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ANOTACE  

Cílem bakalářské práce bylo geodetické zaměření polohopisu a výškopisu areálu, 

který byl určen pro výstavbu sběrného dvora v k.ú. Zubrohlava.  

Jako první byla provedená rekognoskace terénu a po ní následně zaměření terénu 

polární metodou z pomocných měřických bodů 5001 až 5003, jejichž poloha byla určena 

technologií GNSS. Součástí měření nebyl pouze daný areál ale i přilehlé komunikace, 

existující inženýrské sítě (kanalizace a el. vedení) a to podle povrchových znaků (šachty a 

sloupy). Ostatní inženýrské sítě nebyly zaměřeny.  

Zpracování dat bylo provedeno pomocí softwaru GEUS 15.0 v počítačovém 

prostředí. Grafické zpracování bylo provedeno pomocí grafického systému MicroStation 

V8 s geodetickou nástavbou GEO.  

Měření podrobných bodů polohopisu a výškopisu bylo provedeno v 3. třídě 

přesnosti se střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m v závazném souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  

SUMMARY 

Aim of my bachelor thesis was geodetic survey of planimetry and altimetry area 

that was intended for build - up collective site in cadastre unit Zubrohlava. 

First was performance terrain reconnaissance and subsequently after that I 

performed survey of the terrain by the polar method from the auxiliary survey point 5001 - 

5003 that was intended by technology GNSS. The altimetric measurement was performed 

in Baltic Vertical Datum - After Adjustment with attach to the geodetic height point No. 

18. A part of measurement wasn't only the survey of the area but also outlying 

communications, existing engineering nets (drainage, power line) after surface signs 

(shafts, columns). Other engineering nets weren’t measured. Data processing was 

performed by the computing computer program GEUS 15.0. Graphics processing was 

performed by the help of graphic system MicroStation V8. The measurement was 

performed in 3 accuracy class. The measurement was performed in Datum of Uniform 

Trigonometric Cadastral Network (S-JTSK) and vertical coordinate system (Bpv). 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Bpv   Výškový systém – Balt po vyrovnaní 

C/A  Coarse/Acquisition code (hrubý/volný kód) 

ETRS89 Evropský terestrický referenční systém 1989 

f 0   Základní frekvence f 0 = 10,23 MHz 

GNSS   Global Navigation Satellite System (Globální navigační satelitní systém) 

GPS   Global Positioning System (Globální polohový systém) 

KN   Katastr nemovitostí 

k. ú.   Katastrální území 

L 1  Jednofrekvenční nosná frekvence 

L 2  Dvoufrekvenční nosná frekvence 

M  Měřítkové číslo 

P  Precision code (Přesný kód) 

PC  Osobní počítač (personal computer) 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

PVBP  Podrobné výškové bodové pole 

RTK  Real Time Kinematic (Kinematické měření v reálnem čase) 

S – JTSK Souřadnicový systém - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKPOS Slovenská prostorová observační služba 

SPGS  Slovenská permanentní GNSS služba 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZVBP  Základní výškové bodové pole 
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1. ÚVOD 

 

Cílem bakalářské práce bylo geodetické zaměření polohopisu a výškopisu areálu, 

který měl sloužit jako podklad pro projekt výstavby sběrného dvoru v katastrálním území 

Zubrohlava, v lokalitě Zubrohlava. 

Objednavatelem zakázky byl Obecní úřad (dále jen OÚ) Zubrohlava. Areál byl 

situovaný v intravilánu obce Zubrohlava. Vedla k němu jen zpevněná, štěrkem vysypaná 

cesta. 

Měřické práce probíhaly na podzim a byly rozděleny na  několik samostatných 

částí, které na sebe postupně navazovaly. Nejdříve byla provedená rekognoskace terénu. 

Dále byly stabilizovány pomocné body měřické sítě. Měřická síť byla zaměřená 

technologií GNSS, metodou RTK. Měření bylo provedeno pomocí dvoufrekvenční GPS 

aparatury ProMark 500. Pomocné body měřické sítě byly určeny ve 3. třídě přesnosti se 

střední souřadnicovou chybou  mxy = 0,04 m. 

 Při měření polohopisu a výškopisu byla použita polární metoda s využitím 

univerzálního měřícího přístroje SOKKIA SET 230 RK. Podrobné body měření byly 

rovněž měřeny ve 3.  třídě přesnosti se střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. 

Polohopisný a výškopisný plán byl zaměřen a následně zpracován v závazném 

souřadnicovém systému Slovenské republiky a to v Jednotné  trigonometrické síti 

katastrální (dále jen S-JTSK) a výškovém systému Balt pro vyrovnání (dále jen Bpv). 

Zpracování naměřených dat bylo dokončeno hromadným zpracováním dat dávkou v 

programu GEUS 15.0. Grafické zpracování bylo provedeno v grafickém systému 

MicroStation V8. 

Výsledný polohopisný a výškopisný plán byl zpracovaný v měřítku 1:350 a 

obsahoval zobrazení areálu k výstavbě sběrného dvoru, přilehlé komunikace a inženýrské 

sítě. 

 Součástí bakalářské práce jsou: technická zpráva, zápisníky měření, měřický náčrt, 

protokol určení souřadnic bodů technologií GNSS, seznam souřadnic a výšek podrobných 

bodů polohopisu, geodetické údaje o nivelačním bodě, grafické znázornění lokality M 

1:350. 
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2. CÍL, PŘEDMĚT A ROZSAH MĚŘENÍ 

 

Cílem měření bylo geodetické zaměření polohopisu a výškopisu areálu pro potřebu 

výstavby sběrného dvora v k. ú. Zubrohlava. Toto měření bylo provedeno na základě 

objednávky OÚ Zubrohlava,  kterou  OÚ předložil geodetické firmě Brandys s.r.o.  

Areál byl situován v intravilánu obce Zubrohlava, ležící v severní části Slovenska v 

Žilinském kraji okres Námestovo (obr. 1). Obcí prochází hlavní komunikace č. 521 z 

Námestova do Oravské Polhory a dále pokračuje na slovensko-polské hranice. 

 

 

 

Kraj: Žilinský      

Okres: Námestovo  

Region: Střední Slovensko  

Obec: Zubrohlava   

Katastrální území: Zubrohlava 

Lokalita: Zubrohlava 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.  Lokalizace obce Zubrohlava [17] 

2.1 Lokalita území 

 

Měřený areál byl umístěn v zastavěném území obce. Jednalo se o  parcelu KN s 

parcelním číslem 484. Výměra parcely byla 7392 m
2
. Druh pozemku této parcely je 

zařazován do ostatních ploch. Informace o parcele byly zjištěny z informačního katastru 

nemovitostí Slovenské Republiky viz [4].   



Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření sběrného dvora v obci Zubrohlava 

 

9 

 

Tento pozemek původně sloužil jako kluziště s dostatečně volnou asfaltovou 

plochou (obr. 2), které ale nebylo dostatečně využíváno a proto se zastupitelé obce 

Zubrohlava rozhodli pro jeho zrušení a místo něj zřídili sběrný dvůr. 

 Tím vznikla potřeba OÚ Zubrohlava, zaměřit parcelu č.484. Sběrný dvůr by 

technicky a organizačně zajišťoval zhodnocení vybraných druhů odpadu dodaného 

obyvateli obce. 

 

Obr. 2.  Prostorové uspořádání obce Zubrohlava [17] 

  

Kromě předmětu měření parcely č. 484 byly zaměřeny i přilehlé komunikace (obr. 

3). K pozemku vedla jen zpevněná, štěrkem vysypaná cesta. Zaměřeny byly i přilehlé 

komunikace, inženýrské sítě (kanalizace, el. vedení) a to podle povrchových znaků (šachty, 

sloupy). 

 

 

Obr. 3.  Pozemek určen pro výstavbu sběrného dvoru  
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2.2 Souřadnicový a výškový systém 

 

Měření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK - Systém jednotné  

trigonometrické sítě katastrální. S-JTSK je závazný referenční systém na celém území 

Slovenské republiky a je definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým konformním 

kuželovým zobrazením ve všeobecné poloze a souborem souřadnic bodů z vyrovnání 

trigonometrických sítí. 

Výškové měření bylo připojeno na nivelační bod č. 18 s nadmořskou výškou 

619,64 m a bylo provedeno ve výškovém systému Bpv – Balt pro vyrovnání. 

 

2.2.1 S-JTSK (Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální) 

 

Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  je dle [15] definován: 

 1. Besselovým elipsoidem určeným v roce 1841, se základním poledníkem 

přecházejícím přes ostrov Ferro. Základní poledník se nachází 17°40° západně od 

poledníku Greenwich. Parametry základního poledníku byly: a = 6 377 397,1555m,  f = 

1:299,152 8128, kdy parametr „a“, je délka hlavní poloosy , a „f“ je zploštění. 

2. Křovákovým zobrazením, který popisuje výpočet pravoúhlých rovinných 

souřadnic, konformního kuželového zobrazení ve všeobecné poloze z daných zeměpisných 

souřadnic na Besselově elipsoidu. Křovákovo zobrazení se skládá ze čtyř na sebe 

navazujících kroků: 

-  ze zobrazení Besselova elipsoidu na kulovou plochu, 

- z transformace zeměpisných souřadnic na kartografické souřadnice na kulové 

ploše,  

- ze zmenšení kulové plochy a její konformní zobrazení na dotykový kužel ve 

všeobecné poloze,  

- z rozvinutí na dotykový kužel do roviny. 

S-JTSK je pravoúhlý rovinný souřadnicový systém, jehož osa x směřuje na jih 

a osa y na západ. Konstanty, které vystupují v zobrazovacích rovnicích Křovákového 

zobrazení jsou: 
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- φ0 = 49°30° (φ0 je hodnota zeměpisné šířky, základní nakreslené rovnoběžky na 

Besselově elipsoidu), 

- λ = 42°30° (λ je zeměpisná délka kartografického pólu, na Besselově elipsoidu, 

která je definována od základního poledníku Ferro) viz obr. 4. 

 

 

Obr. 4.  Kužel v obecné poloze [16] 

2.2.2 Bpv (Balt pro vyrovnání) 

 

Výškový systém Balt po vyrovnání je dle [15] závazný výškový referenční systém 

používaný ve Slovenské republice. Systém Balt pro vyrovnání je vztažen na střední 

hladinu Baltského moře prostřednictvím referenčního bodu, kterým je nula mořského 

vodočtu v  Kronštadtu. Baltský výškový systém pro vyrovnání používá normální výšky. Při 

výpočtu výšek bodů vyrovnáním se uplatňují normální korekce z Molodenského teorie na 

naměřené převýšení získané měřeními v nivelačních sítích. Základní bod ve Slovenské 

republice je bod Strečno. Základní bod v České republice se nachází v Lišově u Českých 

Budějovic  
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2.2.3 ETRS89 (Evropský terestrický referenční systém 1989) 

 

Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89) je dle [15] systém identický 

s Mezinárodním terestrickým referenčním systémem (ITRS) v epoše 1989.0. ITRS je 

fixovaný na stabilní část Euroasijské tektonické vrstvy. 

ETRS tedy nese všechny vlastnosti a charakteristiky ITRS. Počátek systému se 

nachází v těžišti hmot celé Země, včetně oceánů a atmosféry (geocentricita). Jednotkou 

délky je metr.  

Evropský terestrický referenční systém 1989 představuje soubor geocentrických 

prostorových souřadnic, ročních změn a charakteristik přesností vybraných bodů Státní 

prostorové sítě (ŠPS) zpracovaných k určitému datu. V Státní prostorové síti (ŠPS) je 

určována prostorová lokalizace bodů statickou metodou měřením dvoufrekvenčními 

přístroji GPS v hraniční přesností s hodnotou střední souřadnicové chyby mB, mL 0,009 

m, mH 0,025 m. Další podrobnosti o ETRS 89 v  [10]. 

Souřadnice ETRS89 se vyjadřují v pravoúhlých kartézských souřadnicích XYZ 

nebo v elipsoidických (geodetických) souřadnicích φ, λ, h, kde „φ“ je zeměpisná 

(geodetická) šířka, „λ“ zeměpisná (geodetická) délka, „h“ elipsoidická (geodetická) výška. 

Elipsoidické (geodetické) souřadnice ETRS89 jsou ve vztahu s elipsoidy 

Geodetického referenčního systému 1980 (GRS80). Základním poledníkem je Greenwich. 

Konstanty elipsoidu jsou: a = 6 378 137m („a“ je délka hlavní poloosy), f = 

298,257222101 („f“ je zploštění, které je vypočítané  konstantou „GM“ geocentrická 

gravitační konstantou, „J2“ zonální geopotencionální koeficient druhého stupně, 

a konstantou „ω“- uhlová rychlost rotace Země).  
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3. METODY MĚŘENÍ 

 

Před měřením byly vykonané přípravné práce, které pozůstávali z výběru vhodné 

měřické metody, přístrojů.  

Při měření byly využity: 

-  technologie GNSS na určení polohy pomocných měřických bodů, 

-  polární metoda na podrobné zaměření polohopisu, 

-  trigonometrické určování výšek. 

 

3.1 Technologie GNSS 

Globální navigační satelitní systém GNSS je celosvětový družicový navigační 

systém pro určení aktuální polohy a času kdekoliv na Zemi. Vyznačuje se vysokou 

přesností, možností pracovat kdekoliv na Zemi a nezávislostí na počasí, denní či noční 

době. 

V současnosti existuje několik navigačních systémů, např COMPASS (ČÍNA), 

GALILEO ( EURÓPA), GLONASS (RUSKO), NAVSTAR (USA). 

