřeby viditelnosti na družice. 

Kromě využívání ve vojenské, letecké i námořní dopravě ho využívají také zeměměřiči, 

motoristé, turisté a cestovatelé.  

Navigační systémy: 

- GPS NAVSTAR (USA)  

- GALILEO (EVROPA) 

- GLONASS (RUSKO) 

- COMPASS (ČÍNA) 

 

Zjednodušeně lze dle [1] družicové polohové systémy popsat jako družicový 

rádiový dálkoměrný systém: 

Dálkoměrný systém je takový, kdy se poloha nějakého objektu určuje ze vzdáleností od 

bodů se známou polohou. 

Rádiový systém pro měření určitého parametru využívá rádiových vln. „Rádiový 

dálkoměrný“ systém k měření vzdálenosti využívá rádiových vln. 

Družicový systém označován proto, že body se známou polohou jsou družice obíhající 

Zemi a proto musí být v jejich vysílání nejen časové značky, ale i parametry dráhy dané 

družice, z nichž lze polohu při odeslání zprávy vypočítat. 
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3.1.1 Struktura systému GPS NAVSTAR 

Global Positioning Systém – Globální systém určení polohy (Navigation System 

Using Time and Ranging) 

Systém GPS je dle [15] tvořen třemi základními segmenty : 

- kosmický segment, 

- řídicí (kontrolní) segment, 

- uživatelský. 

Ačkoliv pro správnou funkci systému GPS jsou potřebné všechny tri segmenty, lze je do 

jisté míry považovat za nezávislé časti, které jsou dohromady svázány jen přesným časem. 

Přesný čas je koneckonců základním stavebním kamenem celého systému. 

Kosmický segment – je tvořen soustavou družic rozmístěných systematicky na stálých 

oběžných drahách a vysílajících navigační signály.  

Základní konstelace kosmického segmentu se sestává z 24 družic a družicemi ve 

stavu aktivní zálohy (obr.4). Oběžná doba družic je přibližně 12 hodin. Standardní 

konstelace je tvořena šesti oběžnými dráhami se čtyřmi družicemi na každé z nich a sklon 

oběžné dráhy je okolo 55 stupňů vzhledem k rovníku. Družice jsou ve výše 20 200 km nad 

Zemi. Toto uspořádaní garantuje, že na kterémkoliv místě na Zemi jsou trvale dostupné 

signály z minimálně čtyř družic po celých 24 hodin. Ve většině případů je však viditelných 

více družic, v ideálním případe až 11. 

Družice segmentu se mohou vyskytovat v nadhlavníku pouze v pásu přibližně od 

60° s.š. do 60° j.š. Blíže k pólům jsou družice stále dostupné, ale zhoršuje se geometrie 

jejich uspořádání při měření. Družice pracují po vypuštění a uvedení do provozu prakticky 

nepřetržitě. Z hlediska periodické údržby jsou potřebné krátké odstávky (údržby hodin, 

korekce oběžné dráhy). Podrobněji je systém GPS NAVSTAR popsán v [22], [15]. 

Součástí kosmického segmentu jsou i sluneční baterie, atomové hodiny a počítač. 

Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích L1(154*f0 ) a L2 (120*f0 ) v kódech 

C/A a P. Obě nosné frekvence jsou odvozeny ze základní frekvence f0 = 10,23 MHz. 
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Obr. 4. Rozmístění družic kolem Zemi [22] 

Řídicí segment je zodpovědný za řízení celého globálního polohového systému. 

Z uživatelského hlediska je jeho hlavním úkolem aktualizovat údaje obsažené 

v navigačních zprávách vysílanými jednotlivými družicemi kosmického segmentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Rozmístění stanic řídícího segmentu [12] 

Je tvořen soustavou: 

– pěti pozemních monitorovacích stanic, které jsou místěny na velkých vojenských 

základnách US Navy - Havaj, Kwajalein, Diego García, Ascension a na letecké základně 

Colorado Springs (obr.5) , jsou bezobslužné, řízené dálkově z hlavní řídicí stanice. Jedná 

se o velice přesné GPS přijímače, doplněné o vlastní atomové hodiny. Tyto stanice 

neprovádějí prakticky žádné zpracovávání přijatých dat, pouze určují prosté zdánlivé 

vzdálenosti k družicím a ty spolu s přijatými navigačními zprávami přenášejí do hlavní 

řídicí stanice viz [12]. 

– hlavní řídicí stanicí (plus jednou záložní) - na základě přijatých výsledků měření 

monitorovacích stanic jsou počítány přesné údaje oběžných drah (tzv. efemeridy) a 
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korekce atomových hodin pro jednotlivé družice, dále zajišťuje řízení kosmického 

segmentu 

– třemi stanicemi pro komunikaci s družicemi  

Uživatelský segment  se dle [15] skládá z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích 

nástrojů a postupů. GPS přijímače provedou na základě přijatých signálů z družic výpočet 

polohy, rychlosti a času. Pro výpočet všech čtyř souřadnic (x, y, z a t) je zapotřebí přijímat 

signály alespoň ze čtyř družic. 

Přijímače dělíme :  

 podle frekvencí nosné vlny, 

- jednofrekvenční ( nosná vlna L1) - přijímače s C/A kódem, 

- dvoufrekvenční ( nosná vlna L1 a L2) - přijímače s C/A + P kódem, 

 podle počtu kanálů, 

- jednokanálové, 

- vícekanálové. 

3.1.2 Určení polohy bodu technologií GNSS 

Absolutní určení polohy bodu: se dle [15] určuje vzhledem na střed Země, tzn. 

v geocentrickém souřadnicovém systému WGS84. Pro měření lze použít pouze jednu 

přijímací aparaturu. Vzdálenosti družice – přijímač jsou určovány pseudovzdáleností 

nejméně na 4 družice. 

Relativní určení polohy bodu: poloha bodu se určuje vzhledem k referenčnímu bodu, jehož 

geocentrické souřadnice jsou známy, nebo může být součástí komerčně provozované sítě 

referenčních stanic. Je třeba uskutečnit simultánní měření dvěma přístroji. Jeden je 

postaven na referenčním bode a druhý je na určovaném bode. Tento způsob měření 

umožňuje určit délku základny (vektoru) s milimetrovou přesností. Obě metody, absolutní i 

relativní lze využít jak pro statické tak pro kinematické určování polohy. 

