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Seznam použitých zkratek 

BLUETOOTH standard pro bezdrátovou komunikaci propojující více elektr. zařízení 

Bpv výškový systém Baltský po vyrovnání 

C/A Kód signál standardní polohové služby vysílaný družicemi GPS 

CMR Compact Measurement Record, formát firmy Trimble 

COMPAS  globální družicový polohový systém (Beidou-2), Čína 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DATAZ Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů 

DGN grafický formáty firmy Bentley Systems 

DSPS dokumentace skutečného provedení stavby 

DTMMO digitální technická mapa města Olomouc 

DWG grafický formáty firmy Autodesk 

DXF formát pro výměnu grafických dat 

ETRF2000 Evropský terestrický referenční rámec 

ETRS89 Evropský terestrický referenční systém 

GALILEO Evropský civilní navigační systém 

GIS geografický informační systém 

GLONASS globální družicový polohový systém provozovaný ruskou armádou 

GNSS Global Navigation satellite system - Globální navigační družicový syst. 

GPRS datový přenos pomocí paketových dat 

GPS Global Positioning System - globální systém určování polohy, USA 

GSM Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

HDOP Horizontal Dilution of Precision, parametr kvality měření GPS 

HDPE označení materiálu (optické sdělovací kabely) 

HS horkovodní stanice 

HV horkovodní potrubí 

ISO PLUS materiál horkovodního potrubí 

JŽMST jednotná železniční mapa stanic a tratí 

KK kód kvality 

MaR označení kabelových rozvodů měření a regulace 

MNČ metoda nejmenších čtverců 

NMEA komunikační protokol 



OPS objektová předávací stanice 

PBPP Podrobné polohové bodové pole 

PDF přenosný formát dokumentů vyvinutý firmou Adobe 

PDOP Position Dilution of Precision, parametr kvality měření GPS 

PK plynová kotelna 

P-kód armádní přenosový kód v signálu GPS 

ppm par per milion, 1 milióntina 

PS předávací stanice 

RTCM nejpoužívanější komunikační formát pro RTK 

RTK Real Time Kinematic (GPS technologie) - měření GPS v reálném čase 

RTK-FKP Real Time Kinematic pomocí plošných korekcí, služba sítě CZEPOS  

S-42 souřadnicový systém  

SBAS  systém pozemních monitorovacích stanic GPS 

S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TB trigonometrický bod 

TCPIP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

TD tepelný dispečink 

TMM technická mapa města 

TUV teplá užitková voda 

UT ústřední topení 

VRS virtuální referenční stanice 

VS výměníková stanice (parní) 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby 

WGS84 Světový geodetický referenční systém 1984 

WLAN bezdrátová komunikace v počítačových sítích 

XLS formát dat programu Microsoft Excel 

ZMD základní mapa dálnice 

ZML základní mapa letiště 

ZMZ základní mapa závodu 
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1 ÚVOD 

Téma své diplomové práce „Příprava a doplnění geodetických podkladů 

pro informační systém“ jsem si vybral z toho důvodu, že šlo o zakázku, kterou jsem 

zpracovával v zaměstnání. Mohl jsem zde uplatnit většinu svých znalostí z mé dosavadní 

praxe a také ze studia na vysoké škole. Svoji roli sehrál i fakt, že mi zaměstnavatel umožnil 

zpracovávat tuto zakázku zcela samostatně.  

Zpracování zakázky „Geodetické zaměření polohopisu a inženýrských sítí 

společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.“ probíhalo v období podzim 2011 - podzim 

2013. Objednatelem byla společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s., zpracovatelem firma 

OLGEO s.r.o. Předmětem zpracování zakázky bylo vyhotovení komplexní digitální 

vektorové mapy všech sítí v majetku objednatele, sloužící jako podklad pro tvorbu GIS. 

Zakázka byla realizována v deseti katastrálních územích ve statutárním městě Olomouc. 

Cílem zpracování zakázky bylo sjednocení, doplnění a zpřehlednění stávajících mapových 

podkladů v majetku objednatele. 

Tato diplomová práce popisuje jednu z částí vytvořené dokumentace 

v katastrálním území Povel v lokalitě Jeremiášova, a to následující kroky: 

 vytvoření měřické sítě, stabilizace bodů, zaměření metodou plošné sítě 

s připojením na body určené technologií GNSS metodou RTK 

 doměření polohopisu do podkladové mapy  

 vyhledání a zaměření sítí v majetku a podle podkladů a požadavků objednatele 

 zpracování jednotné digitální mapy sítí pro geoinformační systém objednatele. 

Diplomová práce je rozdělena na kapitoly. Během zpracování zakázky jsem 

pracoval nejen s „digitálními“ daty, ale i se staršími papírovými podklady. Proto zařazuji 

do druhé kapitoly odstavec z historie evidence podzemních sítí, ve třetí kapitole se věnuji 

obecně závazným předpisům a požadavkům objednatele. Čtvrtá kapitola obsahuje rozbor 

stávajícího stavu, rozdělení a zhodnocení převzaté dokumentace. V páté kapitole popisuji 

vlastní geodetické zpracování lokality Jeremiášova a uvádím základní přehled prací. 

Kapitola šestá obsahuje seznámení s použitými přístroji, metodami a postupy při vlastním 

měření od připojení měřické sítě do platného souřadnicového systému až po měření 

podrobných bodů. Zpracování naměřených dat, výpočty a posouzení přesnosti měření jsou 

obsahem kapitoly sedmé. V osmé kapitole uvádím informace o grafickém zpracování 

naměřených dat a vypracování kontrolní kresby. Devátá kapitola seznamuje s výslednou 

digitální verzí dokumentace, uvádím možnosti dalšího využití a zhodnocuji dosažené 

výsledky. 
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2 EVIDENCE PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Pod pojmem evidence podzemních sítí chápeme metodiku dokumentace 

a evidence, organizaci a legislativní otázky. Způsob, jakým jsou podzemní vedení 

evidovaná a dokumentovaná, je grafický, číselný, popř. kombinovaný. [3] 

Znalost polohy podzemních vedení je nutnou podmínkou nejen pro kontrolu 

správnosti jejich uložení a pro jejich údržbu, ale i pro vyhotovení projektové dokumentace 

při investiční výstavbě a její realizaci. [3] 

Souborná dokumentace podzemních vedení je součástí technických map. Dříve 

se využívalo kontrolních měření prováděných číselnými metodami pro investora výstavby 

a zhotovovaly se tzv. technickoprovozní výkresy v měřítku 1:500. Kopie se periodicky 

předávaly útvarům národních výborů a jejich prostřednictvím sloužily pro další navazující 

projekty. Později dodavatelé stavebních prací sami zajišťovali zaměření dokončených 

objektů a měřickou dokumentaci předávali současně s dokončenými objekty investorovi, 

jehož povinností je souborné zpracování a archivování dokumentace skutečného provedení 

stavby. V současnosti jsou budovány informační systémy se všemi sítěmi jako součást 

integrované mapy města. Dosavadní technická mapa města je vyhotovována zpravidla 

v měřítku 1:500 ve třetí třídě přesnosti. Obsahuje polohopis a výškopis, nadzemní 

a podzemní vedení, bez udání hloubek uložených potrubí a kabelů. Podzemní vedení 

se zobrazují na veřejných pozemcích v plném rozsahu, na neveřejných pouze ta, která jsou 

v majetku správců podzemního vedení. [3] 

Technická mapa města není evidencí podzemních vedení, neboť neobsahuje 

písemnou část, není úplná a není závazná. Vlastní evidenci nenahrazuje, ale poskytuje 

pro ni přesný geometrický základ. Kromě technické mapy města jsou podzemní vedení 

zakreslená do některých účelových map (např. jednotná železniční mapa, základní mapa 

závodu, základní mapa dálnice, …). [3] 

Správci jsou podle vyhlášky o dokumentaci staveb povinni poskytovat ověřené 

údaje o prostorovém umístění a technickém stavu těchto vedení. Průběh vedení včetně 

objektu a zařízení je obvykle zaměřován kótami od stavebních objektů. [3] 

Jedním ze závažných nedostatků v mapách správců je, že podzemní vedení jsou 

zakreslována podle prováděcích projektů, i když v §70 vyhlášky 43/90 Sb. o projektové 

přípravě staveb je uvedeno, že musí být souborně vypracovaná geodetická dokumentace. 

V dokumentaci správců se mohou vyskytovat i nezakreslené změny a některá vedení 

nejsou dokumentovaná vůbec. [3] 

Osa vedení je vyjádřena souřadnicemi lomových bodů a informací o jejich 

spojení. Součástí evidence jsou i technické parametry vedení. Podzemní vedení 

se zobrazuje osou nebo půdorysem a rozlišují se druhem čáry, použitím smluvených 

značek apod. Přesnost a spolehlivost lokalizačních údajů podstatně ovlivňuje využitelnost 

dokumentace o uložení podzemních vedení pro výstavbu i pro ochranu zařízení 

před poškozením. Výhodou geodetických systémů je, že dokumentační elaborát poskytuje 

širší využití a nezaostává proti měnící se situaci na povrchu. [3] 
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3 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

Dokumentace skutečného provedení stavby je projektová dokumentace, opravená 

podle skutečného provedení stavby, odchylného od původní projektové dokumentace. 

Ukázka původní projektové dokumentace viz Příl. 3 [9] 

DSPS patří do skupiny ostatních účelových map.  

3.1 Dokumentace skutečného provedení stavby - účelové mapy 

Účelové mapy jsou skupina map velkých měřítek s nadstandardním obsahem. 

Kromě prvků základní mapy obsahují zákres dalších prvků pod a nad povrchem země 

podle účelu, pro který vznikly. Účelové mapy vznikají přímým měřením, přepracováním 

nebo částečným odvozením ze stávajících map. [1] 

Dělení účelových map: 

 základní účelové mapy (TMM, ZMZ, ZML, ZMD, JŽMST) 

 mapy podzemních prostor (jeskyně, podzemní chodby) 

 ostatní účelové mapy (lesnické mapy, mapy sídlišť, vodohospodářské, 

dokumentace památkových objektů, dokumentace skutečného provedení 

stavby) [1] 

Geodetická část DSPS se vyhotovuje ve standardních systémech (JTSK, Bpv) 

ve 2. a 3. třídě přesnosti. Předmětem polohopisu jsou všechny stavební objekty, které jsou 

obsahem projektové dokumentace, hranice pozemků vzniklé dokončením stavebních 

objektů, případně další objekty dle požadavků zadavatele. Obsahem polohopisu 

a výškopisu jsou stejné prvky jako u TMM a ZMZ. Výsledkem geodetické části DSPS 

je vícebarevná mapa v kladu mapových listů katastrální mapy (JTSK). [1] 

3.2 Obsah DSPS 

Rozsah a obsah DSPS stanoví prováděcí vyhláška 499/2006 Sb. stavebního 

zákona 183/2006 Sb. 

Obsah geodetické části DSPS je stanoven ve vyhlášce 31/1995 Sb. v §13 Výsledky 

zeměměřických činností ve výstavbě, odst. 5, písm. a). 

Geodetická část DSPS obsahuje: 

 číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru 

pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického 

vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 

 polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 

se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací 

sítě, 

 měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového 

 pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů, [9]  

 technickou zprávu. 
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Geodetická část DSPS liniových staveb je vyžadována stavebním úřadem 

ke kolaudačnímu řízení. Zaměření je prováděno podle směrnic správců sítí nebo 

požadavků objednatele. Po zaměření skutečného provedení inženýrských sítí by měl 

následovat geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [8] 

3.3 Požadavky objednatele na zpracování dokumentace 

Požadavky objednatele na zpracování geografického informačního systému 

byly specifikovány v příloze č.1 smlouvy o dílo [13], ve které byly definovány: 

 Rozsah a způsob geodetického zaměření – definovány podklady, 

 Způsob pořízení grafických dat 

 Obsah kresby sítí – datový model (obsah vrstev, barevné rozlišení) 

 Obsah kresby polohopisu 

 Topologie kresby 

 Postup tvorby kresby inženýrských sítí 

 Upozornění na nejčastější chyby geodetů 

 Obsah digitální mapy 

 Pojmenování souborů 

 Převzetí zaměření 

 Dokumentace 

 Postup předání zaměření 

 Zodpovědnosti 

Z hlediska definice geodetických prací na této zakázce byla pro nás jako 

zpracovatele nejdůležitější informace o stanovené přesnosti a souřadnicovém systému. 