Měření bylo provedeno za využití navigačního systému NAVSTAR (USA)-

Navigation System Using Time and Ranging a GLONASS.  

NAVSTAR je navigační systém, který byl vyroben pro vojenské účely Ministerstva 

obrany Spojených států amerických. Postupem času byl jeho signál zpřístupněn pro civilní 

využití. Pracuje na principu měření vzdáleností mezi družicemi a objektem, resp. času, 

potřebného k překonání této vzdálenosti. 

 

3.1.1. Struktura NAVSTAR (USA) 

 

Systém NAVSTAR je složen ze tří základních konstrukčních segmentů: řídící, 

kosmický a uživatelský segment. 

Řídící segment má dle [2] za úkol monitorovat a řídit provoz družic, průběžné 

určovat jejich dráhy, synchronizovat družicové hodiny atd. Řídící systém tvoří pozemní 

monitorovací stanice, které jsou navzájem spojené s řídící centrálou a dodávají jí veškeré 
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telemetrické informace a výsledky o pohybu družic. Řídící centrála tyto informace 

zpracovává, provádí výpočty drah družic (efemeridy) a parametry družicových hodin. 

Výsledné údaje se za pomoci družic vysílají radiovými signály do přijímačů GNSS. 

Kosmický segment je dle [2], [7] reprezentován družicemi, rovnoměrně 

rozloženými na oběžných drahách, nacházejících se ve výšce 20200 km nad Zemí (obr. 5). 

Vzhledem k Zemi zaujímají oběžné dráhy stejnou pozici. Každá družice je vybavena 

přesnými atomovými hodinami, radiovým přijímačem a vysílačem s vlastním kódem. Pro 

kvalitní zachycení signálu je potřebné, aby se nad přijímačem vytvořil kužel 10° - 15° nad 

horizontem. Vyšší přesnosti pro určení polohy je dosaženo zvýšeným počtem družic a delší 

dobou observace. Pro zachycení signálu je třeba činnosti čtyř družic, což je minimální 

počet. Družice vysílají mikrovlnné 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 = 

10,23MHz.  

 

 

Obr. 5.  Rozložení družíc v systéme GPS NAVSTAR [6] 

 

Uživatelský segment tvoří přijímače s anténami, které dekódují signály z družic a  

realizují výpočty, které umožňují jejich další počítačové zpracování vyhodnocovacími 

programy. Přijímače dělíme na jednofrekvenční, dvoufrekvenční a vícefrekvenční. Při 

mém měření bylo využito dvoufrekvenční aparatury. Dvoufrekvenční přijímače přijímají 

signál na dvou frekvencích, které umožňují přijímat signál družic různých systémů jakož i 

eliminovat vlivy ionosféry. 
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3.1.2. Struktura GLONASS (RUSKO) 

 

Systém GLONASS je dle [6] složen ze tří základních konstrukčních segmentů: 

řídící, kosmický a uživatelský segment. 

Kosmický segment se skládá z 21 aktivních družíc a 3 aktivních záloh na oběžné 

dráze. Družice jsou pravidelně rozmístněny ve třech oběžných rovinách pootočených o 

120°. Družice obíhají po kruhových dráhách ve výšce 19 100 km. Družice GLONASS-M 

(M - modifikovaná) je modernizovaná verze první generace družic. Družice (obr. 6) mají 

zlepšený výkon navigace, zpřesněné atomové hodiny, lepší komunikaci mezi družicemi. 

Družice mají delší životnost, zlepšené navigační signály ( využití druhého civilního signálu 

na L2) atd.  

 

Obr. 6. Družice GLONASS-M [6] 

 

Řídicí segment je tvořen řídicím centrem, které je provozované Kosmickými 

silami Ruské federace umístěno v Goličinu – 2,70 km jižně od Moskvy. Řídicí centrum 

plánuje a koordinuje všechny funkce systému GLONASS. Řídicí segment je taky tvořen 

pozemním řídicím  komplexem. Pozemní řídicí komplex sleduje řízení a údržbu družíc. 

Uživatelský segment je malý, byl zanedbán vývoj přijímačů a proto je i málo 

uživatelů. V dalších letech se plánují rozsáhlé investice do oblasti vývoje a výroby 

uživatelských zařízení i do oblasti vývoje aplikací v různých sektorech průmyslu.  



Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření sběrného dvora v obci Zubrohlava 

 

16 

 

3.1.3. Metody na určení polohy 

 

Pro určení prostorové polohy přijímače nad bodem se využívá měření 

pseudovzdálenosti mezi přijímačem a družicí dle [2]. Princip měření pseudovzdálenosti 

spočívá v použití dvou samostatných, vzájemně synchronizovaných frekvenčních a 

časových etalonů. Jeden z nich je umístěn na družici a druhý v přijímači. Signál přijatý 

z družice se v přijímači porovnává s referenčním signálem shodného kódu. Korelace těchto 

signálů umožňuje najít jejich vzájemný časový posun. Podle tohoto časového posunu 

potom můžeme vypočítat pseudovzdálenost  mezi družicí a přijímačem. Metody na určení 

prostorové polohy dělíme na absolutní a relativní. 

Absolutní určení prostorové polohy bodu se relativizuje pomocí jedné měřické 

aparatury, přičemž vzdálenost mezi družicí a přijímačem se určuje pomocí kódového 

měření.  

Relativní (diferenciální) určení prostorové polohy dvou bodů měříme současně 

dvěma aparaturami a registrujeme příjem údajů minimálně ze čtyř družic, čímž získáváme 

prostorový vektor mezi středy antén dvou přijímačů. Metody měření používané při 

relativním určení prostorové polohy jsou: 

- relativní určování polohy statickou metodou (přesnost 5 mm 2 . 10
-6 

d), 

- rychlá statická metoda (přesnost 10 mm + 1 .10 
-6 

d), 

- kinematické (kvazi-kinematické) určování polohy (přesnost 20 mm + 2 . 10
-6

 d ), 

- kinematická metoda v reálnem čase (Real Time Kinematic – RTK). 

 

3.1.4. Slovenská prostorová observační síť SKPOS 

 

Na Slovensku je od roku 2006 v provozu síť 26-ti permanentních stanic (obr. 7). 

SKPOS (Slovenská prostorová observační služba) je budovaná a udržovaná organizacemi 

Úřadu geodézie, kartografie a katastru SR. Aparatury instalované na bodech SKPOS 

umožňují příjem signálů družic systému NAVSTAR a GLONASS. Služba SKPOS vysílá 

uživatelům údaje vztahující se k aktuální poloze referenčních stanic, měřené údaje z těchto 

stanic. Pomocí těchto údajů můžeme určit polohu bodu v reálném čase s přesností několika 

centimetrů. 
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Slovenská permanentní GNSS služba (SPGS) řídí a provozuje systém 

referenčních stanic GNSS tzv. Slovenský prostorový referenční systém (SKPOS). Služba 

poskytuje uživatelům údaje o poloze těchto stanic v systému ETRS89, měřené údaje 

z těchto stanic a tzv. diferenciální korekční údaje ke kódovým a fázovým měřením. Tím se 

dá určit poloha přímo v reálném čase nebo po skončení měření. 