3.1.3 Metody měření s využitím technologie GNSS 

Pracujeme ze dvěma základními metodami měření: 

Statická metoda: (static positioning) dle [13], když je přijímač (rover) vzhledem k Zemi po 

dobu měření v klidu. Čas měření bývá několik hodin až několik dní a přesnost je na 

milimetry. Minimálně měříme 45-60 minut, aby jsme dosáhli přesné výsledky, je to 
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zdlouhavá metoda. Rychlou statickou metodu při době observací do 30 min využíváme 

v geodézii například při zhušťování geodetických polí. 

Kinematická metoda: základní metodou je statické měření. Jeho modifikacemi vznikly dle 

[13] metody kinematických fázových měření, při kterých se jeden přijímač pohybuje. 

Znamená to, že se průběžně určují složky vektoru, které mají začátek v jednom bode a 

v důsledku pohybu druhého bodu se mění jejich velikost a orientace.  

Zpracování výsledné polohy bodu: 

- v reálném čase (real - time processing): výsledky jsou známy okamžitě při měření, 

podmínkou je, že mezi těmito přijímači je trvalé rádiové spojení pomocí modemů, 

- s následným zpracováním (postprocessing): data se shromažďují a dodatečně 

zpracovávají. 

 Metoda stop and go (polokinematická metoda)  

Pseudokinematické relativní určení  

Real Time Kinematic – RTK 

 

3.2 SKPOS - Slovenská prostorová observační služba 

Slovenská permanentní GNSS služba – SPGS je sofistikovaný, multifunkční 

nástroj určený na prostorovou a časovou lokalizaci objektů a jevů s vysokým prostorovým 

a časovým rozlišením pracujícím v reálném čase a v jednotném celoevropském 

prostorovém referenčním systému ETRS89. 

SPGS je služba, která umožní určovat polohu objektů a jevů v různých volitelných 

přesnostech od několika metrů do několika milimetrů. Její jádro tvoří body Slovenské 

Geodynamické Referenční Sítě SGRN. 

SPGS řídí a provozuje systém referenčních stanic GNSS tzv. Slovenský prostorový 

referenční systém (SKPOS). SKPOS se v současné době skládá z 26 permanentních stanic 

(obr.6). 

Služba je vybudovaná na čtyřech pilířích 

1. Legislativa : Zákon č. 423/2003 Sb. z 22. září 2003, kterým se mění a doplňuje  

zákon Národní rady Slovenské republiky č.. 215/1995 Sb z. o geodézii a kartografii 

a o změně zákona č.. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Síť referenčních stanic na příjem signálu GNSS umístěných na geodetických 

bodech 

3. Národní servisní centrum (NSC). NSC plní funkce řídícího, datového, 

zpracovatelského a analytického centra. Výsledkem jsou služby SKPOS-dm, 

SKPOS-cm a SKPOS--mm, které slouží na přesné určováni prostorové polohy v 

závazných geodetických referenčních systémech v reálnem čase a s volitelnou 

mírou přesnosti, které využívají signály z globálních navigačních družicových 

systémů GPS NAVSTAR, GLONASS. 

4. Virtuální privátní síť rezortu ÚGKK SR (VPS-WAN). VPS-WAN slouží na přenos 

dát z referenčních stanic do NSC a na komunikací s použivateli přes prostředí 

internetu pomocí služeb GPRS (napr. EDGE, HSDPA).  

 

SKPOS poskytuje dvě základné služby: 

1. Pro reálný čas (RTK), máme 2 typy služeb: 

o SKPOS – dm zabezpečuje poskytování korekcí ku kódovým měřením a její 

přesnost je na úrovni několika decimetrů. Korekce jsou vysílané pro tri 

lokality, prostor na východě, v středě a na západě republiky ze tři 

virtuálních referenčních stanic.  

o SKPOS – cm řeší korekce k fázovým měřením a je poskytovaná v síťovém 

řešení VRS zejména pro geodetické činnosti. V zájmu garantování 

homogenní přesnosti určování prostorové polohy na celém území SR v 

ETRS89, neposkytujeme single RTK korekce z jednotlivých referenčních 

stanic. 

2. Na dodatečné zpracovaní údajů (postprocessing): 

o SKPOS – mm VS údaje z virtuální referenční stanice s přesností 20-0,5 mm 

o SKPOS – mm RS údaje z virtuální vybrané stanice s přesností 20-0,5 mm 

Další informace o SKPOS je možné najít v [3],[17]. 
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Obr. 6. Rozmístění permanentních stanic sítě SKPOS [17] 

3.3 Metoda polárních souřadnic 

Metoda polárních souřadnic nazývaná také jako polární metoda, je dle [13] metoda 

polohopisného určování polohy bodů a zakládá se na polohopisném měření polárních 

prvků a to vodorovných úhlů ,,ω“ a délek ,,s“ (obr.7). V zaměřovaném území se vybuduje 

síť podrobného polohového bodového pole (PPBP). Body PPBP se už používají jako 

stanoviska přístroje a slouží též na vytváření polárních soustav – počátků a orientačních 

směrů soustav. 

 

Obr. 7. Prvky polární metody 
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3.4 Trigonometrické určení převýšení 

Podstatou trigonometrického měření je určení převýšení mezi dvěma body. Úloha 

spočívá v řešení trojúhelníku,  v kterém jsou změřeny: zenitový úhel ,,z“ nebo výškový úhel 

,,β“, šikmá délka ,,ds“ nebo vodorovná délka ,,s“ (obr.8). 