Používá se souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

(S-JTSK) a výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv). [13] 

Přesnost podrobných bodů účelové mapy je charakterizována základní střední 

souřadnicovou chybou ±0,14 m (bývalá třída přesnosti 3) a výška podrobných bodů střední 

chybou výšky ±0,12 m. Přesnost bodů měřické sítě je charakterizována střední 

souřadnicovou chybou ±0,06 m. Prochází-li vedení lokalitou, kde není k dispozici bodové 

pole vyžadované přesnosti a odpovídající hustoty bodů, zřizují se stabilizované polohové 

a výškové měřické body, připojené na trigonometrickou síť bodů. Při předání bude předán 

seznam použitých trigonometrických bodů v digitální podobě se souřadnicemi. Seznam 

souřadnic a výšek nově zřízených a stabilizovaných bodů podrobného bodového pole je 

součástí dokumentace výsledků tvorby mapy a předávají se jako příloha technické zprávy 

o tvorbě mapy. [13] 

S objednatelem bylo dohodnuto, že předávaná dokumentace bude pouze 

v digitálním tvaru ve formě grafických dat ve formátu DGN, bude vyhotoven a objednateli 

předán datový model výsledné grafické dokumentace ve formátu XLS a seznam délek 

jednotlivých podzemních vedení rozdělených dle katastrálních území ve formátu XLS.  

  



Bc. Petr Marchovský: Příprava a doplnění geodetických podkladů pro informační systém 

 

 

2014  12 

 

3.4 Předmět měření 

Předmětem měření a zpracování byly tyto stávající podzemní sítě v majetku 

objednatele:  

 Kabelové rozvody Měření a regulace tepla (MaR) 

 Teplovody 

 Horkovody 

V terénu vyhledané a geodeticky zaměřené sítě byly následně doplněny o další 

trasy podle podkladů dodaných objednatelem.  
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4 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Společnost OLTERM je dodavatelem dálkového tepla ve statutárním městě 

Olomouc a přilehlém okolí. Z tepelného dispečinku jsou dálkově řízeny velké horkovodní 

předávací stanice (HS), malé domovní - objektové horkovodní předávací stanice (OPS) 

(viz obr. č. 24 na str. 51), velké parní výměníkové stanice (VS), velké plynové kotelny 

(PK), zvláštní skupinou je Plavecký stadionu Olomouc, školské zdroje a budovy úřadů. 

[10] 

4.1 Struktura dokumentace podzemních sítí 

Kabelové rozvody: 

 Projekty v měřítku 1:500, formát listů A1 

 Schémata zapojení kabelů MaR 

 Kladečský plán kabelů MaR 

 Schémata zapojení optických rozvodů – HDPE chráničky 

Teplovody: 

 Regulační plány 

 Zaměření skutečného provedení 

Horkovody: 

 Zaměření skutečného provedení 

 Projekty 

 Přehledová mapa umístěná na tepelném dispečinku 

4.2 Rozdělení dokumentace podle druhu 

Analogové: 

 Projekty sítí 

 Regulační plány 
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Obr. 1 Kabelové schéma zapojení kabelů MaR (analogový podklad) [14] 

Digitální: 

 Projekty 

 Zaměření skutečného provedení 

 Technická mapa polohopisu 

 

Obr. 2 Schéma HDPE pro optický kabel, lokalita Jeremiášova - V křovinách (digitální podklad) [14] 

Do začátku tvorby komplexní digitální mapy všech teplovodních sítí byla jediným 

uceleným mapovým dílem přehledová mapa tepelných zdrojů. Přehledová mapa tepelných 

zdrojů je umístěna v budově TD (formát 3 ∗ 3 metry). 

Mapa zachycuje stav k datu vydání v roce 2009. Obsahuje trasy horkovodů, 

teplovodů a parovodů. Trasy kabelů měření a regulace nejsou vyznačeny. Do této mapy 

nebyly prováděny aktualizace, proto dochází k jejímu obsahovému zastarávání. Určité 

množství dalších podkladů bylo uloženo samostatně v archivu v papírové dokumentaci 

skutečného provedení nových sítí, popř. v digitální formě na různých typech nosičů 

(diskety, CD). 

V měřené lokalitě na ul. Jeremiášova, viz následující obrázek, se vyskytovalo 

horkovodní potrubí v majetku firmy Dalkia – ve výřezu přehledové mapy vyznačeno 

silnou modrou lomenou čarou. Na toto potrubí byly napojeny novější horkovodní rozvody 

v majetku firmy Olterm. Světle modrým šrafováním je vyznačena záplavová oblast stoleté 

vody (povodně v r. 1997). 
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Obr. 3 Přehledová mapa s vyznačením tepelných zdrojů z tepelného dispečinku – výřez [14] 

4.3 Zhodnocení převzaté dokumentace 

4.3.1 Analogové podklady 

Kvalita papírových map byla ovlivněná skladováním. Část map a plánů byla 

skladována v rolích, další část poskládaná na formát A4. Některé mapy byly používány 

jako pracovní a byly do nich zakreslovány změny. Proto byly některé z nich částečně 

poškozeny. Mapová dokumentace pocházela z devadesátých let. Projekty byly zpracovány 

v různé kvalitě, s rozdílným, někdy neúplným obsahem (chybějící kóty, popisy potrubí 

a druhy kabelů, apod.).  

Kvalita zpracování regulačních plánů teplovodů odpovídala době vzniku a použité 

technologii. Chyběla např. čísla popisná a orientační u budov. Do regulačních plánů byla 

čísla popisná doplňována ručně, ale ne vždy u všech objektů. Vytápěné objekty byly 

označeny písmeny, popř. čísly bloků. V době výstavby teplovodní sítě neměly objekty 

přidělena čísla popisná, proto plány obsahují prozatímní značení z doby stavby.  
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Obr. 4 Analogový podklad – horkovody, teplovody a kabely MaR – lokalita Jeremiášova [14] 

Legenda k obrázku: zelená trasa nefunkčního teplovodního potrubí, červená nová 

kabeláž MaR v trase horkovodu (v majetku firmy Olterm), modrá horkovod (v majetku 

firmy Dalkia) 

4.3.2 Digitální podklady 

Digitální podklady byly vytvořeny několika firmami a částečně se lišily obsahem 

a formou při zpracování stejné sítě. Některé projekty obsahovaly velké množství pro náš 

účel „nadbytečných dat“. Šlo například o kompletní projekt vypracovaný pro výstavbu 

horkovodu obsahující všechny inženýrské sítě včetně polohopisu, jehož stav odpovídal 

době vzniku. 

Projekt jsme dostali ve formátu DWG, chyběl popis obsahu vrstev, byla uvedena 

pouze legenda čar na výkrese. Bylo nutné celý výkres projít a vyseparovat jednotlivé sítě, 

umazat části polohopisu, vybrat jen část sítí, kterou objednatel požadoval zapracovat 

do finální dokumentace. Dále bylo nutné sjednotit vzhled všech prvků a vše roztřídit dle 

jednotného datového modelu. Některé projekty nebyly v souřadnicích S-JTSK a bylo nutné 

provést transformaci pomocí identických bodů (převážně rohy budov) v programu 

MicroStation. 

Jedním z důležitých podkladů byla Digitální technická mapa města Olomouc 

(DTMMO). Obsahovala velké množství mapových značek a popisů, což se později 

při zpracování celkové mapy všech sítí ukázalo jako nevyhovující a bylo nutné 

je zredukovat. Naopak některá důležitější data jsme nedostali a bylo nutné je doplnit 

(názvy ulic, u budov chybějící čísla popisná a orientační). 
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4.3.3 Digitální technická mapa města Olomouc 

 

Obr. 5 Digitální podklad – Technická mapa města – lokalita Jeremiášova[14] 

V technické mapě města chybí objekt nákupního centra (vpravo) včetně 

parkoviště. Vlevo dole je zachycena stará kotelna, již zbourána a nahrazena bytovým 

domem a vyznačena poloha dalších novostaveb. 

 

Obr. 6 Zaměřená lokalita na leteckém snímku z roku 2011 [29] 
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4.3.4 Nadbytečná data a chyby v technické mapě 

Technická mapa města obsahovala pro zákres sítí nadbytečné množství 

detailů (sušáky na prádlo, klepače koberců, atd.),  popisy detailů (lavičky, prolézačky, 

pískoviště, vlajkové stožáry, atd.). Chyběly některé objekty v uzavřených areálech, 

např.  mateřské školy. Konkrétně v lokalitě Jeremiášova bylo při rekognoskaci v terénu 

např. zjištěno, že obdélník bývalého (dnes již nefunkčního) sportovního hřiště, který byl 

ohraničen obrubníky, byl v technické mapě omylem zakreslen do vrstvy jako budova. 

Proto byla provedena oprava této chyby (změna vrstvy a vzhledu). Chybějící objekt 

mateřské školy byl doměřen. 

 

 

Obr. 7 Nadbytečná data a chyby v převzaté DTMMO [14] 
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5 ZPRACOVÁNÍ LOKALITY JEREMIÁŠOVA 

5.1 Postup prací – základní přehled 

Přípravné práce 

 Převzetí dostupné dokumentace k měřené lokalitě 

 Vyhledání podkladů pro měření – stávající bodové pole 

Terénní práce 

 rekognoskace terénu 

 vytvoření měřické sítě – stabilizace a její zaměření metodou plošné sítě 

s připojením na body určené technologií GNSS  

 vyhledání a zaměření sítí v majetku a podle podkladů a požadavků objednatele 

 doměření chybějícího polohopisu 

 kontrolní měření polohopisu – ověření přesnosti stávající technické mapy 

Kancelářské práce 

 Zpracování výsledků měření 

 Výpočet měřické sítě 

 Výpočet podrobných bodů 

 Výpočet přesnosti měření a porovnání s požadavky objednatele 

 Zpracování ostatních podkladů převzatých od objednatele  

 Doplnění informací z TD 

 Vytvoření jednotné komplexní digitální mapy sítí 

 Vypracování předávací dokumentace 

 Technická zpráva 

 Datový model 

 Výkaz délek dle jednotlivých sítí 
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5.2 Měřená lokalita 

Povel s téměř 9 tisíci obyvateli, od r. 1919 městská část Olomouce, se nachází asi 

1 kilometr jižně od centra města. Původní obec s přízemními domky byla většinou 

nahrazena výstavbou panelového sídliště. [15] 

 

Obr. 8 Přehledová mapa s vyznačením měřené lokality [24] 

5.3 Příprava podkladů pro měření 

Příprava podkladů pro měření započala převzetím map a plánů od objednatele, 

jejich nakopírováním (pracovní mapy do terénu) a naskenováním. Originály podkladů byly 

vráceny objednateli. Bylo provedeno vyhledání bodového pole na webových stránkách 

ČÚZK [25]. Následovala vlastní rekognoskace lokality v terénu. 

5.4 Rekognoskace terénu 

Při rekognoskaci bylo zjištěno, že body PBPP nebude možno v dané lokalitě 

využít z důvodu probíhající revitalizace sídliště (rekonstrukce budov, opravy povrchů 

komunikací). Byla vytipována místa vhodná ke stabilizaci bodů měřické sítě tak, aby bylo 

možné provést jejich zaměření technologií GNSS metodou RTK s ohledem na místní 

podmínky (zastínění budovami a stromy). V dalších kapitolách uvádím, jaké přístroje 

a metody byly při měření použity. 
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6 MĚŘENÍ 

6.1 Přístroje a pomůcky 

 Aparatura GPS 

 Totální stanice 

 Radiový lokátor kabelů a potrubí 

6.1.1 Aparatura GPS - Ashtech ProMark 500 

Jedná se o dvoufrekvenční GPS s rychlou inicializací při dodržení centimetrové 

přesnosti.  Dodáván s polním softwarem FastSurvey, určeným pro topografii, mapování, 

vytyčování a další geodetické aplikace.  Funguje na systému 

Windows Mobile 6.5, který podporuje bezdrátovou komunikaci 

přístroje (GSM/GPRS, WLAN, Bluetooth). Tento RTK síťový 

rover zvládá 70 paralelních kanálů. 

V současnosti využívá GPS, GLONASS a SBAS 

signálů, připraven na příjem dat ze systémů GALILEO, 

COMPAS a dalších. ProMark 500 nabízí i GIS mapování 

jen pomocí ovládacího MobileMapperu, který je součástí 

standardní RTK sestavy. [17] 

Hlavní charakteristika 

GPS L1 C/A, L1/L2 P-kód, L1/L2 

GLONASS L1 C/A, L2-P-k´d, L1/L2 

SBAS satelity 

Frekvence záznamu: 10Hz 

RTCM 2.3 i 3.1, CMR/CMR+ 

Magellan ATOM, NMEA0183 

Kompaktibilní s VRS, FKP, MAC 

Přesnost RTK v reálném čase 

Horizontální: 10 mm+1 ppm, vertikální: 20 mm + 1 ppm. 