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. 

2. Síť referenčních stanic na příjem signálu GNSS umístěných na geodetických 

bodech. 

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

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

SKPOS--mm, které slouží k přesnému určování prostorové polohy v závazných 

geodetických referenčních systémech v reálnem čase s volitelnou mírou přesnosti 

z využitím signálů z globálních navigačních družicových systémů GPS NAVSTAR, 

GLONASS. 

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

přenosu dat z referenčních stanic do NSC a ke komunikací s uživateli přes prostředí 

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

SKPOS poskytuje dvě základní služby: 

1. Pře reálny čas (RTK), máme 2 typy služeb:  

- SKPOS_dm : diferenciální korekce pře kódové měření využitím pře navigaci a 

určovaní polohy v reálnem čase s přesností 1 m – 0,5 m v závislosti od vybavení 

použivatele, 

- SKPOS_cm: diferenciální korekce pře fázové měření na přesné určování polohy v 

reálném čase s přesností 10 - 2 cm. 

2. Na dodatečné zpracováni údajů (postprocessing):  

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

- SKPOS--mm RS. údaje z vybrané referenční stanice s přesností 20 – 0,5 mm. 

Další podrobnosti o SKPOS lze najít v [1], [10]. 
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Obr. 7.  Rozmístnění permanentních stanic sítě SKPOS [1] 

3.2 Polární metoda 

 

Princip polární metody spočívá v zaměření polárních prvků, kterými jsou úhly a 

délky (obr. 8). Geometrickým základem pro tvorbu polohopisu jsou polohové měřické 

body, mezi které patří body ZPBP, pevné body PPBP, dočasně stabilizované body PPBP, 

trvale nebo dočasně stabilizované pomocné měřické body. 

Vliv na přesnost měření má mnoho činitelů, ale především závisí na přístrojovém 

vybavení a na používané metodě měření, na správnosti volby podrobných bodů a jejich 

hustoty, na povětrnostních podmínkách, na svědomitosti a přesnosti s jakou byla provedena 

měřická a grafická práce. 
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Obr. 8.  Podrobné měření polohopisu polární metodou  [2] 

   

3.3 Trigonometrické určení převýšení 

 

Trigonometrické určení převýšení je dle [7] metoda výškového měření, při kterém 

určujeme převýšení mezi dvěma body teodolitem a signalizačními pomůckami. 

Teodolitem, který stojí na jednom bodě A, určujeme výškový uhel „β“ nebo zenitovou 

vzdálenost „z“ na signál postavený na druhém bodě B (obr. 9). Záměrná přímka, horizont 

přístroje a svislice signálu vytvářejí přibližně pravoúhlý trojúhelník, ve kterém za 

předpokladu, že známe vodorovnou vzdálenost „s“ nebo šikmou vzdálenost „s´“
 
mezi body 

A, B, počítáme svislou odvěsnu „h“ a pomocí ní, jakož i naměřených výšek přístroje „i“ a 

signálu „t“ hodnotu převýšení ∆HAB. 
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Obr. 9.  Princip určení převýšení [7] 

HB = HA  + h + i – t                                                (1) 

h = s . tg  β = s´ . sin β = s . cotg z                                      (2) 

 

4. POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ 

SBĚRNÉHO DVORA 

 

Před začátkem měřických prací bylo potřeba získat všechny dostupné podklady o 

daném území. Toto mi bylo umožněno díky doprovodu pana Ing. Petra Nečase na správě 

katastru v Námestove.  

Jsou to:  

kopie katastrální mapy: katastrální mapa je mapa ve velkém měřítku, která 

zobrazuje všechny nemovitosti na katastrálním území s vyznačením čísla nemovitosti a 

druhu pozemku. Kopie katastrální mapy je snímek resp. zvětšenina katastrální mapy a 

můžeme ji získat na příslušné správě katastru, 

geodetické údaje nivelačního bodu č. 18 nivelačního pořadu z18ae Námestovo-

Oravská Polhora: jsou to údaje, které obsahují informace o daném bodě. Nivelační údaje 
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obsahují: výškový systém, číslo bodu nadmořskou výšku bodu, popis bodu, informace o 

nivelačním tahu, způsob stabilizace, topografii bodu viz. příloha č. 6. 

 

4.1 Rekognoskace terénu 

 

Před zahájením každého geodetického měření je nutné ve zpracovávané lokalitě 

provést rekognoskaci terénu. Rekognoskaci terénu lze popsat jako důkladnou obhlídku   

terénu, jejímž výsledkem je seznámení se s lokalitou a volba vhodných výchozích bodů 

měřické sítě pro připojení měření do platného souřadnicového systému S-JTSK 

a výškového systému Bpv. Pro tachymetrická stanoviska musí být volena vhodná místa 

tak, aby z nich bylo možno zaměřovat podrobné body sloužící k vhodnému zobrazení 

průběhu terénu. V blízkosti stanovisek nesmí být žádné překážky, které by znesnadňovaly 

zaměřování těchto podrobných bodů.   

Podle katastrální mapy byla nalezena  parcela, kde byly vykonané měřické práce 

pro zaměření areálu. Po obeznámení se s pozemkem bylo přistoupeno k vyhledání 

bodového pole. Bylo zjištěno, že v blízkosti zpracovávané oblasti se nenachází dostatečný 

počet výchozích bodů měřické sítě, resp. byly pro účel měření nepoužitelné, protože jejich 

poloha byla příliš vzdálená od daného území. Proto bylo rozhodnuto dočasně stabilizovat 

pomocné body měřické sítě. Body byly voleny tak, aby byl zaměření celý rozsah měřeného  

území. 

 

4.2 Postup budování měřické sítě 

 

Při obhlídce terénu byly voleny vhodná místa na stabilizaci pomocných bodů 

měřické sítě s přihlédnutím na terénní podmínky, vhodnou vzdálenost i viditelnost. Místa 

byla zvolena tak, aby ležela na vhodném a pevném povrchu (zpevněná část pozemku, 

silnice...). 

Měřická síť byla tvořena body 5001, 5002, 5003 viz obr. 10. Tyto body byly určeny 

technologií GNSS, metodou RTK s využitím systému SKPOS (Slovenský prostorový 

observační systém). 
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Obr. 10.  Pomocná měřická síť (tachymetrické stanoviska) 

 

4.2.1 Metoda měření 

 

Poloha pomocných bodů měřické sítě byla určena technologií GNSS, metodou 

RTK. Při této metodě RTK přijímač (dále jen RTK rover) komunikuje s SKPOS pomocí 

modemu nebo mobilního telefonu. 