 

Obr.8. Trigonometrické určení převýšení[2] 

Na obr.8 uvedené symboly znamenají: 

β  ……………………výškový úhel [°, g] 

z  ………………….. .zenitový úhel [°, g]   

s  ………………….. .vodorovná délka [m]      

ds  …………………..šikmá délka [m]    

h …………………… převýšení [m] 

hp ……………………výška přístroje (výška klopné osy přístroje) [m] 

hc ……………………výška signálu,,cíle,, [m] 

 

Když je daná výška bodu A, výšku bodu B určíme tak, že nad bodem A zcentrujeme 

a horizontujeme přístroj (obr.8), odměříme výšku přístroje ,,hp“ a v zájmu vyloučení 

účinku indexové chyby výškový úhel odměříme ve dvou polohách dalekohledu. Pokud je 

teodolit [2] vybaven indexovou libelou, před každým čtením na výškovém kruhu 

překontrolujeme její urovnání. Na bode B odměříme výšku cíle ,,hc“ a výšku bodu 

vypočteme podle rovnice (1):  
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 HB = HA + hp + h – hc                                                      (1) 

Převýšení h vypočteme podle rovnice (2). Znaménko převýšení se řídí podle 

znaménka výškového úhlu, nebo velikosti zenitového úhlu. 

h = s tgβ = s cotgz = ds sinβ = ds cosz                                           (2) 

Při určování převýšení dvou bodů, kterých vzdálenost je vetší než 300 m, musíme 

počítat i s vlivem zakřivení zemského povrchu a s refrakcí. Délky vpřed a vzad by měly 

být přibližně stejně dlouhé, tím se eliminuje vliv refrakce a zakřivení Země. 

 Přesnost trigonometrického určovaní výšek je dle [2] menší jako při geometrické 

nivelaci. Určování délek, opravy způsobené zakřivením Země a refrakcí, měření výšky 

přístroje a signálu jsou činitelé, které nepříznivě působí na přesnost určované délky. 

3.5 Tachymetrie 

Na současné polohové a výškové určovaní bodů metodou polárních souřadnic 

používáme převzatý název tachymetrie, který v překlade znamená rychlé měření. 

Tachymetrií vyhotovené tachymetrické (polohopisné a výškopisné) plány jsou 

potřebné zejména na projektování stavebních děl a objektů. Poloha jednotlivých bodů se v 

tachymetrii vyjadřuje polárními souřadnicemi (úhel a délka). Výška bodu se určuje 

trigonometricky. Tachymetrie je dle [11] jednou z hlavních geodetických metod na 

topografické mapování v měřítkách l : 10 000 a 1 : 25 000. Při tomto mapovaní se 

používají také fotogrammetrické metody. Na podrobné měření, zejména v rovinatém 

území, kde se požaduje poměrně vysoká přesnost mapy, se fotogrammetrie používá méně. 

Polohu a výšku podrobných bodů v tachymetrii určujeme tak, že ze stanoviska 

přístroje zaměříme pro každý bod (obr.9):  

- vodorovný úhel ,,ω“, to je úhel, který určuje polohu záměrného paprsku vzhledem 

na určitý zvolený základní směr, 

- vzdálenost bodu ,,d“ optickým nebo elektrooptickým délkoměrem, 

- výškový úhel ,,β“ nebo zenitový úhel ,,z“ odčítaný na výškovém kruhu přístroje. 

Hodnoty dle [10] ω, d a β  jsou potřebné na určení polohy a výšky každého bodu. 

Nejrozšířenější tachymetrickou metodou je číselná optická tachymetrie provedena 

optickými délkoměry, nebo nejnovější elektrooptická tachymetrie provedena 

elektrooptickými délkoměry. 
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Obr. 9. Tachymetrické určení bodu [14] 

Na tachymetrii možno použít prakticky každý teodolit, který kromě zařízení na 

měření vodorovných uhlů má vhodný délkoměr a svislý kruh na trigonometrické měření 

výšek. Kromě těchto přístrojů existují další přístroje – optické a elektronické délkoměry, 

které se výhodně zapojují do tachymetrického měření.  

3.6 Posouzení přesnosti měření 

Přesnost mapy: Účelová mapa se vyhotovuje dle [21],[18] v 3. a 4. třídě přesnosti 

mapy, která je charakterizovaná přesností určení souřadnic x,y podrobných bodů 

polohopisu. Jsou-li základní střední chyby určení souřadnic označené mx, my, základní 

střední souřadnicová chyba je daná vztahem:  mxy =        
      

    . 

Charakteristika mx,y  nesmí překročit kritérium ux,y , které je podle kritérií přesnosti : 

pro 3. třídu přesnosti mapy ux,y = 0,14 m 

pro 4. třídu přesnosti mapy ux,y = 0,26 m. 

  

Přesnost pomocných měřických bodů je pro 3. a 4. třídu přesnosti základní mapy 

stanovena střední souřadnicovou chybou dle [19]: 

mxy = 0,12 m 

což odpovídá nejnižší použitelné třídě přesnosti PPBP v základní mapě (4.tříde přesnosti). 

Pomocné měřické body nejsou součástí PPBP. 
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Přesnost měření technologií GNSS: Měření v reálném čase RTK, poskytuje 

vyhodnocení měření ve formě souřadnic, prakticky bezprostředně po měření. Přesnost 

určení polohy bodu je 0,01 – 0,03 m. 

Přesnost určení horizontální polohy RTK metodou s využitím SKPOS deklaruje 

provozovatel SKPOS do 0,02 m dle [17]. Výšková přesnost se při GPS měření stanovuje 

jako dvojnásobek polohové přesnosti, při použití SKPOS by se měla pohybovat do 0,04 m. 

4.Vlastní měření zájmové lokality 

Před zahájením měřických prací bylo nutné získat všechny potřebné geodetické 

podklady pro danou lokalitu. Byly to kopie katastrální mapy a nivelační údaje bodů SNS 

(Příloha.3), které jsou na daném území stabilizované. Kopie katastrální mapy sloužila jako 

tachymetrický náčrt. Nivelační údaje obsahují: číslo bodu, výškový systém, nadmořskou 

výšku bodu, popis bodu, způsob stabilizace, topografie (místopis) bodu, informace 

o nivelačním tahu. Tyto geodetické údaje byla poskytnuta příslušnou zprávou katastru. 