Rychlá fixace, 2 sekundy pro vektor do 20 km. 

Přesnost pro post-processing 

Statický mód: horizontální: 5 mm + 0,5 ppm, vertikální: 10 mm + 0,5 ppm. 

Kinematický mód: horizontální: 1 mm +1 ppm, vertikální: 2 mm + 1 ppm (podle počtu 

satelitů a dalších vlivů). 

Výpočetní program – TRANSFORM 

Prostorová, rovinná i globální transformace, správa identických bodů – DATAZ, podpora 

DXF, certifikováno ČÚZK. 

Ovládací program – FastSurvey.  
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6.1.2 Totální stanice SOKKIA SET 530RK3 
Elektronická totální stanice vybavena numerickou klávesnicí s alfanumerickým 

vstupem a technologií bezhranolového měření 

RedTech2 umožňující měření bez optického 

hranolu až do vzdálenosti 350 m. Software 

obsahuje vestavěné standardní programy 

pro měření 3D souřadnic, vytyčování, protínání, 

měření nepřístupné délky a nepřístupné výšky, 

nastavení směrníku, měření ofsetu (úhlového, 

délkového a dvou-délkového), výpočet plochy. 

Přesnost měření úhlů 15
cc

. Rozlišovací schopnost 

displeje: 2
cc

. Automatický dvouosý kompenzátor 

5,5
c
. Přesnost měření vzdáleností při použití 

hranolu ± (2 mm+2 ppm). Dosah dálkoměru 

na hranol 5000 m. [26] 

 

 

6.1.3 Lokátor kabelů a potrubí RD7000PL+ 

Lokátor RD7000+ je přístroj určený pro přesné trasování kabelů a potrubí 

a měření velikosti proudu pro rozlišení originálního signálu od nežádoucích indukcí. 

Je vybaven funkcí Kompas (indikátor směru trasovaného vedení), který dynamicky určuje 

směr trasovaného kabelu (potrubí). Obsluze přijímače vizuálně indikuje na displeji aktuální 

směr trasovaného vedení, což umožňuje sledovat trasu vedení a měřit hloubku pouze 

ve správném postavení přijímače vůči vedení  

Režim „Maximum a minimum“ dává obsluze informaci o případném narušeném 

magnetickém poli. Na displeji přijímače 

se zobrazuje zároveň poloha trasovaného vedení 

na maximum signálu i na minimum signálu, 

což přispívá k rychlejší orientaci, kde se nachází 

správná poloha trasovaného vedení. V místě 

rušení totiž nesouhlasi Maximum a minimum 

do stejného místa.  

Nechtěné rušivé signály jsou 

automaticky filtrovány, což umožňuje použití 

v elektricky přetížených lokalitách. 

Technická specifikace přijímače a vysílače: 

Přesnost měření polohy a hloubky vedení : 

tolerance ± 5% od 0,1 m do 3 m. 

Maximální hloubka: Vedení 6 m, dynamická  

ochrana signálu 30 dB. [19] 
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6.2 Metody měření polohopisu 

Polohopisným měřením rozumíme zaměření všech polohopisně významných 

bodů přírodních a umělých objektů pevného trvalého charakteru, které jsou na zemském 

povrchu, pod ním nebo nad ním tak, aby byly jednoznačně určeny rovinné geometrické 

vztahy mezi jednotlivými zaměřenými body. Zaměřují se 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) 

apod. [8] 

6.3 Postup měření polohopisu 

1. Měřická síť 

Základem podrobného měření je měřická síť, vytvořená z bodů podrobného 

polohového bodového pole (PPBP) a pomocných měřických bodů, která se buduje 

před zahájením vlastního podrobného měření. Body podrobného bodového pole a pomocné 

měřické body slouží jako stanoviska při měření podrobných bodů. [5] 

Pro určení pomocných měřických bodů lze použít některou z těchto metod: 

 Polygonový pořad 

 Polární metoda 

 Rajon 

 Protínání ze směrů (délek) 

Pokud není možné ze stanoviska některé podrobné body zaměřit, volí se další 

(vedlejší) stanoviska. Ta se určují zpravidla rajonem, příp. protínáním vpřed, současně 

s podrobným měřením. [23]  

2. Měření podrobných bodů: 

Podrobné body polohopisu lze zaměřovat metodami geodetickými, 

fotogrammetrickými, pomocí technologie GNSS a metodou polární, která je v současnosti 

nejpoužívanější. Jako doplňující se používá metoda ortogonální, metoda konstrukčních 

oměrných a metoda protínání ze směrů (z délek). Doplňkové metody se používají 

v případě, že není možné zaměření polární metodou. Jedná se o určení nepřístupných bodů, 

výstupků nebo rozhraní na budovách, určení bodů ve stísněné zástavbě apod. [1] 

6.3.1 Polygonový pořad  

Principem polygonálního měření je postupné určování poloh bodů měřické sítě 

(pomocné měřické body) na podkladě známé polohy daného bodu a měřené vzdálenosti 

a směrníku k bodu hledanému. 

Polygonovým pořadem (PP) se provede polohové připojení měřické sítě 

do souřadnicového systému S-JTSK. Na všech polygonových bodech se měří levostranné 

vrcholové úhly a délky stran. 

Podle tvaru a způsobu připojení na známé body dělíme PP na otevřené a uzavřené. [9] 
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Druhy otevřených PP: 

 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný 

 Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

 Jednostranně připojený jednostranně orientovaný - volný 

 Oboustranně připojený a neorientovaný – vetknutý  

6.3.2 Polární metoda 

Polární metoda je v současnosti nejrozšířenější metodou měření polohopisu. 

Polohu zaměřovaného bodu určíme pomocí polárních souřadnic tak, že ze stanoviska 

o známých souřadnicích měříme současně: 

1. délku k zaměřovanému bodu (v případě použití totální stanice jde o délku šikmou) 

2. vodorovný úhel ω mezi dvěma směry: 

a. stanovisko – určovaný bod 

b. stanovisko – určitý pevný směr (tj. orientace např. TB, PPBP, další měřický 

bod v polygonu) 

Zaměřením délky s´ a vodorovného úhlu ω je poloha bodu jednoznačně určena 

vzhledem k danému bodovému poli. [8] 

Polární metodou můžeme měřit z pevného stanoviska o známých souřadnicích 

nebo z volného stanoviska. 

Při měření nepřístupných bodů (např. střed stromu) se používá polární doměrek. 

Pokud není na určovaný podrobný bod ze stanoviska vidět, pak se používá polární 

kolmice. 

 

Obr. 9 Polární metoda – pevné stanovisko [23]  

523 … stanovisko 

40 …. orientace 

524 … nový bod 

242 … vnitřní roh budovy určený délkou 35,14 m a polární kolmicí 2,18 m vlevo [9] 
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6.3.3 Tachymetrie 

Tachymetrickým zaměřením bodu určujeme jeho prostorovou polohu vzhledem 

ke  stanovisku měření, jehož polohu a výšku známe. [8] 

Současně je zaměřen polohopis (pomocí polárních souřadnic) a trigonometricky 

výškopis (ze zaměřeného zenitového úhlu a šikmé délky se určí převýšení 

mezi stanoviskem a  určovaným bodem). [9] 

Polní náčrt společně s příslušným zápisníkem podrobného měření uložený 

v paměti přístroje slouží jako podklad pro výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů, 

konstrukci polohové a výškové složky mapy. [5]  

6.4 Metody měření výškopisu 

Trigonometrická metoda určování výšek je základní metodou používanou 

jak v mapování, tak pro různé geodetické práce. Její výhodou je zejména rychlost měření 

a výpočtu převýšení. Vychází ze známé vodorovné nebo šikmé délky mezi zvolenými 

body A, B a z měřeného zenitového úhlu z. [5] 

Trigonometrická nivelace se provádí současně s polygonovým měřením. Totální 

stanicí jsou měřeny současně zenitové úhly, šikmé délky, výšky cílů. Z šikmé délky 

s´ a zenitového úhlu z je automaticky vypočteno převýšení h mezi body A,B podle vztahu: 

h = s´ cos z 

 
Obr. 10 Trigonometrické určení převýšení [5] 

Výška určovaného bodu VB se vypočte z výšky stanoviska VA a vypočteného 

převýšení mezi přístrojem a signálem h, výšky přístroje i a výšky signálu (trasírky) 

t podle vztahu [8]:  

VB = VA + h + i – t 

Při trigonometricky určovaném převýšení se uplatní tyto systematické chyby: 

 chyba ze zdvižení zdánlivého horizontu δz (tj. chyba ze zakřivení Země) 

 chyba z refrakce δr (světelný paprsek se při průchodu vzduchovými vrstvami 

o různé hustotě láme ve tvaru plochého obráceného oblouku k Zemi).  

Tyto chyby odstraníme výpočtem. [8]  
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∆V = vi + δz + h - δr - vt 
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k ... refrakční koeficient … průměrná hodnota určená 0,13 (závisí na atmosférických 

podmínkách, nadmořské výšce, prostředí) 

Při měřených šikmých délkách do 300 metrů je možné zanedbat korekce 

ze zakřivení Země a z refrakce. Vliv refrakce odstraníme současným měřením zenitových 

úhlů na obou bodech, jejichž převýšení určujeme. 

6.5 Technologie GNSS 

6.5.1 Systém NAVSTAR GPS – základní informace 

Systém NAVSTAR GPS je globální polohový radionavigační systém vybudovaný 

na bázi umělých družic Země. Dává uživatelům vybaveným speciálními přijímači 

informaci o okamžité poloze, směru a rychlosti pohybu a o přesném čase. Základní 

metodou je měření tzv. pseudovzdáleností mezi anténou přístroje a čtyřmi družicemi nad 

horizontem. Při znalosti polohy družic v geocentrickém souřadnicovém systému WGS84 

můžeme odvodit souřadnice antény přijímače. Polohová přesnost pro navigační účely je 

10-15 metrů. Pro geodetické účely se používají relativní metody, určuje se poloha 

vzhledem k jiné stanici, jejíž poloha je známá. [7] Dosažená přesnost se pohybuje 

v závislosti na použité metodě v řádech centimetrů (až milimetrů). 
 

Systém NAVSTAR se člení na tři segmenty: 

 Vesmírný 

 Řídící 

 Uživatelský 

Vesmírný segment se skládá z 24 aktivních družic, které obíhají Zemi 

v 6 drahách, generují a vysílají nosné frekvence, kódy a navigační zprávu. Navigační 

zpráva obsahuje číslo GPS týdne, předpověď přesnosti určované pseudovzdálenosti, údaje 

o kvalitě družice, výpočet korekcí palubních hodin, palubní efemeridy (parametry dráhy 

družice), informace o ionosféře. [4]. 

Řídící segment provádí kontrolu systému, určování a předpověď drah družic, 

vysílá data na družice 

Uživatelský segment tvoří uživatelé a přijímače, pro geodetické účely se používají 

přijímače dosahující přesnost centimetrů (až milimetrů). Signály přijaté z družic slouží 

k určení tranzitních časů a k výpočtu pseudovzdáleností mezi anténou přijímače a anténami 

družic. [4]. 

Kromě amerického vojenského systému NAVSTAR GPS je možné 

při geodetickém měření využít i ruského systému GLONASS. 
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6.5.2 Metody pozorování při geodetickém využití GNSS 

Výběr metody závisí na požadované přesnosti měření. Výsledná přesnost měření 

je ovlivněna metodou pozorování a parametry přijímače a dále závisí na aktuální geometrii 

rozložení a počtu družic nad obzorem, stavu ionosféry, použitém modelu a softwaru 

při zpracování měření. V geodetické praxi se používají relativní metody (statická – poloha 

bodů se určuje fázovým měřením, rychlá statická, Stop and Go). [7] 

Při použití diferenční metody v reálném čase jde o určení chyb družicových 

efemerid a atmosférické korekce z měření v síti permanentních stanic. Tyto chyby jsou 

v centrále vypočítány v reálném čase a po přihlášení se účastníka do sítě a sdělení přibližné 

polohy jsou mu zaslány zpět diferenciální korekce vypočtené z modelu průběhu 

diferenciálních korekcí nad územím, které daná síť pokrývá. Tato korekce odpovídá místu, 

kde se účastník nachází, jde o tzv. virtuální stanici. Přesnost měření je řádově 

v centimetrech, není závislá na vzdálenosti, pro práci stačí jeden přijímač. Tato metoda 

se používá v síti permanentních stanic. [7] 

6.5.3 Metoda RTK 

Kinematická metoda v reálném čase, používá rádiové spojení k vysílání 

družicových dat z referenční stanice na podrobnou stanici (rover). To dovoluje vypočítat 

a zobrazit souřadnice v reálném čase, kdy se měření provedlo. [6] 

6.5.4 Virtuální referenční stanice 

Virtuální referenční stanici zřizuje řídící centrum pro každého uživatele 

v okamžiku přihlášení se k síti např. pomocí mobilního telefonu. Uživatel odešle 

do řídícího centra (centrálnímu počítači) své přibližné souřadnice získané pomocí GNSS. 