Postup měření: 

Na začátku připojení RTK rover zaslal řídícímu serveru své identifikační údaje 

(uživatelské jméno a heslo) a svou aktuální polohu. Při měření bylo využito uživatelské 

heslo „jbrandys1“. 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 začal server ihned vysílat. RTK rover se po přijetí těchto korekcí snažil 

zinicializovat a dosáhnout centimetrovou přesnost v reálném čase. RTK rover byl na 

určovaných bodech  několik minut v rozmezí několik desítek sekund. 
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 Měření RTK rover  má několik velkých výhod. Přijímač okamžitě vyhodnocuje 

kvalitu přijímaných družicových signálů a konfiguraci družic a zároveň kvalitu 

komunikace s SKPO.  

Na základě toho okamžitě zobrazuje odhad aktuální přesnosti měření. Při RTK 

měření se zaznamenávají přímo souřadnice měřených budov, které již není nutné žádným 

způsobem dále zpracovávat. Stačí je přetransformovat do požadovaného souřadnicového 

systému (např. S-JTSK) a vyexportovat ve formě textového záznamu souřadnic nebo 

v jiném vhodném formátu. 

Přesnost určení horizontální polohy je dle [16] RTK metodou s využitím SKPOS je  

provozovatelem SKPOS deklarována do 0,02 m. Výšková přesnost se při GPS měření 

stanovuje jako dvojnásobek polohové přesnosti, takže při použití SKPOS by se měla 

pohybovat do 0,04 m. 

Moderní dvoufrekvenční GNSS přístroje  mají dobu inicializace několik sekund, 

proto občasná ztráta signálu při přechodu pod překážky nemá prakticky žádný vliv na 

rychlost měření v prostoru, kde je družicový signál vyhovující. 

 

4.2.2 Použité prístroje 

 

Při měření byla použita dvoujfrekvenční aparaturu MAGELLAN ProMark 500 

(obr. 11). Dvoufrekvenční přístroj přijímá signály z družíc na oboch nosných vlnách L1 

a L2. ProMark 500 nabízí GPS + GLONASS systém se zaměřením na geodézii a 

mapování. Maggelanův nejlepší RTK systém nabízí kompaktní GNSS řešení. 

Bezkabelový, lehký a přitom robustní přístroj je mobilní a přizpůsobivý při terénních 

pracích. ProMark dále nabízí i GIS mapování jen pomocí ovládacího MobileMapperu, 

který je součástí standardní RTK sestavy. Mobilní záznamník je vybaven slotem pro SD 

kartu, s přijímačem komunikuje pomocí Bluetooth [5]. 
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Obr. 11.  Dvoujfrekvenční GPS aparatura ProMark 500 [5] 

4.2.3 Transformace souřadnic 

 

Po zaměření bodů metodou RTK byly vypočítané okamžité souřadnice bodů 

v prostorovým referenčním systému ETRS89. Na transformací souřadnic z referenčního 

systému ETRS89 do S-JTSK byl použit program Transform 2010. 

Program Transform 10 dle [14] umožňuje provádět převod souřadnic bodů 

získaných GPS měřením v souřadnicovém systému ETRS89 do souřadnicového systému 

projektu S-JTSK. V současné době máme k dispozici celkem 4 předdefinované souřadné 

systémy: S-JTSK, RD 1918, S-42 a S-JTSK Slovensko. Nejvíce propracovaný je projekt se 

souřadnicovým systémem JTSK. Projekt 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 

transformací s globálním transformačním klíčem, která je k dispozici i u ostatních projektů.  

První varianta převodu využívá prostorové podobnostní transformace (7 parametrů 

včetně měřítka) nebo zhodnostní transformace (6 parametrů bez změny měřítka). 

Vzhledem k tomu, že jde o lokální síť na území malého rozsahu, jsou transformační 

parametry (úhly pootočení, posuny, měřítko) silně korelované a nemají samy o sobě reálný 

význam.  

Vzhledem k odlišnému měřítku S-JTSK a ETRS89 je při zhušťování bodového 

pole výhodnější používat podobnostní transformace (včetně změny měřítka) a definitivních 

souřadnic (zpravidla včetně Jungovy transformace), aby se neporušila homogenita 

deformovaného S-JTSK, 

Při výpočtu byla využita sedmiprvková transformace (včetně změny měřítka) se 

definitivní souřadnice na identických shodují s danými rovinnými souřadnicemi a na 
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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 hodnot odchylek. Váha je rovná čtverci převrácené hodnoty vzdálenosti mezi 

identickým bodem a bodem pro který provádíme výpočet.  

Výsledkem výpočtu transformace byl protokol určení souřadnic bodů technologií 

GNSS v S-JTSK viz. příloha č. 4.  

4.2.4 Stabilizace bodů 

 

Pomocné body měřické sítě byli očíslované 5001, 5002, 5003. Tyto nově založené 

pomocné body byly stabilizovány ocelovými hřeby a dřevěnými kolíky. Pro snadnější 

nalezení daných bodů byly označené reflexním sprejem.  

Výškopisné měření bylo připojované na nivelační bod PVBP č. 18 (nivelační tah 

z18ae Námestovo - Oravská Polhora) s nadmořskou výškou 619.64 m. Geodetické údaje o 

nivelačním bodě  byly zjištěny viz. příloha č. 6. 

 

4.3 Metody podrobného měření polohopisu a výškopisu 

 

Podrobné měření představuje zaměření polohopisu a výškopisu určité části 

zemského povrchu za účelem vyhotovení mapy. Zobrazením výsledků měření vzniká 

zmenšený obraz území v rovině mapy. V současnosti se jen zřídka samostatně měří 

polohopis ale jde zpravidla o kombinaci polohopisné a výškopisné metody měření např. 

metoda polárních souřadnic spojenou s měřením  převýšení, plošnou  nivelaci aplikovanou 

na fotoplánu vyhotoveném jednosnímkovou leteckou fotogrammetrii a pod. Jestliže to 

přesnost mapy dovoluje, je možné použít měření polohopisu a výškopisu v jednom 

technologickém postupu a to tachymetricky.  
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4.3.1 Podrobné polohopisné měření 

 

Polohopisné měření dle [2], [7] znamená zaměření všech polohopisně významných 

bodů přírodních a umělých objektů (pod zemským povrchem, na povrchu a nad zemským 

povrchem) pevného trvalého charakteru tak, aby byly jednoznačně určené rovinné 

geometrické vztahy mezi jednotlivými zaměřenými body. Zaměřovanými body byly tedy 

lomové body hranic pozemků, parcel, zemědělských kultur, půdorysů budov, břehů 

vodních toků a vodních ploch, komunikací (cesty, železnice, lanovky, elektrická, telefonní 

vedení), inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace apod.), hranic (administrativních, 

hospodářských, vlastnických) a pod. 