4.1 Rekognoskace terénu 

Po stanovení podmínek pro měření, tzn. výběr metody a stanovení přesnosti, 

následuje rekognoskace území. Jednoduše řečeno obhlídka území, poznání lokality, průběh 

terénu. Dbá se hlavně na stav a rozmístění bodů bodového pole potřebných pro připojení 

měření do platného souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Při 

nedostatečném počtu bodů, se rozvrhne síť tachymetrických stanovišť tak, aby se 

z jednoho stanoviska dalo zaměřit co nejrozsáhlejší území. V blízkosti stanoviska nesmí 

být žádné překážky, aby nedocházelo k zákrytu bodů potřebných pro měření. V souladu 

s účelem měření a měřítkem vyhotovované mapy se musí počítat s generalizací měřeného 

prostoru. 

Jelikož pro danou lokalitu není potřebné rozmístění bodů podrobného polohového 

bodového pole (PPBP), protože jsou rozmístěny ve velkých vzdálenostech, musí se bodové 

pole zhustit pomocí pomocných měřických bodů, vybuduje se měřická síť. 

Měřická síť byla vybudována pomocí stabilizaci šesti pomocných bodů, 

rovnoměrně rozmístěných po celém území. Body 5001, 5002, 5003 zaměřené technologií 

GNSS a z těchto  body 5004, 5005, 5006 určené rajónem (obr.10).  
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Obr. 10. Tvar měřičské sítě 

4.2 Stabilizace bodů 

Body geodetických bodových polí, jako geometrické základy měření, jsou důležité i 

pro budoucí měření a budou se v terénu opět vyhledávat. Proto je potřeba tyto body, či už 

na povrchu nebo v podzemí stabilizovat předepsanými způsoby. Rozeznáváme stabilizaci 

trvalou nebo dočasnou. 

Dočasná stabilizace: body vybudované měřické sítě měly sloužit jen během měření, proto 

byla zvolena dočasná stabilizace. Dočasná stabilizace se provede nejčastěji dřevěnými 

kolíky přiměřené tloušťky a délky (např. 0,05-0,1 m a 0,3-0,5 m) avšak jen během jednoho 

měřičského období (jaro až podzim). Kvůli zpřesnění měření se poloha stabilizovaných 

bodů označila měřickými hřeby a pro snadnější nalezení byly tyto body označené 

reflexním sprejem. Tepelný a vodní režim v půdě způsobuje znehodnocení stabilizace po 

zimním období, kdy se stabilizace účinky mrazů porušuje. Vhodnějším dočasným 

stabilizačním materiálem jsou železné tyče nebo trubky o délce cca 0,6 až 1 m dle [19], 

[2]. Místa byly zvoleny tak, aby ležely na vhodném a pevném povrchu (silnice, asfaltové 

parkoviště) a aby se z nich snadno dalo zaměřit celé území.  
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Trvalá stabilizace: : trvale se stabilizují jen důležité body, které je potřebné zachovat i pro 

pozdější měřické a vytyčovací práce. Trvale se stabilizují trigonometrické body, body 1. až 

3. třídy přesnosti a jiné body technického významu, které zajišťují např. os tunelu, os 

mostu a pod.  

Budování PPBP se body trvale stabilizují tak, aby jejich poloha nebyla v budoucnu 

ohrožena. Body PPBP se stabilizují na technických objektech trvalého rázu např. 

hřebovými  značkami na betonovém základe vedení vysokého napětí, propustí a mostu, 

nivelační kameny, hraniční kameny obcí (obr.11). 

Trigonometrické body se dle [20] stabilizují třemi nad sebou umístěnými znaky 

(obr.12). Povrchovou značkou je křížek vytesaný na horní čtvercové ploše kamenného 0,8 

m sloupku nebo hřebů. Horní část sloupku je opracována do tvaru krychle 0,2 x 0,2 x 0,2 

m. Pod bodem jsou umístěny dvě podzemní značky dle [2], tvoří je skleněné destičky 

s vylisovaným křížkem resp. jiným vhodným materiálem jako kamenná deska. Podzemní 

značky jsou od sebe oddělené vrstvou materiálu (hlína, štěrk, písek) a chráněné před 

poškozením. Trigonometrický bod vyhledáme pomocí místopisu bodu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                         

Obr. 11. Stabilizace podrobného bodového pole ( kamenem, železou troubkou)[14] 
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Obr. 12. Stabilizace trigonometrického bodu[14] 

4.2.1 Výškové bodové pole 

Výškové bodové pole tvoří Státní nivelační síť (SNS) a rozděluje se dle [19], [6] : 

1. Základní výškové bodové pole (ZVBP): 

 základní nivelační body (ZNB) – na Slovensko je 11 ZNB (XII Bratislava, 

XIII Kamenica nad Hronom, XIV Plešivec, XV Poprad Kvetnica, XVI 

Pitelová, XVII Strečno, XVIII Košice, XIX Podhoroď, XX Nitra, XXI 

Trenčín, XXII Šarišské Jastrabie ), 

 body SNS I. , II. , III. rádu, 

 body podrobné nivelační sítě, kterou tvoří sítě IV. řádu a body plošné 

nivelační sítě. 

2. Podrobné výškové bodové pole (PVBP): 

 stabilizované body technickou nivelací, 

 body polohových a tíhových polí , kterých výška byla určena technickou 

nivelací. 

Základní nivelační body jsou dle [20] rozmístěné na geologicky pevných místech a 

zajišťují nadmořské výšky celého výškového bodového pole. Stabilizované jsou 

vyhlazenou ploškou rozměrů 0,15 x 0,15 m na skalním masívu asi 0,5 m pod úrovní 
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terénu. Značky se chrání dutým blokem s krycím pomníkem (obr.13), na kterém je vnější 

výšková značka k připojovacím měřením. Základní nivelační body jsou zajištěny dvěma až 

čtyřmi body z Monelovho kovu (70 % mědi a 30 % niklu), nebo ze skla. 

Podrobné nivelační body jsou dle [2], [20] stabilizovány do vysekaných otvorů trvalých 

objektů, o kterých m žem předpokládat, že jsou výškou stabilní, jako např. masivní zdi 

veřejných budov. Jako stabilizační materiál se používají čepové (obr.14) a hřebové značky 

různých tvarů. Čepové značky se osazují nad úrovní terénu do výšky 0,5 m, při čemž 

dbáme na to, aby nad značkou byl volný prostor (asi 4,2 m) na svislé postavení latě. O 

každém výškovém bodě se vede grafický a písemný záznam (topografie bodu) spolu 

s nadmořskou výškou bodu. 