V řídicím centru bude pro toto stanoviště vypočtena z dat celé sítě „virtuální referenční 

stanice“ (VRS) a odeslána spolu s korekčními daty RTCM zpět, opět prostřednictvím 

mobilní telefonní sítě. Uživatel získá v reálném čase, pomocí odpovídajícího softwaru, 

korigovanou polohu v ETRS89. Pro okolí virtuální referenční stanice bude vypočten také 

transformační klíč, který lze použít pro měření v S-JTSK. [13] 
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Obr. 11 Princip funkce RTK [23] 

6.5.5 Přesnost měření metodou RTK 

Střední souřadnicová chyba v určení polohy bodu z jednoho měření systémem 

VRS je 0,019 m. Tato přesnost vyhovuje pro určení podrobného bodu (mxy = 0,14 m), 

pro určení bodu podrobného polohového bodového pole (mxy = 0,06 m) i pro určení 

zhušťovacího bodu (mxy = 0,02 m). Odhad střední chyby v poloze vypočítává firmware 

přijímače a závisí na výrobci – pro přijímače Trimble platí, že nevhodné měření je takové, 

kdy odhad střední chyby je větší než 0,025 m. Univerzálnější charakteristikou přesnosti 

je hodnota HDOP – měření u kterých je HDOP menší než 4, vyhovují střední souřadnicové 

chybě mxy = 0,06 m. Přesnost lze zvýšit prodloužením doby observace. Střední chyba 

v určení výšky z jednoho měření systémem VRS je 0,05 m. To odpovídá přibližně 

přesnosti trigonometrického určování výšek v triangulaci. Přesnost určení výšky roste 

s počtem pozorovaných družic. [2] 

6.5.6 Transformace souřadnic ze systému WGS84 do S-JTSK 

Výsledkem měření GPS jsou prostorové souřadnice X, Y, Z v geocentrickém 

systému WGS84 (ETRS89). Pro transformaci do souřadnicového systému S-JTSK 

je možné pomocí zaměřených identických bodů v obou systémech vypočítat transformační 

klíč. V současnosti lze kromě sedmiprvkové transformace použít také globální 

transformační klíč. Transformace je součástí výpočetního softwaru k přijímači. [7] 

Nejvyšší míry homogenity je dosaženo, pokud je použit shodný technologický 

postup, tedy shodná volba a konfigurace identických bodů a shodný transformační 

program. Dle ustanovení bodu 9.11 přílohy k  vyhlášce č. 31/1995 Sb., v platném znění, je 

možné použít pouze takový transformační program, který je k tomuto účelu schválen 

Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Na základě doporučení Mezinárodní 

http://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru.aspx#31_1995
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asociace geodézie (IAG) změnit rámec souřadnicového systému ETRS89 z ETRF89 

na ETRF2000 došlo v ČR dne 2. 1. 2011 k přechodu na novou realizaci souřadnicového 

systému ETRS89. Novou realizací systému ETRS89 na území ČR bylo dosaženo navázání 

geodetických základů ČR na evropské geodetické základy a jejich rámec ETRF2000. 

S platností od 1. 7. 2012 je k dispozici zpřesněná verze transformačních tabulek, které jsou 

součástí doporučeného jednotného postupu pro zpřesněnou globální transformaci 

mezi novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK. [20] 

Přechodem na novou realizaci ETRS89 bylo umožněno používat pro přechod 

mezi ETRS89 a S-JTSK „jeden globální klíč přes celou republiku“ nejen pro podrobné 

body, ale také pro pomocné body a body PPBP. Na více než 95% území ČR již nebude 

nutné transformaci do S-JTSK řešit pomocí volby identických bodů. [20] 

Zpřesnění globální transformace je docíleno pomocí transformačních tabulek 

schválených ČÚZK (table_yx_3_v1202.dat). Přesnost transformace je dána 

charakteristikou: mxy = 0,025 m (mp = 0,035 m). [20] 

Provedení změn je ČÚZK koordinováno tak, aby ke stejnému datu byly změněny 

souřadnice bodů v databázi bodových polí, stanic sítě CZEPOS a dalších stanic zapojených 

do nezávislého monitoringu permanentních stanic a provedeny potřebné úpravy 

v monitoringu, aby nedošlo k nesouladu mezi jednotlivými vstupy, které se na výsledku 

měření GNSS podílejí. Ze strany ČÚZK byla vedena koordinační jednání s VÚGTK, 

v. v. i., ZÚ a správcem sítě Trimble VRS Now Czech. [20] 

6.5.7 Síť permanentních stanic Trimble VRS Now Czech  

Trimble VRS je síťové řešení zasílaných korekcí. Síť TVN CZECH poskytuje 

korekce pro měření RTK, přístup ke statickým datům pro postprocesní zpracování a službu 

iScope. Síť je provozována firmou Trimble. V České republice je rozmístěno 

24 referenčních stanic, poskytující RTK korekce. Síť Trimble VRS Now Czech je 

přihlášena do monitorovací kampaně prováděné VÚGTK, v.v.i. Pro zpracování měření 

v síti Trimble VRS Now Czech se využívá nový globální klíč 2013, který je distribuován 

pod názvem Transformačního modulu zpřesněné globální transformace Trimble 2013 

verze 1.0. (dále jen globální klíč) schválený ČÚZK. [21] 

Síť TVN CZECH je otevřena všem GNSS přijímačům a poskytuje korekce 

i ve standardních formátech RTCM 2.3 a RTCM 3.1. Síť TVN CZECH podporuje 

kompletní spektrum civilních signálů GPS (L1, L2, L2C a L5) a signály systému 

GLONASS. Výhodou použití signálů ze systému GLONASS je, že uživatel s přijímačem 

podporujícím GLONASS má k dispozici 4 až 6 družic navíc po celý den. Větší počet 

družic urychluje dobu inicializace a uživatel může měřit i v oblastech, kde by dříve 

vzhledem k nízkému počtu družic bylo měření nereálné. [21] 
  

http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx
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Obr. 12 Rozmístnění referenčních stanic Trimble [21] 

6.5.8 Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK  

Schválené programy pro transformaci pomocí zpřesněné globální transformace 

použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 7. 2012 jsou zveřejněny 

na webových stránkách ČÚZK 

Jedním z těchto programů je i program Transform 20 od firmy Geoobchod s. r. o. 

dodávaný k aparaturám Ashtech a  program FastSurvey verze 3.0.3 [20] 

6.5.9 Faktory ovlivňující přesnost určení bodu technologií GNSS 

Zdroje chyb 

Při průchodu družicového signálu atmosférou dochází k jeho zpomalení a posunu 

vlivem rozdílné hustoty vzduchu (rozdílný index lomu v jednotlivých vrstvách). Refrakci 

ovlivňuje výška družic nad obzorem (signál z nízko letící družice je ovlivněn více), hustota

 ionosféry (závislá na sluneční aktivitě a obsahu vodních par v atmosféře. [6] 

Dalšími zdroji chyb jsou chyba hodin družice a přijímače a vícecestné šíření 

signálu (multipath). K vícecestnému šíření signálu dochází, pokud je anténa přijímače 

umístěna blízko velké odrazné plochy (vodní hladina, budova apod.). Družicový signál 

se od této plochy odrazí k anténě, kde dojde k interferenci se signálem, který byl přijat 

anténou přímo z družice. Tomuto vlivu se zabraňuje použitím speciálních antén. [6] 

Snížení přesnosti 

Snížení přesnosti (DOP) vyjadřuje míru vlivu geometrie družic odvozené 

od prostorové polohy družic na obloze. Dobré rozložení družic na obloze chybu v poloze 

snižuje. Signály z nízko letících družic jsou obecně zatíženy větším množstvím chyb. Proto 

se z měření vylučují družice, které jsou v menší výšce než 15 stupňů nad obzorem. Existují 

různé typy DOP, nejpoužívanější je GDOP (kombinace všech faktorů) a PDOP (snížení 

přesnosti v prostorové poloze). [6] 
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6.6 Trasování podzemních sítí 

6.6.1 Princip trasování podzemních sítí 

Základní princip trasování spočívá ve vytvoření kruhového elektromagnetického 

pole kolem trasovaného vedení pomocí signálu z vysílače a to tak, že vysílačem pustíme 

do vedení střídavý proud s vlastní frekvencí. Toto elektromagnetické pole je následně 

snímáno a vyhodnocováno nad terénem přijímačem, který je schopen určit správnou 

polohu a případně i hloubku trasovaného vedení. [19] 

6.6.2 Možnosti vytvoření elektromagnetického pole 

Elektromagnetické pole kolem trasovaného kabelu (potrubí) může být vytvořeno 

různými způsoby, např. položením zapnutého vysílače přesně nad vedení v jeho směru, 

nebo napojením vysílače pomocí indukčních kleští. [19] 

V případě, že je vysílač položen přímo na vedení, je možné zahájit trasování již 

po několika metrech od umístění vysílače. V tomto případě dosáhneme také většího dosahu 

signálu na trasovaném vedení. [19] 

Napojení vysílače pomocí indukčních kleští se používá při trasování kabelů 

pod napětím a také na kovová potrubí. Při napojení na NN kabely je třeba obejmout 

kleštěmi celý kabel (svazek kabelů). [19] 

6.6.3 Režim pro trasování s přijímačem 

Při režimu Maxima jsou v činnosti horizontální cívky přijímače, které jsou v těle 

lokátoru dvě. Cívka je vždy nejvíce vybuzena v momentě, kdy jí prochází 

elektromagnetické pole podélně. Díky tomu má lokátor největší odezvu přímo 

nad vedením. V tomto režimu je rovněž možné pomocí otáčení lokátoru o 90º oběma 

směry určovat směr vedení. Tím, že otočíme horizontální cívky v lokátoru o 90º tak, 

že jimi bude elektromagnetické pole procházet kolmo, klesne výchylka citlivosti lokátoru 

na minimum z důvodu nulového vybuzení těchto cívek. [19] 

Pomocí lokátoru lze na displeji přijímače odečítat informace o velikosti odezvy 

vedení. Aby bylo trasování a měření všech veličin lokátorem co nejpřesnější je nutné, 

aby byl sloupcový graf, který reaguje na signál z podzemí, udržován aspoň na 50% 

hodnotě. Se zvyšující se vzdáleností od vysílače dochází k postupné ztrátě signálu kvůli 

snižující se hodnotě proudu ve vedení. Proto je nutné vždy po určité vzdálenosti cívky více 

vybudit tak, aby se výchylka udržela aspoň na požadované 50% hodnotě. Ke ztrátám 

signálu dochází také v místech, kdy vedení vstupuje do větší hloubky. [19] 

Hodnota velikosti proudu je významnou veličinou při oddělování nežádoucí 

indukce na sousední vedení. Platí pravidlo, že ve vedení, na kterém je napojen vysílač, je 

vždy nejvyšší hodnota proudu. Velikost proudu je také orientační veličinou při hledání 

nízkoohmových poruch na kabelech. V místě poruchy dochází k výraznému skokovému 

úbytku. Dalšími místy, ve kterých dochází k většímu úbytku proudu, mohou dále být 

například odbočky nebo přípojky. [19] 

Další podrobnosti k trasování podzemních sítí lze nalézt např. v [3]. 
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6.7 Připojení měřické sítě do S-JTSK a Bpv 

Po provedení rekognoskace a zhodnocení situace v terénu jsem započal s tvorbou 

měřické sítě. [9] 

6.7.1 Stabilizace měřické sítě 

Podél tras podzemních sítí byly stabilizovány polygony, které byly připojeny 

na body určené metodou technologií GNSS metodou RTK. Pro méně přístupná místa byly 

stabilizovány rajony. 