Metody podrobného polohopisného měření dělíme na číselné (metoda pravoúhlých 

nebo poláních souřadnic) a grafické (stolová tachymetrie). Častěji se užívají číselné 

metody. 

 

4.3.2 Podrobné měření výškopisu 

 

Mapová díla, které mají sloužit jako vhodné podklady pro inženýrskotechnické 

účely obsahují kromě polohopisu i výškopisu zobrazeného území (technickohospodářské 

mapy 1:5000). Při měření výškopisu dle [7] jde o výškové zaměření bodů přirozeného 

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

významné. Tyto body musí být polohově známé, nebo se současně zaměří  polohově 

i výškově.  

Pro vyhotovení výškopisného plánu je nutno znát polohu i výšku poměrně 

značného množství volených bodů terénu, tzv. podrobných bodů. Na jejich základě je 

možné v plánu vyjádřit tvar a průběh terénu. Množství podrobných bodů je závislé 

především na členitosti terénu a dále na měřítku požadovaného výškopisného plánu. 

Správný a ekonomický výběr podrobných bodů umožňuje co nejlépe vyjádřit výškové 

poměry v dané lokalitě. 

Průběh terénu můžeme vyjádřit výškovými kótami, vrstevnicemi a technickými 

šrafami. Všechny tři způsoby se vhodně kombinují. V zastavěném území (intravilánu) 

převládají výškové kóty. Ve volném, nezastavěném území (extravilánu) se používají 
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především vrstevnice. Šrafy se uplatňují jako doplňkový způsob v obou případech, neboť 

výrazně dokreslují charakter terénu. Výškopisný plán byl tvořen pomocí výškové kóty 

s kombinací šraf. 

Poloha i výška podobných bodů se určuje při podrobném měření, které se výškově  

připojuje na body výškového bodového pole. Polohově se často menší lokality do 50-100 

ha zaměřují po dohodě s objednavatelem měřických prací též v místním souřadnicovým 

systému, při větších lokalitách je již nezbytné připojení na body polohového bodového 

pole. 

Mezi nejpoužívanější metody výškového měření dle [2] patří: 

- nivelace (přesnost na 1,0 mm až 0,1 mm), 

- trigonometrické měření výšek (přesnost na 0,1 m až 0,01 m). 

4.3.3 Tachymetrie 

 

Tachymetrie je dle [7] rychlá měřická metoda, při které je současně určována 

poloha i výška bodů zemského povrchu. V jednom úkonu je tak možné získat informace 

potřebné k vyhodnocení polohopisné i výškopisné složky mapy. Poloha bodu v tachymetrii 

je určena polárně a výška trigonometricky (obr. 12). 

Pro každý bod byl ze stanoviska měřen „ω“ vodorovný úhel od zvoleného směru 

dvou známých stabilizovaných bodů, kdy jeden z nich byl stanoviskem přístroje), „s“ 

(vzdálenost bodu od stanoviska) a „β“ resp. „z“ (výškový úhel, resp. zenitový úhel).  

 

Obr. 12.  Tachymetrické určení bodu [7] 
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Při podrobném měření polohopisu a výškopisu byla použita metoda elektronické 

tachymetrie, která umožnila získat hodnotu vodorovného úhlu, vodorovné vzdálenosti, 

převýšení s příslušným číslem bodu přímo na displeje přístroje v digitální (číselné) podobě. 

Naměřené hodnoty byly vloženy do registračního zařízení pro další automatizované 

zpracování. 

Nejdůležitější činností v terénu, kromě vlastního měření, byla volba 

tachymetrických stanovisek a tachymetrického nákresu. 

Tachymetrický náčrt: 

Jako podklad pro tachymetrický nákres byla použita kopie katastrální mapy, kde 

byla vyznačena síť tachymetrických stanovisek, kterými byly body č. 5001 – 5003. Ukázka 

měřického náčrtu je na obr. 13. 

 

Náčrt obsahoval: 

- síť pomocných bodů měřické sítě ( body č. 5001 – 5003), 

- předmět polohopisu s vyznačením jednotlivých bodů křížky a pořadovým číslem, 

jejich vzájemné pospojování podle skutečnosti v terénu, 

- průběh terénu, zobrazený formou technických šraf,  

- údaje přímo měřených délek (omerné míry stavebných objektů, šířka komunikace. 

Naměřené míry byly zaměřeny za pomoci pásma). 

Úkolem měření bylo co nepřesněji a nejvěrněji zachytit průběh terénu. Polohopisné 

a výškopisné zaměření podrobných bodů bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti se střední 

souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Při měření byl využit univerzální měřící přístroj 

SOKKIA SET 230 RK. 
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Obr. 13.  Tachymetrický náčrt 

 

Předmětem měření byl zejména areál určený pro výstavbu sběrného dvora. Areál 

se nacházel v obci Zubrohlava v katastrálním území Zubrohlava ve Slovenské republice.  

Zaměřeny byly i přilehlé komunikace, stávající sítě (kanalizace, el. vedení) a to podle 

povrchových znaků (šachty, sloupy). Ostatní inž. sítě nebyly zaměřeny.  Poslední použité 

číslo podrobného bodu bylo č. 267, souřadnice všech podrobných bodů jsou uvedené 

v příloze č. 5. 

Hlavní úlohou při měření výškopisu bylo co nejvěrněji zachytit všechny terénní 

tvary. Terén byl mírně nepravidelný. 

Přímým měřením v terénu byly získané potřebné údaje k zobrazení daného objektu. 

Výsledkem měření v terénu byl měřický náčrt (příloha č. 2) a soubor s naměřenými 

hodnotami vodorovného směru, zenitového úhlu a vodorovné délky viz. příloha č. 3. 

Každému záznamu v souboru, který odpovídal jednomu podrobnému bodu se navíc 

automaticky přidělilo číslo záznamu (číslo podrobného bodu). Na základě známých 

souřadnic tachymetrických stanovisek, jakož i známé výšky přístroje a odrazového hranolu 

(cíl) byl proveden okamžitý výpočet prostorových souřadnic (y, x, h) podrobného bodu viz. 

příloha č. 5. 
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V průběhu měření byl pro každý podrobný bod zadáván tzv. znakový kód. Znakové 

kódy udávali význam k jednotlivým částem obsahu a struktury mapy, kterými byli 

polohopis, výškopis, inženýrské sítě, vegetace (strom), sloupy atd. 

 

Přístroje a pomůcky 

Při měření byly použity: 

- univerzální měřící přístroj SOKKIA 230RK, 

- stativ, 

- odrazný hranol, 

- pásmo. 

 

SOKKIA SET 230 RK 

SOKKIA SET 230 RK je elektronická totální stanice, která umožňuje měření bez 

optického hranolu až do vzdálenosti 100 m a víc (obr. 14). Totální stanice je vybavena 

numerickou klávesnicí s alfanumerickým vstupem, technologií bezhranolového měření a 

lepším výkonem dálkoměru.  