 

 

                           Obr. 13. Ochranný pomník ZNB [9]                          Obr. 14. Čepová nivelační značka [9] 

Výškové měření bylo s připojením na body SNS č. 108.1 (682,40 m) a č. 109 

(682,03 m) nivelačního tahu z18 a b (Krásno n. Kysucou – Lokca). Body byly stabilizovány 

čepovou značkou v objekte. Geodetické údaje těchto bodů viz příloha 5. 

4.3 Zaměření bodů měřické sítě 

Měření bylo provedeno z měřických bodů 5001 – 5006. Body 5001 – 5003 byly 

určeny technologií GNSS s využitím systému SKPOS – Slovenský prostorový observační 

systém. Na měření byla použitá dvoufrekvenční GPS aparatura  ProMark 500 s typem 

antény Megellan (obr.15). 

Využívala se metoda měření v reálném čase RTK. 
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Na začátku připojení RTK, rover zaslal řídicímu serveru svoje identifikační údaje 

(uživatelské jméno a heslo) a svou aktuální polohu. Server na základě této polohy 

vypočítal z RTK roveru polohu fyzicky nejbližší permanentní stanice tzv. virtuální 

referenční stanice, ke které se vztahovaly i korekce, které vzápětí server začal vysílat.  

Dvoufrekvenční přístroj přijímá signály z družic na obou nosných vlnách L1 a L2. 

Tento přístroj využívá družice dvou navigačních systémů a to GLONASS a GPS 

NAVSTAR. Na každém bodě byly dostupné signály z 12 – 14 družic, což je ideální případ 

pro měření. Při této metodě geodet není schopen doložit soubory měření zprostředkujících 

veličin, jako tomu bývá při klasických geodetických měřeních (zápisníky), nebo při post-

processingovom zpracování měření GPS. 

Softwary pro metodu RTK poskytují kromě možnosti práce v geocentrickém 

systému (souřadnice X, Y, Z anebo B, L, H na elipsoide WGS84) i práci v rovinném 

systému s tím, že mají možnost volby kartografického zobrazení. Kromě toho mají i 

zabudovánu možnost určení transformačních parametrů na základě měření identických 

bodů. Součástí výsledku měření, které se indikuje na displeji pohybujícího se přijímače, 

jsou kromě rovinných souřadnic ve zvoleném souřadnicovém systému i výšky 

(elipsoidické, nebo v případe znalosti průběhu geoidu aj nadmořské) jakož i charakteristiky 

přesnosti určení okamžité polohy. 

Po zaměření těchto bodů metodou RTK, dostáváme okamžité souřadnice bodů 

v prostorovém referenčním systému ETRS89. Tyto souřadnice se musí dále transformovat 

do souřadnicového systému projektu, tedy do S-JTSK. Na transformaci souřadnic byl 

použitý program Transform 2010. 

 

 

Obr. 15. GPS aparatura ProMark500 [22] 
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4.3.1 Transformace souřadnic 

Program Transform 2010 umožňuje dle [5] provádět převod souřadnic bodů 

získaných GPS měřením v souřadnicovém systému ETRS89 do souřadného systému 

projektu, teda do S-JTSK viz obr.16. Nejvíce propracovaný je projekt se souřadným 

systémem JTSK, který implementuje dvě základní varianty transformace s využitím 

identických bodů, a to transformaci prostorovou a transformaci rovinnou (u obou variant je 

možné zvolit si použité měřítko tzn. buď bez měřítka nebo s měřítkem) a transformaci s 

globálním transformačním klíčem, která je k dispozici i u ostatních projektů viz příloha 2. 

Při řešení úloh typu údržby, obnovy nebo zhušťování bodového pole bude 

výhodnější používat podobnostní transformace (7 parametrů včetně změny měřítka) a 

definitivních souřadnic (zpravidla včetně Jungovy dotransformace), aby nebyla porušena 

homogenita deformovaného S-JTSK. Definitivní souřadnice se na identických bodech 

shodují s danými rovinnými souřadnicemi a na ostatních bodech se liší od 

transformovaných souřadnic o korekci z Jungovy transformace. Jungova transformace 

provádí rozdělení odchylek souřadnic na identických bodech na další body sítě. Těmto 

souřadnicím přiřazuje hodnotu získanou jako váhový aritmetický průměr všech (nebo 

vybraných) hodnot odchylek, váha je rovna čtverci převrácené hodnoty vzdálenosti mezi 

identickým bodem a bodem, pro který provádíme výpočet. 

 

Obr. 16. Transformace souřadnic v programe Transform 
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5.Podrobné měření 

Podrobné měření představuje zaměření polohopisu a výškopisu určité časti 

zemského povrchu za účelem vyhotovení účelové mapy. Zobrazením výsledků  měření 

vzniká zmenšený obraz území v rovině mapy.  V současnosti se jen zřídka vykonává 

samostatné měření polohopisu. Zpravidla jde o kombinaci polohopisné a výškopisné 

metody měření např. metoda polárních souřadnic spojenou s měřením  převýšení, plošnou  

nivelací aplikovanou na fotoplánu vyhotoveném jednosnímkovou  leteckou fotogrammetrií 

a pod. Přesnost mapy dovoluje použít měření  polohopisu a výškopisu  v jednom 

technologickém  postupu tachymetricky. Zavedením elektronických přístrojů do praxe je 

možné aplikovat společné měření polohopisu i výškopisu už s nejvyššími nároky na 

přesnost. 

5.1 Podrobné polohopisné měření 

Polohopis je obraz zemského povrchu, znázorňující vzájemnou polohu předmětů 

měření a vyšetřování, bez závislosti od terénního reliéfu. Je to dle [14] množina bodů, čar a 

mapových značek zobrazených na mapě. 

Zemský povrch je možné definovat  jako přirozený, ale i uměle vytvořený terén. Z 

hlediska mapování patří k němu i prostory pod povrchem Země a pod vodou. 