Pro připojení měření do S-JTSK jsem pomocí nastřelovacích hřebů stabilizoval 

měřické body tak, aby bylo možné ze stanoviska zaměřit co největší počet podrobných 

bodů podzemních sítí a polohopisu dle požadavků objednatele, a zároveň aby měřické 

body nebyly ohroženy jinou stavební činností. 

6.7.2 Připojení měřické sítě do S-JTSK a Bpv 

Měřické body 4156, 4161, 4162, 4163, 4164, 4238, 4239 byly určeny technologií 

GNSS metodou RTK viz Příl. 1. Protokol obsahuje údaje o polohové a výškové přesnosti 

(v metrech) a údaje o transformaci naměřených souřadnic bodů do systému S-JTSK. 

Výškové měření bylo provedeno současně s polohovým měřením. Výsledné výšky jsou 

průměrem dvou nezávislých měření viz. Příl. 1. Byla vypočtena skutečná výšková 

odchylka obou měření a její hodnota porovnána s požadovanou. 

Při měření byly dodrženy požadavky vyhlášky 31/1995 Sb. [12]. Bylo použito 

fixed řešení ambiguit a provedeno dvojí nezávislé zaměření stejnou metodou a stejným 

přístrojem s minimálním časovým intervalem 1 hodina viz Příl. 1. 
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6.7.3 Zaměření měřické sítě totální stanicí  

Měření začíná na každém stanovisku zaměřením osnovy směrů na ostatní body 

měřické sítě a body geodetického základu. Naměřené údaje (horizontální úhel, vertikální 

úhel a délka záměry) se ukládají automaticky do paměti totální stanice. [8]  

Body měřické sítě byly určeny metodou plošné sítě s měřenými vodorovnými 

úhly a délkami. Body byly měřeny v jedné poloze dalekohledu. Na každém stanovisku 

byly měřeny 2x délky orientací na okolní body sítě. [9] 

Měřická síť byla orientována na trigonometrický bod č. 00935232260 (kostel 

Slavonín).  

 

Obr. 13 Měřická síť v lokalitě Jeremiášova [28] 

V měřické síti byly body 4156, 4161, 4162, 4163, 4164, 4238, 4239 určeny 

technologií GNSS, viz Příl. 1. Tato měřická síť se využívala při následujícím měření 

teplovodů a při doměřování nového polohopisu. 

Výchozím bodem byl bod 4156, který navazoval na předcházející etapu měření 

a byl určen technologií GNSS. Z bodu 4156 byl rajonem určen další bod sítě 4157, který 

byl stabilizován nastřelovacím hřebem v asfaltovém chodníku. Z bodu 4157 bylo 

provedeno zaměření části trasy kabelů MaR. Bod 4158 nebylo možné propojit na další 

body sítě, proto byl zaměřen jako rajon. Postupně byly určovány další body měřické sítě, 

4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164.  
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6.8 Měření podrobných bodů 

6.8.1 Postup měření podzemních sítí 

Podle zaškolení od pracovníků tepelného dispečinku jsme provedli vyhledání tras 

podzemních sítí pomocí lokátoru. Vysílač byl připojen podle možností v dané lokalitě buď 

v objektu kotelny (na svazek kabelů MaR), nebo na potrubí teplovodu.  

Některé úseky tras starších nefunkčních teplovodů byly v době měření již 

částečně demontované, např. v objektech, kdy bylo vytápění teplovodem nahrazeno 

objektovou předávací stanicí s připojením na horkovod. Staré potrubí bylo odřezáno 

a zaslepeno (většinou zednicky zapravený otvor). Nebylo proto možné na konec potrubí 

připojit vysílač lokátoru a trasu vyhledat. Také některé vstupní šachty byly buď zasypané, 

nebo bylo potrubí uvnitř demontované. Bylo proto nutné vysílač umístit přímo na potrubí 

v některé z přístupných šachet. Konkrétně v lokalitě Jeremiášova byla použita šachta 

u domu Jeremiášova 14 viz Obr. 16. 

 

 
Obr. 14 Připojení svorek vysílače na svazek kabelů umístěný v ochranném žlabu – foto autor 

Vyhledávání trasy jsme prováděli ve dvojici. Jeden z nás vyhledával trasy podle 

plánů (kopie původního projektu 1:500), druhý značil barvou ve spreji. Během prací 

na lokalitě jsme se v dané činnosti několikrát vystřídali. Trasy byly barevně rozlišeny, 

červeně trasa kabelů MaR, zeleně trasa teplovodů – viz následující obrázek. Po vyznačení 

vyhledaných tras následovalo jejich zaměření totální stanicí z bodů měřické sítě.  
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Obr. 15 Šachta, kde bylo provedeno napojení vysílače lokátoru – vyznačeno šipkou [14] 

 

Obr. 16 Detail měřické sítě Jeremiášova – foto autor 
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6.8.2 Měření polohopisu a podzemních sítí 

V souladu s požadavky objednatele bylo dle [105] provedeno doměření nového 

polohopisu, který chyběl v technické mapě. Byly dodrženy požadavky na přesnost, 

což dokládám výpočetním protokolem. Zaměřeny byly rozhraní zpevněných 

a nezpevněných ploch, chodníky, komunikace, ploty a rohy budov.  

Tab. 1 Zápisník podrobných bodů polohopisu - ukázka 

 000000004161 2   1.620    ; <====  STANOVISKO 

 000000004160 2     65.197   1.420  153.1146  100.1796    ; Or 

 000935232260 2      0.000   0.000    0.0000   97.8356    ; Or 

-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 

 000000005307 2      6.219   1.500  291.2050   99.7114 *PLOT 

 000000005308 2      5.414   1.500  303.3694  100.4320 *PLOT 

 000000005309 2      4.287   1.500  259.8386  102.1192 *CHODNIK 

 000000005310 2      5.424   1.500  254.9126  101.1190 *CHODNIK 

 000000005311 2      5.240   1.500  236.8752  101.5292 *CHODNIK 

 000000005312 2     17.169   1.500  242.1856  100.3800 *CHODNIK 

 000000005313 2     18.366   1.500  241.7798  100.3468 *CHODNIK 

 000000005314 2     18.645   1.500  248.2900  100.2800 *CHODNIK 

Tab. 2 Výpočet podrobných bodů polohopisu - ukázka 

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

ST:            4161   výš.stroje:  1.62  

  1:           4160     65.20  2   1.42  153.1146   100.1796 

  2:    9 3523 2260      0.00  2   0.00    0.0000    97.8356 

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

 Příloha 13.6 (15.4)  Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:  Rozdíl výšek: 

  1:            4160     54.1226       -0.01      0.15       -0.01     

  2:     9 3523 2260     54.1231    neměřeno      0.05    neměřeno     

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

 Výsledná orientace :   54.1231 

 Stř.chyba orientace =   0.0001     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   0.999896040466 

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

               5307      6.22  2   1.50  291.2050  99.7114 

               5308      5.41  2   1.50  303.3694 100.4320 

               5309      4.29  2   1.50  259.8386 102.1192 

               5310      5.42  2   1.50  254.9126 101.1190 

               5311      5.24  2   1.50  236.8752 101.5292 

               5312     17.17  2   1.50  242.1856 100.3800 

               5313     18.37  2   1.50  241.7798 100.3468 

               5314     18.64  2   1.50  248.2900 100.2800 

Celý protokol z výpočtu podrobných bodů polární metodou je uložen na CD. 
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Obr. 17 Stanovisko – měření kabelu MaR v k.ů. Povel 

Body měřické sítě byly použity pro zaměření podzemních kabelových rozvodů 

MaR, které byly předtím vytrasovány a vyznačeny podle zákresu v plánech převzatých 

od objednatele. 

Z bodu 4163 bylo provedeno zaměření zbývající části kabelových rozvodů a části 

teplovodů, které byly doměřeny i z následujícího stanoviska 4162. Dále z bodu 4161, který 

byl určen technologií GNSS a orientován na trigonometrický bod č. 000935232260 (kostel 

Slavonín) byla doměřena dalším část kabelové sítě MaR.  

Nový polohopis, který chyběl v technické mapě města, zejména kolem 

novostavby bytového domu č. popisné 520 a 521 (vybudován na místě zbořené již 

nefunkční kotelny), byl doměřen z bodu 4151. Z bodu 4239, který byl určen technologií 

GNSS a kontrolně zaměřen na trig. bod 000935232260 (kostel Slavonín) byla doměřena 

dalším část kabelové sítě MaR.  

Dále bylo provedeno měření na bodech 4238 a 4240. Z těchto bodů byla 

doměřena zbývající část kabelových rozvodů a nového polohopisu (novostavba bytového 

domu a přilehlých zpevněných ploch). Z bodů 4237, 4162, 4161 4241 4157 bylo 

provedeno zaměření teplovodů. 
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7 VÝPOČTY 

7.1 Použitý software 

Po ukončení měřických prací jsem přistoupil ke zpracování naměřených dat. 

Využil jsem přitom následující softwarové vybavení: [9] 

 GeomanW v 3.05 - export dat z totální stanice do PC, 

 Geus 16 – určený pro základní geodetické výpočty, jednoduché kreslení map 

velkých měřítek a práci v katastru nemovitostí, [9] 

 MicroStation 95 SE a MicroStation v8 – od společnosti Bentley, všeobecně 

rozšířený grafický systém využívaný také správci inženýrských sítí, 

 Mgeo - od společnosti GISoft, geodetická nástavba programu MicroStation, 

umožnuje práci se seznamem souřadnic získaným měřením v terénu, načtení 

seznamů souřadnic s mapovými kódy (automatická tvorba mapy), možnost 

udržování databáze bodů propojených s kresbou, práce s mapovými listy 

v kladech základních map velkých i středních měřítek, kontrola a filtrování 

prvků mapy pomocí výběrové množiny prvků, atd., [9] 

 TRANSFORM dodávaný pro aparatury Ashtech firmou  Geoobchod, s.r.o. 

slouží k převodu naměřených ETRS89 / WGS- 84 souřadnic s elipsoidickou 

výškou do systému JTSK s nadmořskými výškami (Bpv) a dále mezi ETRS89 / 

WGS84 a S-42 a to u obou oběma směry, využívající transformační algoritmy 

prof. Jana Kosteleckého. Transformace lze provést pomocí globálního 

transformačního klíče (nová realizace systému ETRS89/ETRF2000), [26] 

 Další využité programy: Adobe® Reader® pro práci s PDF soubory 

(např. převzatá projektová dokumentace), MS Word, MS Excel. [9]  

7.2 Výpočet GNSS 

Po stažení zápisníku měření z GPS záznamníku do počítače byla provedena 

transformace měřených souřadnic do S-JTSK, zpracována technická zpráva a protokol. 

Podle technické zprávy byla provedena kontrola parametrů měření viz Příl. 1 

Pomocné body, tj. body, ze kterých se určují body podrobné, musí být dvakrát 

nezávisle určeny (dvakrát GPS s minimálním časovým intervalem 1 hodina – vzorec je 

<1 + 24.k ; 23 + 24.k - nebo GPS a klasickou metodou) nebo určeny jednou GPS a ověřeny 

kontrolním měřením, které dokládá, že v poloze bodu dané výslednými souřadnicemi  

S-JTSK není hrubá chyba. Hrubou chybou v měření GPS jsou chyby zjištěné 

ve výsledných souřadnicích určovaných bodů v řádu desítek centimetrů případně 

i několika metrů, přestože byly dodrženy všechny zásady měření a výpočtů GPS. 

K ověření polohy bodu lze použít i dvojici délek nebo úhlů na sousední body, z nichž 

minimálně jeden byl určen v předchozích měřeních. [12]. Bylo provedeno dvojí nezávislé 

zaměření s minimálním časovým intervalem 1 hodina viz Příl. 1. 
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Doba měření vektoru musí být dostatečně dlouhá vzhledem k použité metodě 

měření, délce vektoru a použitým aparaturám. [12] Jedna observace měla 30 epoch 

v sekundových intervalech viz Příl. 1 

Při výpočtu vektorů musí být určeny ambiguity jako celá čísla (musí být použito 

fixed řešení ambiguit). [12]. Dodržení tohoto požadavku dokládám viz Příl. 1 

Tab. 3 Informace o observacích GNSS - ukázka 

                   Šikmá v.     Poloměr      Svislá v.  Počet      Čas         

Jméno  

ID stanoviště       antény       antény       antény    odměrů     konce       

souboru   

1   VRS              0.000        0.000       0.000              17:14:26   

2   4238             0.000        0.000       2.102      30      15:45:27   

3   D4238            0.000        0.000       2.102      30      17:00:43   

Parametr DOP (Dilution of Precision) musí být během observace menší než 7. 