Přesnost měření úhlu : standardní odchylka 6
cc

. 

Přesnost měření vzdálenosti: přesnost při bezhranolovém měření je ± (3 mm + 2 ppm). 

Přesnost při použití hranolu AP (atmosférické podmínky) je ± (2 mm + 2 ppm). Dosah 

dálkoměru na hranol AP : 5000 m. Dosah při bezodrazovém měření je 100 m a víc. Další 

podrobnosti o SOKKIA SET 230 RK lze najít v [8]. 

 



Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření sběrného dvora v obci Zubrohlava 

 

2013                                                                                                                                      31 

 

 

Obr. 14.  Prístroje a pomůcky [8] 

 

4.3.4 Posouzení přesnosti měření 

 

Přesnost mapy: Účelová mapa byla vyhotovena ve 3. třídě přesnosti, která byla 

charakterizována přesností určených souřadnic x,y a podrobných bodů polohopisu. Když 

byly základní střední chyby určených souřadnic označeny mx a my, základní střední 

souřadnicová chyba byla dána vztahem:  mxy =        
      

   . Základní střední 

souřadnicové chyby bodů mxy, podle tříd přesnosti, stanovuje STN 73 0415 viz. [11]. 

Charakteristika mx,y nesměla překročit kritérium ux,y , které bylo podle kritérií 

přesnosti : 

pro 3. třídu přesnosti mapy ux,y = 0,14 m viz.  [3],[12]. 

Přesnost pomocných měřických bodů: je pro 3 třídu přesnosti mapy stanovená 

střední souřadnicovou chybou  

mxy = 0,12 m, 

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

přesnosti). 

 Měření bylo provedeno ve třetí třídě přesnosti měření. 
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5. KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Po terénních pracích následovaly práce kancelářské, které byly rozděleny do dvou 

částí a to výpočetní práce a grafické zpracování. 

 

5.1 Výpočetní práce 

 

Výpočetní práce vycházela z výpočtů zápisků získaných při měření, výpočtu 

transformace souřadnic ze systému ETRS89 do S-JTSK a výpočtů souřadnic podrobných 

bodů. Po transformaci souřadnic tachymetrických stanovisek 5001-5003 byly ještě 

vypočítány souřadnice podrobných bodů měření určeny měřením v terénu. Výpočet se 

uskutečnil v počítačovém programu GEUS 15.0.  

GEUS 15.0 je programový systém na práci v oblasti geodetických výpočtů, přímo 

určený na základní souřadnicové výpočty v geodetické praxi, na jednoduché grafické 

výstupy a na zpracování dat z univerzálních měřických stanic. 

 V kanceláři geodetické firmy Brandys s.r.o. byl výstup z totální stanice 

naimportován do programu GEUS 15.0, ve kterým byly vypočítány souřadnice bodů 

podrobného měření. Jako první bylo nutné data převést do formátu GEUS, tedy s příponou 

PDT. V tomto programu byl vykonán výpočet souřadnic měřených bodů přes polární 

metodu dávkou. 

Výsledkem výpočetních prací byl seznam souřadnic podrobných bodů viz. příloha 

č. 5.   

 

Ukázka výpočtu protokolu z programu GEUS 

 1 Polární metoda   

________________________________________________________________________

ČÍSLO BODU     DÉLKA    VÝŠ.CÍL   VOD.ÚHEL     ZENIT     

ST:           5001   výš.stroje:   1.67  

  1:   4816 0022      0.00      0.00      0.0000  91.1266 

  2:           9000     78.01      1.60    208.1192  98.1868 

  3:           5002     52.11      1.58     61.3640  106.0950 
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  4:           5003    114.15    1.58     5.5482   102.8460 

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

             Orientace:  Rozdíl délek:   Mezní:    Rozdíl výšek: 

  1:   4816 0022    391.5265 neměřeno  0.10      neměřeno     

  2:            9000    391.5709        0.00        0.21         0.02     

  3:            5002    391.5855       -0.01        0.19         0.01     

  4:            5003    391.5553        0.02        0.23        -0.02     

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

 Výsledná orientace :  391.5450 

 Stř.chyba orientace =   0.0169     Mez.stř.chyba =   0.0800 

 Zavedené zkreslení délek:   0.999860000000 

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

ČÍSLO BODU     DÉLKA     VÝŠ.CÍL   VOD.ÚHEL     ZENIT     

 1     17.97       1.60    200.7334   100.609 

 2      6.86       1.60   204.8366   100.5336 

 3      5.65       1.60   191.1162   102.2974 

 4      6.61       1.60    145.4804   108.2424 

 . 

 . 

 77    26.31       1.60     86.1786   110.2126 

                78     26.29      1.60     89.7808   109.8536 

                  79     27.01       1.60     88.2876   108.2458 

                  80      8.74       1.60  3  05.6496    97.8614 

 1 Polární metoda 

_________________________________________________________________________   

ČÍSLO BODU     DÉLKA   VÝŠ.CÍL   VOD.ÚHEL     ZENIT     

 ST:           5003   výš.stroje:   1.58  

  1:   4816 0022      0.00      0.00      0.0000    84.4904 

  2:           5001    114.15     1.67    240.7588    97.1640 

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

                Orientace:   Rozdíl délek:   Mezní:    Rozdíl výšek: 

  1:   4816 0022    376.2955    neměřeno        0.10      neměřeno     



Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření sběrného dvora v obci Zubrohlava 

 

2013                                                                                                                                      34 

 

  2:            5001    376.3447        0.02        0.23         0.04     

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

 Výsledná orientace :  376.3141 

 Stř.chyba orientace =   0.0302     Mez.stř.chyba =   0.0800 

 Zavedené zkreslení délek:   0.999860000000 

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

  169     49.06     1.60    310.0940   90.7620 

                170     49.08     0.05    312.2692   93.0610 

                 171     41.85     1.60    313.5830    94.2118 

                 172     42.47     1.60    316.8620    96.3716 

                 173     43.15     1.60    319.5988    94.7424 

 . 

 . 

ČÍSLO BODU     DÉLKA   VÝŠ.CÍL   VOD.ÚHEL     ZENIT     

                261      22.50     1.60    305.9686    98.6166 

                262      23.69     1.60    142.6926   103.0350 

                263      30.62     1.60    166.6400   102.9152 

                264      41.36     1.60    178.3168   101.6628 

                265      44.32     1.60    180.4812   101.6466 

                266      54.52     1.60    188.5120   101.3574 

                267      65.33     1.60    191.5892   100.8864 

5.2 Grafické zpracování 

 

Po výpočetních pracích následovalo grafické zpracování. Pro automatické 

zpracování údajů bylo využito grafického systému MicroStation V8. Program 

MicroStation V8 obsahuje  funkce, které ulehčily grafickou tvorbu bakalářské práce. 