Předmětem měření polohopisu jsou půdorysy budov, hranice pozemků, kultur, 

dopravní síť, vodstvo, různé vedení (elektrické, plynové, telefonní atd.) a další předměty 

určené příslušnými technickými předpisy. Zkoumají se vybrané objekty a jevy na zemském 

povrchu, resp. pod ním nebo nad ním a zjišťují se o nich potřebné údaje. 

Výsledkem podrobného měření jsou číselné a grafické údaje, které tvoří podklad na 

výpočet souřadnic podrobných bodů, vyhotovení originálu základní mapy a výpočet výměr 

parcel. Jako podklady se používají měřické náčrty a zápisníky (případně výstupy z 

registračních zařízení přístrojového vybavení na podrobné měření). 

Tvar a poloha bodů se určuje vzhledem k polygonovým bodům nebo měřickým 

bodům, od nichž měření začíná. Podle promyšleného, stanoveného postupu se polárně 

zaměří všechny podrobné body a odměřují se předměty měření.  

Z geodetických metod se používá zejména metoda polárních souřadnic,  metoda 

pravoúhlých souřadnic, metody protínání napřed a konstrukčních oměrných mír, případně 

tachymetrická metoda.  
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5.2 Podrobné výškopisné měření 

Mapová díla, které mají sloužit jako vhodné podklady pro inženýrskotechnické 

účely obsahují kromě polohopisu i výškopis zobrazeného území (technickohospodářské  

mapy 1:5000). Při měření výškopisu jde dle [10] o výškové zaměření bodů přirozeného 

i uměle upraveného terénu, které jsou z hlediska zobrazení výškových poměrů území 

významné.  Je zřejmé, že tyto body musí být polohově buď známé, nebo se musí zároveň 

s výškovým měřením zaměřit i polohově. 

Výškopisné útvary se nedají exaktně zobrazit dle [2] jako např. polohopisný 

geometrický útvar (čtverec, rovnoběžky a pod.), ale dají se zobrazit pomocí množiny 

efektivně zvolených bodů výškopisu. V závislosti na měřítku mapy a členitosti terénu, 

můžeme jen charakterizovat ten-který terénní útvar. Počet podrobných bodů výškopisu 

volíme s ohledem na morfologie terénu, předpokládanou hustotu vrstevnic, přesnost jejich 

zobrazení a měřítko mapy a podle toho, zda výškopis bude konstruován programem na PC 

nebo manuálně. Zda bude terén členitější a čím budou vyšší požadavky na přesnost 

výškopisu, tím bude potřebná i větší hustota podrobných výškopisných bodů, jakož i 

důmyslnější jejich volba. 

Výškové poměry v mapách velkých měřítek se zobrazují vrstevnicemi, pro některé 

terénní tvary (násypy, výkopy..) technickými šrafami, případně pouze výškovými kótami. 

Všechny tyto tři způsoby se vhodně kombinují, v intravilánu se převážně používají 

výškové kóty, v extravilánu vrstevnice. Technické šrafy se používají jako doplněk obou 

předchozích metod k vyjádření náhlé změny terénu. 

Tak jako při polohopisném měření je potřebné vybudování, popřípadě doplnění 

výškového bodového pole. Zaměří se všechny body terénního reliéfu, které jsou potřebné 

na jeho vyjádření vrstevnicemi nebo kótami. Nakonec se vypočtou relativní výškové 

rozdíly. 

Využívané metody: plošná nivelace, metoda polárních souřadnic doplněná 

s výškopisným měřením, číselná tachymetrie, letecká a pozemní fotogrammetrie. 

5.3 Měření polohopisu a výškopisu 

Polohopis a výškopis můžeme měřit v oddělených technologických postupech 

měření, nebo jedním měřením, které má mnoho obměn a variant. 
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Na podrobné měření polohopisu a výškopisu používáme několik metod a jejich 

obměn. Volíme je podle členitosti terénu, jeho průhlednosti a měřítka, ve které má být 

vyhotovena mapa, byla zvolená tachymetrie. 

Úlohou měření bylo podrobné zaměření území s následným vyhotovením mapy 

v měřítku 1:250. Měřený objekt a zaměřované území byly téměř na rovinatém území. 

Území představovalo rozlohu cca 1ha.  

Měřická skupina se sestávala ze třech lidí a to:  

- vedoucí skupiny (měl na starosti volbu pomocných měřických bodů – stanovisek, 

rozmístění podrobných bodů, kreslení měřického náčrtku), 

- měřič, 

- figurant.  

Po vybudování měřické sítě, pomocných měřických bodů 5001-5003 a jejich 

následné zaměření technologií GNSS, se mohlo začít s podrobným polohopisným a 

výškopisným měřením. Měření probíhalo během jednoho dne za jasného počasí. 

Metodou podrobného měření byla tachymetrie, měřená elektronickým tachymetrem 

SOKKIA SET 230RK (obr.18). Začátek měření byl na stanovisku 5001. Byla využívaná 

orientace jenom na body v rámci vybudované měřické sítě případně rohy budov. Z bodu 

5001 bylo orientováno na body 5003,5002 (viz výstup naměřených hodnot z totální 

stanice). Z bodů 5002 a 5003 byly zaměřeny body 5004 – 5006 rajonem. V zaměřovaném 

území byly stabilizované i dva body Statní nivelační sítě a to body č. 108.1 a 109 (příloha 

5). Tyto byly stabilizované v příslušných objektech čepovou značkou. Výškově bylo 

možné se připojit na tyto body a prověřit tak výšky jednotlivých zaměřovaných bodů. 

Podrobné body byly voleny tak, aby co nejpřesněji vyjadřovaly terén, čímž 

podrobněji byl terén zaměřen, tím lépe se vyhotovovala výsledná mapa. Podrobné body se 

volily na okraji silnic, chodníků, budovy (pro kontrolu aj oměrné míry), lampy veřejného 

osvětlení,  zastávka SAD, zpevněné plochy, travnaté plochy. Předmětem měření bylo 

zaměření existujících síti (kanalizace, elektrické vedení) a to podle povrchových znaků 

(šachty, sloupy). Body neověřené trasy vodovodu byly převzaté z již existujících 

moralizačních měření, také aj některé z bodů NN podzemního vedení. Jedná se o podrobní 

body 300-316.  Bylo zaměřených 261 podrobných bodů, jejichž souřadnice jsou uvedené 

v příloze 4. 
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Elektronický tachymetr má funkci automatického ukládání naměřených dát, 

výstupem jsou zápisníky v elektronické podobě (příloha 3). Tyto zápisníky se dále 

zpracovaly v programu Geus15.0.  