Za parametr DOP se použije některý z parametrů: HDOP (Horizontal Dilution 

of Precision), PDOP (Position Dilution of Precision) nebo GDOP (Geometric Dilution 

of Precision). [12] Parametr PDOP se pohyboval v rozmezí 1,3 – 2,0 což dokládám viz 

Příl. 1. Elevační maska byla nastavena na hodnotu 10° nad obzorem viz Příl. 1 

Tab. 4 Měřené vektory GNSS - ukázka 

Analýza 

ID Vektoru  SV PDOP kvality   Řešení 

VRS-4162  14  1.7    OK   Fixovaný 

20/09/13 15:39  

VRS-D4162  14  1.7    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:46  

VRS-4163  13  2.0    OK   Fixovaný 

20/09/13 15:44  

VRS-D4163  14  1.5    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:56  

Výsledné definitivní souřadnice S-JTSK, které dokládám viz Příl. 1 jsou 

průměrem z obou měření.  

Tab. 5 Seznam souřadnic měřických bodů GNSS po převodu do S-JTSK 

Číslo bodu           Y           X        H(Bpv)       

4156       547572.45  1123166.45   210.56    

4161       547695.21  1123370.03   210.67    

4162       547768.96  1123312.47   210.57    

4163       547815.13  1123250.94   210.30    

4164       547887.78  1123230.50   210.63    

4238       547651.45  1123425.46   210.02    

4239       547794.64  1123367.46   210.70    

Pro převod souřadnic z ETRS-89 do S-JTSK byla použita globální transformace, 

viz Příl. 1. Přesnost globální transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,025 m 

(mp = 0,035 m). [20] 

  



Bc. Petr Marchovský: Příprava a doplnění geodetických podkladů pro informační systém 

 

 

2014  40 

 

 

Obr. 18 Program Transform – ukázka transformace ETRF2000 do S-JTSK 

7.2.1 Přesnost určení bodů měřické sítě technologií GNSS 

Rozdíly dvojího určení polohy určovaných bodů v S-JTSK musí vyhovovat 

kritériím přesnosti bodů podrobného polohového bodového pole. Bylo provedeno 

porovnání rozdílů horizontálních složek souřadnic z dvojího nezávislého určení bodů 

měřické sítě technologií GNSS (střední souřadnicové chyby z dvojího zaměření) s mezní 

hodnotou odpovídající kódu kvality 3. Střední souřadnicová chyba mxy vypočtená 

z dvojího zaměření musí být menší než mezní souřadnicová chyba uxy daná dvojnásobkem 

základní střední chyby pro PBPP KK3 = 0,06 m [11]. Výše uvedené požadované kritérium 

bylo splněno viz Tab. 16 na str. 68.  

7.2.2 Zpracování výpočtů v programu Geus 

Do nového seznamu (nová zakázka) byly načteny S-JTSK souřadnice 

trigonometrických bodů a bodů měřické sítě z měřené lokality. Souřadnice 

trigonometrických bodů jsem získal v textovém tvaru z webových stránek 

(http://bodovapole.cuzk.cz). Souřadnice měřických bodů byly určeny technologií GNSS – 

metodou RTK viz Příl. 1. 

Upravené zápisníky měření (po kontrole čísel stanovisek a orientací) byly 

zkonvertovány do pracovního formátu „KTX“ (současně byly vypočítány průměry 

z vícenásobného měření orientací). Následovalo polohové vyrovnání měřické sítě metodou 

MNČ v modulu GeusNET s předem nastavenými hodnotami středních chyb měření, 

maximálních odchylek opakovaných měření a oprav délek (z nadmořské výšky, 

ze zobrazení do S-JTSK) a oprav převýšení (z refrakce a zakřivení Země). Měřítkový  

http://bodovapole.cuzk.cz/
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koeficient byl automaticky vypočten podle zadané průměrné nadmořské výšky v měřené 

lokalitě. Body vyrovnané měřické sítě byly uloženy do seznamu. [9] 

7.2.3 Výpočet měřické sítě v programu Geus 

 
Obr. 19 Měřická síť v lokalitě Jeremiášova – výstup z programu Geus 

Zobrazení sítě v grafické části programu GEUS  

Pevné body jsou označeny trojúhelníčkem, určované kolečkem. Body, na kterých 

byla měřena osnova směrů, jsou modré, ostatní zelené. Měřená délka mezi dvěma body je 

signalizována žlutou barvou spojnice těchto bodů. Pokud byly mezi dvěma body měřeny 

pouze směry, je spojnice červená. Měřený směr je signalizován šipkou umístěnou 

na spojnici příslušných bodů.[GeusNET 3.0]. Na všech bodech měřické sítě byly měřeny 

délky, kromě orientace na TB 00935232260. Obrázek 19 je barevně upraven pro tisk. Žluté 

a červené spojnice bodů jsou zobrazeny černě, originál viz Obr. 13. 
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Tab. 6 Vyrovnané souřadnice měřické sítě 

Vyrovnané souřadnice 

  Číslo bodu      Y           X        my     mx     mp    vY      vX      

                 [m]         [m]      [mm]   [mm]   [mm]  [mm]    [mm]     

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

000000004157 547573.14    1123238.86    7.4    5.6    9.3    -0.0     0.0 

000000004158 547574.05    1123311.00   16.5    9.3   18.9    22.2    49.6 

000000004159 547654.74    1123250.81    7.4    6.9   10.1    -0.0    -0.0 

000000004160 547687.82    1123305.27    4.2    4.8    6.4    -0.0     0.0 

000000004237 547793.47    1123313.65    4.6    2.7    5.3    -0.3    -0.0 

000000004240 547885.13    1123354.76    6.3    8.7   10.8    18.2    -7.2 

000000004241 547613.84    1123296.73   12.4   13.3   18.2    -1.4    -8.3 

Protokol vyrovnání měřické sítě MNČ viz Příl. 4 

7.2.4 Výpočet podrobných bodů 

Tab. 7 Výpočet podrobných bodů kabelu MaR, polární metoda dávkou – ukázka  
== 1   Polární metoda  ================================================== 

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

 ST:           4162   výš.stroje:   1.57  

  1:           4160     81.47  2   1.50  318.7482  99.9795 

  2:           4161     93.54  2   1.50  366.5782  99.9732 

  3:           4163     76.92  2   1.50  183.4031 100.2595 

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:   Rozdíl výšek: 

  1:            4160    375.6151       -0.00      0.16        0.00     

  2:            4161    375.6119        0.02      0.17       -0.01     

  3:            4163    375.6155        0.01      0.16       -0.03     

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

 Výsledná orientace :  375.6141 

 Stř.chyba orientace =   0.0019     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   0.999896040466 

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

               1441     15.22  2   1.50   91.0554  99.5530 

               1442      6.28  2   1.50   62.0954 100.7604 

               1443      5.74  2   1.50   54.2744 100.9168 

               1444      4.03  2   1.50   69.6350 100.8238 

               1445      3.36  2   1.50  209.3910 101.0896 

               1446     16.59  2   1.50  221.6102 100.2620 

               1447     25.44  2   0.00  218.7990  99.2900 

               1448      7.20  2   1.50  385.7232 100.3522 

               1449     37.78  2   1.50  343.5104  99.8654 

               1450     38.39  2   1.50  343.4226  99.8914 

               1451     38.45  2   1.50  321.6444 100.1074 

Celý protokol z výpočtu podrobných bodů polární metodou je uložen na CD.  
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7.2.5 Podrobné body polohopisu – rozbor přesnosti  

Souřadnice podrobných bodů byly určeny polární metodou pomocí totální stanice, 

viz kapitola 7.1.2. Výrobce udává přesnost totální stanice při měření úhlů 15
cc

 (měření 

směrů ve dvou polohách dalekohledu σ𝜑) a přesnost měření vzdáleností totální stanicí σs  

při použití hranolu (2 mm + 2 ppm). 

σ𝜑 = 15
cc

 = 1,5 mgon 

Výraz v závorce pro přesnost měření vzdáleností udává, že při délce záměry 1 km 

může dojít k chybě měřené délky 4 mm. Nejdelší realizované záměry na podrobné body 

se pohybovaly v délkách do 130 metrů. Proto je možné hodnotu 2 ppm zanedbat 

a uvažovat chybu měřené délky pouze 2 mm. 

σs = 2 mm 

Podrobné body byly měřeny v jedné poloze dalekohledu. Přesnost měření 

vodorovných směrů a zenitových vzdáleností v jedné poloze dalekohledu je dána chybou 

měřeného směru v jedné poloze dalekohledu σ𝜑1 vztahem 

σ𝜑1 = σ𝜑 ∗ √  = 1,5 ∗ 1,41 = 2,12 mgon 

Souřadnice podrobného bodu určeného na vzdálenost s od stanoviska se vlivem 

chyby měřeného směru σ𝜑1 posunou o hodnotu příčné odchylky q dle vztahu 

q = σ𝜑1 ∗ s / ρ 

Nejdelší měřená délka na podrobný bod (roh novostavby) byla ze stanoviska 4239 

na bod č. 5544, délka 127,6 metrů – viz následující tabulka. 

q = σ𝜑1 ∗ s / ρ = 2,12 ∗ 128 / 636620
cc

 = 0,43 mm 

Hodnota příčné odchylky pro měřenou délku 128 metrů je 0,43 mm. 

Tab. 8 Podrobné body polohopisu, rozbor přesnosti – zaměřená délka bodu 5544 

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

 ST:           4239   výš.stroje:   1.62  

  1:           4161     99.46  2   1.50  251.1602 100.0879 

  2:           4237     53.82  2   1.50  150.9085 100.2241 

  3:           4240     91.40  2   2.00   58.4060 100.4553 

  4:    9 3523 2260      0.00  0   0.00    0.0005  97.7100 

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

  Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:   Rozdíl výšek: 

  1:            4161     50.4849        0.01      0.17       -0.01     

  2:            4237     50.4802        0.00      0.14       -0.05     

  3:            4240     50.4710       -0.01      0.16       -0.04     

  4:     9 3523 2260     50.4740    neměřeno      0.05    neměřeno     

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

 Výsledná orientace :   50.4748 

 Stř.chyba orientace =   0.0020     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   0.999895966433 

  

                5544    127.67  2   0.00   43.4183  99.5882 

                5545     91.99  2   0.00   44.9276  99.4230 

                5546     66.47  2   1.50   39.0521 100.4057 

                5547     67.70  2   1.50   44.6959 100.7540 
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7.2.6 Ověření přesnosti převzaté DTMMO 

Bylo provedeno ověření přesnosti převzaté technické mapy města. Kontrolním 

zaměřením vybraných rohů budov obsažených v převzaté grafické dokumentaci byla 

ověřena přesnost zaměření. Body byly měřeny na místech, která nebyla ovlivněná stavební 

činností, v případě zateplených objektů to bylo pod úrovní polystyrénového obkladu 

na původním rohu panelu.  

Souřadnice bodů byly z technické mapy DTMMO získány graficky (odsunutím 

z kresby).  

7.2.7 Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je 

střední souřadnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším bodům polohového 

bodového pole. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je 

dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. [11] 

𝑚𝑥𝑦 = √0,5 ∗ (𝑚𝑥
 +𝑚𝑦

 ) 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy. Mezní rozdíl délky ud se stanoví dvojnásobkem základní střední 

chyby délky md. Mezní polohová chyba up je dána vztahem  

up = √  ∗ uxy. 

Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného nebo ověření 

souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí nezávislého 

kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a jejich porovnání s prvotně 

určenými souřadnicemi. [11] 

Při posouzení dosažené přesnosti souřadnic nově určovaného podrobného bodu 

polohopisu se přesnost považuje za vyhovující, když: 

 výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená metodou nejmenších čtverců, 

nebo 

 výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená z dvojice měření je menší 

než mezní souřadnicová chyba uxy vypočtená podle bodu 13.2. V případě 

souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných podrobných bodů 

polohopisu musí být současně nejméně 40 % výběrových středních 

souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové 

chyby mxy. 

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu nesmí skutečná 

souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy [11] 

Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými metodami se stanoví 

podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na základní střední 

souřadnicové chybě mxy. Základní střední souřadnicová chyba mxy pro KK3 = 0,14 m. [11] 

Souřadnice původních bodů odsunutých z kresby viz Příl 6 byly považovány za 

správné (dané). Výpočet odchylek dokládám výpočetním protokolem z programu Geus, 
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který je uložen na CD, ukázka výpočtu polární metody viz Příl. 7. Odchylka zaměřených 

souřadnic oproti souřadnicím daným byla v ose y označena jako Dy, v ose x označena jako 

Dx. Dále byly vypočteny hodnoty Sxy a Dxy. Ukázka výpočtu odchylek viz  Tab. 9. 