Postup zpracování : 

 Po importu seznamu souřadnic s příslušnými kódy se automaticky vygeneroval 

výkres, který obsahoval podstatnou část kresby (mapový podklad). 
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 Následně byly vytvořeny potřebné vrstvy, ve kterých byly spojovány jednotlivé 

linie kresby, podle měřičského náčrtu (vrstvy nastaveny přes: Nastavení – Vrstvy – Správce 

-  Vytvořit novou vrstvu).  

Mezi použité vrstvy patřilo například : 

- polohopis, 

- technické šrafování , výšky, 

- nesídelní názvy, značky... 

Každá vrstva musela mít nejprve definované atributy a to barvu, tloušťku čáry, styl 

čáry, atd. Jednotlivé vrstvy byly při spojování linií uzamknuty a v případě potřeby 

odemknuty.  

Výškopisná složka byla dokončená po spojení příslušných polohopisných částech 

mapy. Na účel mapy bylo využito technického šrafování. Dále byly zakresleny inženýrské 

sítě jako kanalizace, či elektrické vedení. Kresba byla dále doplněna o příslušné mapové 

značky, jako šachta nebo sloup (které byly vybrány z knihovny mapových značek dle 

normy [3], [12], doplněna i legendou, severkou, popisem kresby, atd. Popsána byla taky 

státní cesta Námestovo – Oravská Polhora a příslušné polní cesty (obr. 15).  

Výsledný polohopisný, a výškopisný plán měl všechny náležitosti dle normy [3], 

[12]. Výsledný plán byl zhotoven ve měřítku 1:350 a vytištěný  ve formátu A2 viz. příloha 

č. 7. 
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Obr. 15.  Grafické zpracování v programu MicroStation V8 
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření areálu v 

katastrálním území Zubrohlava, v obci Zubrohlava. Měření bylo podkladem pro výstavbu 

sběrného dvoru, který chtěla obec Zubrohlava vybudovat. 

V procesu měření byla použita technologie GNSS, metoda RTK a elektronická 

tachymetrie na podrobné polohopisné a výškopisné zaměření. 

Při měření jsem použila dvoufrekvenční GPS aparaturu ProMark 500 a univerzální 

měřící přístroj SOKKIA SET 230RK. 

Pro zpracování naměřených údajů bylo použito početního programu GEUS 15.0 a 

ke grafickému zpracování  systému MicroStation V8. 

Mezní střední chyba při podrobném měření byla mxy = 0,08 m tzn. že nebyla 

překročena základní střední chyba mxy = 0,14 m. Měření bylo provedeno ve 3 třídě 

přesnosti, tedy dostačující pro účely práce. 

Součástí bakalářské práce jsou : 

- technická zpráva, 

- měřický náčrt, 

- zápisníky měření, 

- protokol určení souřadnic bodů technologií GNSS, 

- seznam souřadnic podrobných bodů  polohopisu, 

- geodetické údaje o nivelačním bodě, 

- polohopisný a výškopisný plán ve měřítku 1:350. 

Tyto dokumenty, jsou přiloženy k této bakalářské práci přílohami, které jsou jak v 

papírové, tak i digitální podobě. 

 

 

 

 

 

  



Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření sběrného dvora v obci Zubrohlava 

 

2013                                                                                                                                      38 

 

7. SEZNAM OBRÁZKU 

Obr. 1 Lokalizace obce Zubrohlava 

Obr. 2 Prostorové uspořádaní obce Zubrohlava 

Obr. 3 Pozemek určení pro výstavbu sběrného dvoru 

Obr. 4 Kužel v obecné poloze 

Obr. 5 Rozložení družíc v systéme GPS NAVSTAR 

Obr. 6 Družice GLONASS-M 

Obr. 7 Rozmístnění permanentních stanic sítě SKPOS 

Obr. 8 Podrobné měření polohopisu polární metodou 

Obr. 9 Princip určení převýšení 

Obr. 10 Pomocná měřická síť (tachymetrické stanoviska) 

Obr. 11 Dvoufrekvenční GPS aparatura ProMark 500 

Obr. 12 Tachymetrické určení bodu 

Obr. 13 Tachymetrický náčrt 

Obr. 14 Přístroje a pomůcky 

Obr. 15 Grafické zpracování v programu MicroStation V8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření sběrného dvora v obci Zubrohlava 

 

2013                                                                                                                                      39 

 

9. SEZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

[1] Geodetické základy – SKPOS [online], zdroj dostupný na http://www.gku.sk/ 

[2] Geodézia v stavebníctve, Bratislava: JAGA GROUP, 2007. ISBN 978-80-8076-048-9 

[3]Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky 

(I 74.20.73.21.00) ÚGKK SR z 15.12.1993, č. NP-2703/1993, s účinnosťou od 1.1.1994 

[4] Katastr portál  [online], zdroj dostupný na  http://www.katasterportal.sk/ 

[5] Magellan ProMark 500 [online], zdroj dostupný na http://www.magellan-gps.cz/ 

[6] RAPANT, P. : Geoinformatika a geoinformační technologie, Institut geoinformatiky, 

VŠB-TU Ostrava, ISBN 80-248-1264-9 

[7] SCHENK, J. :Geodézie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, 2005, 135 s. ISBN 80-248-0782-3 

[8] SOKKIA SET 230RK [online], zdroj dostupný na http://www.geoserver.cz/ 

[9] Souřadnicové systémy [online], zdroj dostupný na http://www.gis.zcu.cz/ 

[10] Specializované geodetické sítě [online], zdroj dostupný na http://www.gku.sk/   

[11] STN 73 0415 Geodetické body: Základné a účelové mapy 

[12] STN 01 3410 Mapy veľkých mierok 

[13] Uživatelská příručka pro program MicroStation 

[14] Uživatelská příručka pro program Transform 2010 

[15]Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra [online], zdroj dostupný na 

 www.zbierka.sk/sk/predpisy/75-2011-z-z. 2011 

[16] Využiti technologie GNSS v podmínkách služby SKPOS [online], zdroj dostupný na 

http://www.pce.sk/ 

[17] www.maps.google.sk, [online] 

 

 

 

 

 

 

http://www.gku.sk/
http://www.magellan-gps.cz/
http://www.gku.sk/
http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/75-2011-z-z. 2011
http://www.maps.google.sk/


Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření sběrného dvora v obci Zubrohlava 

 

2013                                                                                                                                      40 

 

10. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Technická zpráva 

Příloha č. 2 Měřický náčrt 

Příloha č. 3 Zápisníky měření 

Příloha č. 4 Protokol určení souřadnic bodů technologií GNSS 

Příloha č. 5 Seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu 

Příloha č. 6 Geodetické údaje o nivelačním bodě 

Příloha č. 7 Polohopisný a výškopisný plán ve měřítku 1:350 

 

 

 