Při měření v terénu vedoucí skupiny vyhotovil tachymetrický náčrt měřeného území 

(obr.17). Podkladem měřického náčrtu byla kopie katastrální mapy. Vhodný je též letecký 

snímek z měřeného území, do kterého přibližně zakreslíme stanoviska, hranice pozemku, 

cesty, potoky, objekty, terénní tvary a všechny měřené podrobné body. Pokud takový 

podklad nemáme, pak se náčrt vyhotoví rukou viz příloha 6. 

Při měření výškopisu do měřického náčrtu byly zaznamenávány čísla bodů a 

současně zakreslujeme kostru terénu. Spádnice a charakteristický průběh vrstevnic 

vyjadřujeme tvarovými čárami. Podle záznamů v měřickém náčrtu byla vykonána později 

konstrukce polohopisu a řešení výškopisu. 

Hustota odměřených podrobných bodů závisí na tvaru terénu, měřítku mapy a 

potřebné přesnosti znázornění terénu. Při softwarovém řešení vrstevnic se vyžaduje větší 

hustota podrobných bodů zejména na vyvýšených a vyhloubených terénních útvarech. 

 

Obr. 17. Tachymetrický náčrt 
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Použité přístrojové vybavení: 

Elektronický tachymetr 

V současnosti se na tachymetrii používají elektronické tachymetry s odrazným 

hranolem (reflektorem) na výsuvné výtyčce . Elektronické tachymetry mají dle [9] řadu 

předností. Vyznačují se vysokou přesností délkového měření (1 - 3 cm podle způsobu 

signalizace bodu – výtyčka s odrazným hranolem je držena volně v ruce nebo upevněna ve 

speciálním stojánku s velkým dosahem (až 3 km). Umožňují měřit buď polární souřadnice 

nebo relativní pravoúhlé souřadnice a převýšení včetně automatické registrace naměřených 

dat. Vodorovná délka se pomocí elektronického tachymetru určuje již z fyzikální redukcí a 

součtovou konstantou. 

SOKKIA SET 230RK  

Totální stanice, elektronický dálkoměr viz obr.18, má dle [16] funkci data  ukládat  

do  vnitřní  paměti. Maximální  počet  uložených bodů je 10 000. Přístroj je vybaven 

dvěma dotykovými obrazovkami což umožňuje lepší manipulaci s přístrojem. Přístroj je 

vybaven alfanumerickou klávesnicí s podsvícením. Přístroj má laserové ukazovátko, 

možnost cílení i bez dalekohledu i při špatných atmosférických podmínkách. Tato totální 

stanice je odolná vůči prachu i vodě. 

Přesnost měření vzdáleností na objektivu je ±2 mm + 2 ppm a měření úhlu je 

s přesností  6
cc 

. Rozsah měření bez hranolu až do 200 m. 

Další použité pomůcky byly: stativ, pásmo, odrazový hranol.  

                        

Obr. 18. Sokkia SET 230 RK + príslušenství [12] 
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6. Kancelářske práce 

 Po skončení práce v terénu následují práce v kanceláři. Zde se práce dělí na 

výpočtové a grafické.  

6.1 Výpočtové práce 

 Výpočtové práce sestávají z výpočtu zápisníků získaných při měření, teda výpočet 

transformace souřadnic ze systému  ETRS89 do S-JTSK viz příloha 2 a výpočet souřadnic 

podrobných bodů. Po transformaci souřadnic bodů 5001-5003, zůstává ještě vypočítat 

zápisník bodů podrobného měření. Výstup z totální stanice se nainportuje do programu 

Geus 15.0, který nám souřadnice bodů podrobného měření vypočte. 

6.1.1 Program Geus15.0 

Program GEUS umožňuje dle [24] zpracovat data pro polární metodu zapsané 

v textovém formátu, teda dávkou. Před spuštěním této funkce je nutné nejdříve data 

převést do vnitřního programu formátu GEUS. Data v tomto formátu jsou uloženy 

v souboru s příponou PDT. Pokud je nastaven převod do jednoho souboru, použije 

program pro výpočet soubor, nastavený jako výstupní (PDT). Pokud je nastaven převod do 

jednotlivých souborů, použije program postupně všechny soubory nastavené v seznamu 

souborů pro zpracování s tím, že hledá soubory se stejným jménem s příponou PDT. 

Program postupně načítá data ze souboru PDT. Na každém stanovisku program nejdříve 

načítá data pro připojení, tedy údaje o stanovisku a orientacích na dané body. Tyto data 

program zobrazí a čeká na potvrzení od obsluhy. 

PDT-GEUS je soubor v konverzovaném tvaru. Vzniká při převodu dat z různých 

formátů do jednotného formátu, z něhož program GEUS tak uskuteční výpočet. Vzniká 

buď převodem pomocí programu GSE. EXE (GEUS editor) nebo přímo v programe GEUS 

funkcí „Dávka - Výpočet....“, pokud je však nastaven jiný formát nežli tento. V případe 

tohoto formátu, program neuskutečňuje žádnou konversi, ale přechází rovnou k výpočtu. 

Ukázka výpočtu naměřených hodnot z totální stanice v programu Geus: 

==1 Polární metoda == 

       ČÍSLO BODU     DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

 ST:           5001     výš.stroje:   1.67  

  1:            5003          58.56  2     1.62       190.7530     100.6630 
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  2:            5002          78.81  2     1.60       93.4012       101.1346 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 Orientace:           Rozdíl délek:   Mezní:   Rozdíl výšek: 

  1:            5003    129.5745        0.01      0.19       -0.01     

  2:            5002    129.5691        0.02      0.19       -0.05     

 --------------------------------------------------------------------------- 

 Výsledná orientace :  129.5714 

 Stř.chyba orientace =   0.0035     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   0.999860000000 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------- 

                102     34.14  2   0.00   41.7014 100.5356 

                101    231.01  2   0.00    0.0006  98.1426 

 Délka > 2x max.orientace 

                103    138.22  2   0.00  197.6806 100.8868 

                104     59.30  2   0.00  187.8790 100.2166 

                  1     25.49  2   1.60   18.6996  98.8974 

                  2     14.06  2   1.60  398.9682  99.0392 

                  3     17.89  2   1.60   39.7856 100.2290 

                  4      2.28  2   1.60    0.1786 100.8400 

                  5     16.29  2   1.60   61.1010 100.9398 

                           . 