Při výpočtu „kontrolní určení bodu“ se zobrazí staré i nové souřadnice YXZ 

a jejich rozdíly, hodnotou Dxy se rozumí skutečná polohová odchylka v rovině YX. 

Hodnota Sxy je počítána dle stejného vzorce  jako hodnota up dle dřívějšího znění vyhlášky 

č.26/2007, ale název  Sxy byl zvolen dle znění č.164/2009 ("výběrová střední souřadnicová 

chyba"). [27] 

 Dxy …………skutečná polohová odchylka v rovině YX (prostá vzdálenost 

obou hodnot souřadnic) 

 Sxy………… výběrová střední souřadnicová chyba - počítána dle stejného 

vzorce  jako hodnota up dle dřívějšího znění vyhlášky č.26/2007, 

Tab. 9 Výpočet odchylek při kontrolním zaměření polohopisu – ukázka 

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

           990 0001     75.35  2   0.00  267.9726 100.5198 

 -- Kontrolní určení bodu        990 0001  ------------------------------ 

 Původní:     Y:   547629.20   X:   1123333.78   Z:      0.00       3  

 Nový:        Y:   547629.21   X:   1123333.70   Z:      0.00       3  

 Rozdíl:     Dy:       -0.01  Dx:         0.08  Dz:      0.00  Sxy=    

0.06  Dxy=    0.08 

 -- # Ponechán původní bod.  -------------------------------------------- 

           990 0002     51.08  2   0.00  238.7130 100.6990 

 -- Kontrolní určení bodu        990 0002  ------------------------------ 

 Původní:     Y:   547666.03   X:   1123328.18   Z:      0.00       3  

 Nový:        Y:   547666.04   X:   1123328.11   Z:      0.00       3  

 Rozdíl:     Dy:       -0.01  Dx:         0.07  Dz:      0.00  Sxy=    

0.05  Dxy=    0.07 

 -- # Ponechán původní bod.  -------------------------------------------- 

Souřadnice podrobných bodů odpovídající přesností kódu kvality 3 byly určeny 

měřením v terénu tak, aby základní střední souřadnicová chyba mxy nepřesáhla kritérium 

uxy. Při výpočtu nebyly překročeny mezní odchylky. Skutečná polohová odchylka Dxy 

původních bodů DTMMO a identických bodů kontrolně zaměřených se pohybovala 

v rozmezí 0,01 až 0,11 m.  
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8 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

8.1 Příprava podkladů pro grafické zpracování 

Bylo provedeno nastavení grafického prostředí v programu MicroStation v8 podle 

datového modelu dodaného objednatelem, doplnění dalších vrstev podle požadavků 

objednatele. 

Naměřené a vypočítané podrobné body byly podle polních náčrtů spojeny 

v programu MicroStation v8 do vektorové mapy. Bylo provedeno přepracování a doplnění 

převzatých podkladů. V případě digitálních podkladů šlo o Digitální technickou mapa 

města Olomouce (DTMMO). Byla doplněna čísla popisná ze starších firemních materiálů 

popř. z veřejných databází (www.mapy.cz, www.cuzk.cz), provedeno vymazání 

nadbytečných dat. Z projektů byly podle legendy vyseparované sítě, které byly předmětem 

evidence v nové dokumentaci. Papírové podklady - regulační plány k teplovodům - byly 

naskenovány a provedena jejich transformace na rohy budov v DTMMO. Při jejich 

kontrole došlo k odhalení některých hrubých nepřesností v poloze. Regulační plány podle 

způsobu, jakým byly vytvořeny, odpovídaly technické mapě města, ale setkal jsem 

se s případem, kdy např. potrubí teplovodu pokračovalo „mimo“ rám mapy a budova, 

do které teplovod vedl, byla zakreslena polohově zcela odlišně od skutečnosti, pouze 

schematicky. Takových případů ale nebylo mnoho. Pokud nebylo možné trasu v terénu 

vyhledat trasováním pomocí lokátoru, bylo nutné průběh trasy převzít z regulačních plánů. 

 
Obr. 20 Analogový podklad – regulační plán teplovodního potrubí [14] 

  



Bc. Petr Marchovský: Příprava a doplnění geodetických podkladů pro informační systém 

 

 

2014  47 

 

8.2 Struktura dat – polohopis 

Podle požadavků objednatele byla mapa polohopisu upravena s ohledem na zákres 

sítí. Do vrstvy „podkladová mapa“ byla umístěna většina prvků polohopisu. Některé další 

prvky byly umístěny do samostatných vrstev a zvýrazněny – viz následující tabulka. Další 

podrobnosti uvádím v kapitole 9. 

Tab. 10 Polohopis – seznam vrstev 

SITUACE - budovy 

SITUACE - budovy z DKM 

SITUACE - čísla popisná a orientační 

SITUACE - názvy ulic 

SITUACE - podkladová mapa 

SITUACE - popisy ostatní 

SITUACE - zaměřené body - čísla 

SITUACE - zaměřené body - tečky 

SITUACE - zaměřené body - výšky 

8.3 Struktura dat – podzemní sítě 

Při počátcích zpracování byla grafická dokumentace vytvářena v programu 

MicroStation SE. Po předání první etapy a připomínkách ze strany objednatele byla 

dokumentace převedena do verze v8. Ve verzi v8 bylo možné vytvářet textově popsané 

seznamy vrstev, viz Příl 9. Dále bylo možné pracovat s více referenčními výkresy. 

Podle požadavků objednatele byla celková mapa rozdělena podle hranic 

katastrálních území na menší celky, které byly následně převedeny do formátu PDF – sem 

byly převedeny i seznamy textově popsaných vrstev s možností jejich zobrazování podle 

požadavků uživatele. PDF formát byl zvolen pro možnost pracovat bez nutnosti instalace 

„prohlížečky“ DGN formátu. Při pozdějších verzích byly již předávány pouze výkresy 

ve formátu DGN – u objednatele byly nainstalovány „prohlížečky“ Bentley View v8i. 

Verze MicroStation SE byla používána k importu bodů pomocí nadstavby MGEO.  

Tab. 11 Kabely MaR – seznam vrstev 

MAR - komunikační sběrnice N1 - TCPIP páteř 

MAR - komunikační sběrnice N2 - neznámý průběh 

MAR - komunikační sběrnice N2 - z kót 

MAR - komunikační sběrnice N2 - zaměřená 

MAR - komunikační sběrnice N2 převzatá 

MAR - koncové body komunikační sběrnice N1 

MAR - koncové body komunikační sběrnice N2 

MAR - podélné oměrky trasy 

MAR - řezy kynetou dle schémat 

MAR - vnitřní rozvody 

MAR - zaměřené  body - tečky 

MAR - zaměřené body - čísla 

MAR - zaměřené body - výšky 

MAR - značky převzaté 
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Obr. 21 Trasa kabelů a horkovodu v lokalitě Jeremiášova – výstup z programu MicroStation v8 

Podle požadavků objednatele byly sítě do výsledného DGN souboru zakresleny 

podle následujícího barevného rozlišení: 

Tab. 12 Barevné rozlišení zpracovaných sítí 

obsah vrstvy barva 

pára bílá 

kondenzát šedá 

plyn žlutá 

horkovod Dalkia oranžová 

horkovod Olterm světle červená 

teplovod Olterm tmavě červená 

studená voda hnědá 

kabely Mar modrá 

optika fialová 

8.4  Doplnění dalších dat z analogových a digitálních podkladů 

Z analogových a digitálních podkladů a na základě konzultací s pracovníky 

tepelného dispečinku byly do celkové dokumentace doplněny popisy dimenzí a materiálů 

potrubí, čísla větví teplovodů a popisy bloků. Dále byly doplněny trasy horkovodů (většina 

převzata od objednatele jako zaměření skutečného provedení v digitální formě) 

a k některým trasám horkovodů doplněny chybějící kóty, provedena změna velikostí 

a fontů popisů. Podle kabelových schémat a schémat HDPE trubek optiky byly doplněny 

řezy (počet kabelů a délky). U všech zaměřených tras byly doplněny podélné oměrky 

a trasy byly zakótovány k pevným objektům (budovy). V případě kolize kót zaměřených 

sítí bylo s ohledem na čitelnost výsledného elaborátu provedeno překótování trasy, 

popř. úprava kót. Podle kladečských plánů byly doplněny vnitřní rozvody kabelů MaR. 
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Obr. 22 Kladečský plán zapojení kabelů MaR (analogový podklad) [14] 

Skutečné provedení nových horkovodních přípojek bylo převzato v digitální 

formě od objednatele. Skutečný stav byl zakreslen do digitální technické mapy města 

Olomouc. Nebyly uvedeny objektové předávací stanice (umísťovány později). Je rozlišeno 

přívodní (červené) a vratné (modré) potrubí. Popis dimenzí sítí je přizpůsoben tisku. 

Je zachyceno pouze nové potrubí. Páteřní síť horkovodu, patřící firmě Dalkia byla později 

do celkového výkresu převzata z jiných podkladů. 

Grafický elaborát byl zpracován v datovém modelu pro zpracování dat 

vkládaných do systému DOL Olomouc (Dalkia Česká republika, a.s..). 

Při pokládce nových horkovodů byly do stejné trasy současně pokládány nové 

kabelové rozvody MaR (viz lokalita Jeremiášova – V křovinách). Nové kabelové rozvody 

byly zakresleny do samostatné vrstvy. 

 

Obr. 23 Digitální podklad – přípojky horkovodu, převzato z DSPS [14] 
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8.5 KONTROLNÍ KRESBA 

Zpracovaná kresba všech sítí byla vždy po ukončení určité etapy rozdělena 

volným kladem (nejčastěji na listy formátu A1) tak, aby byla zobrazena co nejsouvislejší 

trasa zpracovaných sítí. Všechny listy byly očíslovány a opatřeny datem tisku (bylo 

vyhotoveno více verzí). Pracovníci tepelného dispečinku provedli kontrolu tras, 

popř. vyznačili sporná místa k doplnění či přeměření, doplnili polohy objektových 

předávacích stanic (OPS), patních měřičů a koncových značek kabelů  

Symbol objektové předávací stanice (OPS) je umístěn v objektu podle 

skutečnosti, obvykle pár metrů za zdí ve směru horkovodu (ne vždy). Rozlišují se 3 typy 

značek pro OPS – upřesnili technici a tepelný dispečink společně s průběhem trasy 

teplovodu a jejím popisem. Značka OPS je umístěna stejně jako značka pro ukončení 

kabelu. Kabely, teplovody a horkovody jsou ukončeny na nebo prochází skrz tuto značku. 

Značka OPS je umístěna buď na vstupu HV do objektu nebo je zakreslena podle informací 

z tepelného dispečinku. Značka OPS je v DGN souboru umístěna do samostatné vrstvy 

„objektové předávací stanice“. 

Tab. 13 Kontrolní kresba – doplněné symboly a značky horkovodu 

OPS 1 OPS 2 OPS 3 Měřič tepla 

    

Měřič tepla je umístěn tam, kde je ukončení kabelu. Kabel vede právě do měřiče 

tepla. Značku měřiče je třeba, dle informací z tepelného dispečinku, umísťovat vedle 

značky pro ukončení kabelu. Měřič tepla je v DGN souboru umístěn do samostatné vrstvy 

„měřiče tepla – paty“. Měřič tepla leží na funkčním teplovodu. Je to místo, odkud je 

na vnitřním teplovodu (zakresleném orientačně z podkladů) provedena odbočka topení 

s měřičem tepla, tzv. „měřící pata“. Popis – kód – doplněn do DGN podle informací 

techniků na provoze (Werichova) podle dané zaměřované lokality. Ke každé značce je 

do DGN doplněna informace podle tabulky Seznam zdrojů - adresa a kód (číslo) měřiče. 

Při kontrole tras byly odhaleny a řešeny sporné úseky. Např. při trasování kabelů 

došlo v několika málo případech k tomu, že se naindukovala trasa elektrických rozvodů, 

popř.  jiná síť (např. rozvod kabelové televize, horkovodní potrubí) a část trasy pak byla 

učena chybně. Do kontrolní kresby byly vyznačeny nové trasy, které nebyly obsaženy 

ve starší dokumentaci a bylo nutno je buď v terénu dodatečně vyhledat a zaměřit. Byly 

převzaty nové podklady k doměření a také číselníky adres zdrojů. 