          . 

                           . 

                110     52.12  2   1.60  208.2340 100.5408 

                111     86.20  2   1.60  194.5390 100.5508 

                112     26.67  2   1.60   22.3422  98.7936 

== 1   Polární metoda  == 

       ČÍSLO BODU     DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

ST:           5003   výš.stroje:   1.62  

  1:            101    289.04  2   0.00    0.0002  98.8020 

  2:           5001     58.56  2   1.67  392.6212  99.3192 

--------------------------------------------------------------------------- 

Příloha 13.6 (15.4) Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:   Rozdíl výšek: 
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  1:             101    127.7047        0.00      0.20    neměřeno    

  2:            5001    127.7063        0.00      0.19        0.02     

 --------------------------------------------------------------------------- 

 Výsledná orientace :  127.7055 

 Stř.chyba orientace =   0.0044     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   0.999860000000  

                 

Charakteristika číselného označení bodů dle [19]  

3130 jednotlivě rostoucí strom 

6010 stožár bez rozlišení, strešník 

6110 vodoměrná šachta 

6120 hydrant nadzemní 

6130 hydrant podzemní 

6140 šoupátko 

6200 kanalizační šachta 

6300 vpusť 

6560 svítidlo na stožár 

6660 rozdělovací skříňka 

1010 bod ZBPP, PBPP 

 

6.2 Grafické zpracovaní 

Po příslušných výpočtech následuje grafické zpracovaní. Vypočtené souřadnice 

bodů jsou nainportovány do programu, v kterém se bude mapový podklad vyhotovovat. 

Byl zvolený program MicroStation V8. Aby byla mapa dostatečně přehledná, přesná a 

čitelná bylo zvoleno měřítko 1:250. 

 Kresba byla vyhotovována ve vrstvách. Každý prvek kresby se může nakreslit v 

jiné vrstvě a tak můžeme ovlivnit jeho viditelnost. Využívaly se vrstvy jako: domy, uliční 

systém, linie hranic, linie, bodové prvky, značky k plochám, popis, komunikace…  Vrstvu 

je možné zapnout (prvek vidím) nebo vypnout (prvek nevidím). Zobrazení vrstvy 

nastavíme v : Nastavení – Vrstvy – Správce – Zakliknout zobrazení. Jednotlivé vrstvy je 

možné v Správci vrstev zamknout, přičemž se vedle jednotlivých vrstev zobrazí zámek a 

vrstvu není možné přenastavit až do jejího odemknutí. Pro odemknutí stačí opět kliknout 

na zámek a atributy lze změnit. Atributů prvku je několik: barva, typ čáry, tloušťka čáry, 

průhlednost, priorita, vrstva, typ a barva, vyplnění pouze u uzavřených prvků napr. 

budovy. 
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Po načtení bodů do programu, byla pospájená polohopisní složka mapy, 

komunikace, budovy, asfaltové plochy. Z výškopisných prvků byly použity jenom 

technické šrafy, které postačovaly na splnění účelu mapy. Zakreslily se sítě elektrického 

vedení, kanalizace, vodovod. Každá síť má svůj značkový klíč. Kresba byla doplněna 

popisem a příslušnými značkami z knihovny mapových značek. Barvou byly vyplněné 

uzavřené prvky a to budovy a asfaltové plochy. Vyznačené byly body měřické sítě 

a vlastnická hranice objektu. Nakonec byla kresba doplnila legendou, severkou a tabulkou. 

U každého bodu polohopisu je uvedená i jeho výška hnědou barvou. U bodů 

znázorňujících kanalizaci, je v závorce uvedená hloubka šachty.  

 

 

Obr. 19. Grafické znázornení v programu MicroStation 

 

Výsledkem kresby je Polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1:250 vyhotoven 

dle [18], [19] (obr.19), vytištěny pomoci tiskárny HP 120 na formátu A2 (příloha 7). 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu 

v měřítku 1:250 pro projekční účely. Objektem měření byl areál Supermarketu COOP 

v k.ú. Zákamenné. U určení polohy bodů měřické sítě se využívala technologie GNSS a při 

podrobném měření elektronické tachymetrie. Základní využité metody byly RTK metoda, 

polární metoda, trigonometrické určení výšek. Výsledkem měření byly souřadnice 

pomocných měřických bodů v systému ETRS89, které se transformovaly do systému 

projektu a to S-JTSK. Výstup z totální stanice (zápisník), ten se zpracoval v programu 

Geus15.0. Souřadnice vypočítaných podrobných bodů jsou uvedeny v přílohách. 

Použité přístrojové vybavení: dvoufrekvenční GPS aparatura ProMark 500, totální 

stanice SOKKIA SET 230RK.  

Pro zpracování údajů byl použitý program MicroStation s geodetickou nadstavbou 

GEO. Výsledkem grafického zpracování v tomto programu byl výsledný Polohopisný a 

výškopisný plán v měřítku 1:250, uvedený v přílohách. 

 Zhodnocením a porovnáním dosažených odchylek s povolenými přípustnými 

odchylkami, bylo zjištěno, že měření a vyhotovení účelové mapy vyhovuje kritériem 3. 

třídy přesnosti, přesnost je postačující pro účely práce. 

Mezní střední chyba dosažená při výpočtu souřadnic podrobných bodů: mxy = ±0,08 m 

Základní střední chyba: mxy = ± 0,14 m 

Přesnost určení polohy pomocných měřických bodů: mxy = ± 0,02 m 

Základní střední chyba: mxy = ±0,12 m 

Výsledkem práce byla technická zpráva, seznam souřadnic a výšek podrobných 

bodů polohopisu a grafické znázornění zájmového území. 
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