Tab. 14 Tepelné zdroje – číselník, ukázka 

Číslo zdroje Zdroj 

I623-570/110 Jeremiáše 2 

I623-570/120 Jeremiáše 4 

I623-570/130 Jeremiáše 6 

Podle informací z tepelného dispečinku byly trasy teplovodů rozděleny na funkční 

a nefunkční. 

Do celkové dokumentace byly zaneseny všechny opravy a doplnění z kontrolní 

kresby, zpracovány další digitální verze dodané objednatelem, popř. bylo provedeno 

doměření podle podkladů od pracovníků tepelného dispečinku. 
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Obr. 24 Objektová předávací stanice[14] 

Během tvorby výsledné dokumentace byly do kresby zaznamenány všechny 

názvy tepelných zdrojů (kotelen) z různých podkladů. Tedy jeden objekt mohl být označen 

více názvy podle doby vzniku daného podkladu (odpovídal použité tepelné technologii 

v určité době v daném objektu). Dále byly z výsledné grafické dokumentace vymazány 

názvy již nefunkčních a nepoužívaných zařízení (na kabelech). Při závěrečné kontrole 

kresby a tvorbě finální verze byly objekty kotelen přejmenovány podle informací 

pracovníků TD podle aktuálního stavu. Starší názvy v samostatném výkresu a přiložené 

tabulce byly předány na TD. Výše uvedená nejednotnost názvů se kterou jsem se během 

zpracování dokumentace setkal měla např. vliv na množství a značení klíčů od tepelných 

zdrojů uložených na TD. Pro ilustraci uvádím jeden konkrétní příklad PS Družební. 

Do této kotelny vstupuje kabel MaR a funkční teplovod. V kabelových schématech je tato 

kotelna označena starším názvem V601, v regulačním plánu teplovodu jako VST1 

Družební. Aktuální název daného objektu je HS Družební. 

Tab. 15 Tepelné zdroje – aktuální názvy, ukázka 

Tepelný zdroj Tepelné zařízení Kabel MaR  Teplovod 

K40 zrušeno funkční nefunkční 

K41 zrušeno funkční nefunkční 

HS Svornosti A  zrušeno funkční nefunkční 

HS Svornosti A  zrušeno funkční nefunkční 

I520-010 HS Družební       
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9 ZPRACOVÁNÍ KONEČNÉ DIGITÁLNÍ VERZE 

9.1  Úprava pro převod do formátu PDF 

Pro převod z programu MicroStation v8 do PDF bylo nutné provést změnu fontů 

a velikostí písma – názvy ulic, popisy povrchů. Po sjednocení vzhledu podkladové mapy 

(polohopisu) ve formátu PDF v kresbě vynikly trasy podzemních sítí. Zvýrazněny byly 

budovy, čísla popisná a názvy ulic. 

 
 

Obr. 25 Situace-podkladová mapa, která byla použita pro PDF 

Podle požadavků objednatele byla celková situace všech sítí, které byly 

zpracovány do jednoho výkresu následně rozdělená na jednotlivá katastrální území. 

Technická mapa města neobsahovala ohraničení, nejprve bylo tedy nutno připojit 

katastrální mapu a vyrobit obrys katastrálních území. Následně pomocí nástroje „ohrada“ 

byla celková kresba rozdělena. Výsledky převodu dokumentace do formátu PDF jsou 

patrné z obrázků na následující straně. 
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Obr. 26 Obrysová mapa katastrálních území použitá pro PDF 

 
 

Obr. 27 Ukázka formátu PDF s možností zapínání vrstev kresby (v levé části) 
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9.2 Používání digitálních map 

Výsledná digitální mapa je používána objednatelem v grafickém prostředí 

MicroStation v8 pomocí prohlížeče Bentley View v8i. 

Základní informace o programu 

Bentley View je software určený k prohlížení výkresových souborů ve formátech 

DGN a DWG. Je k dispozici zdarma, a to i pro komerční využití. Je odvozena 

od základního produktu MicroStation. Umožňuje zobrazení výkresů a stejné chování jako 

u MicroStationu.  

Bentley View umí:  

 prohlížet výkresy ve formátech DGN (V7,V8), DWG, DXF čtení formátů 

DWG, DXF je od verze 08.11.07 zajištěno prostřednictvím knihovny 

RealDWG společnosti Autodesk 

 prohlížet připojené vektorové i rastrové referenční výkresy 

 tisknout na tiskárnu nebo do souboru PDF 

 tisknout v měřítku 

Další možnosti programu - využití všech vlastností uložených ve výkresu, např.: 

 vrstvy, filtry 

 odkazy prvků ve výkresu na dokumenty nebo webové stránky 

 popisné informace ve štítcích 

 historii výkresu 

 uložené pohledy 

 průsvitnost prvků 

 otevřít výkresy chráněné heslem nebo digitálním podpisem, samozřejmě 

s respektováním všech nastavených oprávnění 

 měřit vzdálenosti, plochy nebo objemy 

 vyhledávat texty 

 kopírovat vybrané prvky do schránky, ze schránky je pak možné vložit 

např. do souboru DOC (Microsoft Word) 

 pracovat s výkresy s komfortem MicroStationu 

Bezplatný prohlížeč Bentley View spolu s vlastnostmi formátu DGN jsou ideální 

kombinací pro předávání dat. Při použití formátu DGN V8 lze u jednotlivých výkresů 

nastavit pomocí hesla nebo digitálního podpisu potřebná oprávnění a zakázat např. editaci. 

Tak lze technické výkresy nebo mapy distribuovat bez obav, že budou nežádoucím 

způsobem využity nebo zneužity. [18] 

http://www.gisoft.cz/Bentley/DGN
http://www.gisoft.cz/MicroStation/PodporaDWGPodleVerzi
http://www.gisoft.cz/MicroStation/MicroStation
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Obr. 28 Prohlížeč Bentley View 

Prvním z výstupů pořízených na žádost objednatele z celkové dokumentace byla 

přehledná mapa rozvodů optických kabelů HDPE pro využití nefunkčních teplovodních 

rozvodů k vedení nových sítí (např. optické sdělovací vedení v HDPE trubkách). 

9.3 Další  možnosti využití zpracované dokumentace 

Dokumentaci mapových sítí, která byla pro objednatele zpracována, je dále 

možno využívat dalšími způsoby, než byly uvedeny výše. Na trhu existuje celá řada 

„softwarových balíků“ od mnoha firem. Jako jednu z možností uvedu program ArcGIS 

od společnosti ESRI, pomocí něhož lze např. ukládat data v geodatabázi, provádět tzv. on-

the-fly mapové projekce (generalizace v reálném čase). Dále nabízí možnost přístupu 

k datům přímo z webu geografických sítí, nebo jiných ArcIMS mapových služeb. Od roku 

2010 je dostupný bezplatný program ArcGIS Explorer pro prohlížení a sdílení 

geoprostorových informací. Byly spuštěny i aplikace pro chytré telefony. [22] Pomocí výše 

uvedeného softwaru (popř. jiných) bude možné provést připojení databázových tabulek 

ke každé objektové předávací stanici, jako např. informace o napojených měřidlech, jejich 

stavu a stáří, počtu odběratelů v daném objektu, apod. Další z možností např. pro evidenci 

vlastnických vztahů je propojení vektorové mapy sítí s digitální katastrální mapou. 

Co se týká doplnění geodetické části, po konzultaci s pracovníky tepelného 

dispečinku, kterou jsem provedl po odevzdání celkové dokumentace, uvítali by např. 

evidenci kabelových spojek. U starších kabelů MaR nebyly kabelové spojky ve starší 

přebírané dokumentaci téměř vůbec evidovány. V novější digitální dokumentaci byly již 

zaměřeny. Podle svých osobních zkušeností např. při zpracování podobně rozsáhlé 

dokumentace pro (dnes již bývalý) SPT Telecom byla tato data pečlivě evidována. 

Ke každé kabelové spojce byl vyhotoven samostatný okótovaný náčrt. 
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9.4 Souhrnná bilance zaměřených sítí 

V lokalitě Jeremiášova v k.ú. Povel, jež byla předmětem mojí diplomové práce 

bylo zaměřeno 1205 metrů kabelů MaR, 690 metrů teplovodního potrubí a 360 metrů 

polohopisu. Dále byly doplněny převzaté trasy horkovodů a trubek HDPE (optické 

rozvody). 

Během zpracování celé zakázky bylo do komplexní digitální mapy zpracováno 

zaměřením a přepracováním 114,7 kilometrů sítí a to v tomto rozsahu: 

 Kabely MaR….. 67,1 km 

 Teplovody …… 29,8 km 

 Horkovody …… 8,5 km 

 Optika ………... 9,1.km 

 Vodovod ….….. 0,1 km 

 

Obr. 29 Stav zaměřených sítí k 17.10.2013 
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10 ZÁVĚR 

Tématem mé diplomové práce byla Příprava a doplnění geodetických podkladů 

pro informační systém. 

Byla vytvořena, stabilizována a zaměřena měřická síť a provedeno její připojení 

na body určené technologií GNSS. Bylo provedeno doměření polohopisu a kontrolní 

měření pro ověření přesnosti převzaté dokumentace. Dle mapových podkladů 

poskytnutých objednatelem (v analogové i digitální formě) byly v terénu vyhledány, 

zaměřeny, popř. přepracovány ze stávající dokumentace do nového digitálního formátu 

stávající podzemní teplovodní a horkovodní rozvody a kabely měření a regulace (MaR). 

Dokumentace byla doplněna o všechny dostupné informace. 

Objednateli byla předána dokumentace všech podzemních sítí v majetku 

objednatele v požadovaném digitálním tvaru DGN a PDF dle zadaných podmínek. Dále 

byl předán datový model výsledné grafické dokumentace, seznam délek jednotlivých 

podzemních vedení, technická zpráva a protokoly z měření. 

Výsledkem zpracování je komplexní digitální vektorová mapa poskytující přehled 

o sítích v majetku objednatele. Slouží pro vyjadřování ke stavební činnosti dalších firem 

a do budoucna např. po propojení s digitální katastrální mapou a převodu do jiného 

databázového softwaru i k dalším účelům. Nástin možného využití uvádím v kapitole 9.3. 

Všechny změny, opravy a doplnění dokumentace byly průběžně konzultovány 

s objednatelem. Proběhla kontrola a doplnění kontrolních tisků pracovníky tepelného 

dispečinku. Geodetické práce přesností odpovídají požadavkům objednatele, což dokládám 

výpočty a protokoly. 

Zpracování zakázky jsem prováděl samostatně, terénní práce ve spolupráci 

s kolegy s firmy.  
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Příl. 1 Technická zpráva určení bodů S-JTSK technologií GNSS 

Technická zpráva 
Určování bodů S-JTSK technologií GNSS 

 

 

 

Název zakázky: OLT2009 

Datum měření: 20.09.2013 

 

 

 

 

Firma:     Olgeo s.r.o.  

Zpracoval:     Bc. Petr Marchovský  

Okres:     Olomouc  

Katastrální území:   Povel  
 

 

 

 

 

 

 

Transform, Copyright (C) 2013 by Aleš Rucký 

www.geoobchod.cz 

1. Úvod – popis měření 

 
Ve dnech 20.9. 2013 byly v lokalitě Olomouc-Povel, ul. Jeremiášova 

provedeny měřické práce technologií GNSS za účelem zaměření měřických 

bodů, pro které byla požadována přesnost odpovídající bodům s kk 3. 

Pracovní postup a následné zpracování dat bylo zvoleno v souladu s bodem 

č. 9 přílohy vyhlášky č. 311/2009 Sb. v platném znění. 

Pro určení souřadnic bylo zvoleno měření GNSS v reálném čase (RTK). 

Parametry měření byly zvoleny: elevační maska 10°, interval záznamu 1 

vteřina, observační doba na každém bodě nejméně 30 vteřin při 

nepřerušeném zafixování ambiguit. Na určovaných bodech byla provedena 

dvojí observace. 

Do výpočtu byl použit globální transformační klíč. 

2. Odpovědné osoby 

Měřil:   Bc. Petr Marchovský 

Stažení dat:  Bc. Petr Marchovský 

Výpočet:   Bc. Petr Marchovský 

Transformace:  Bc. Petr Marchovský 

3. Použité přístroje 

Promark 500 – RTK, dvoufrekvenční, výr. číslo 201012029 
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4. Metoda určení a výpočtu bodů ETRS 89 

Datum výpočtu: 20.09.2013 

Použitý software: FastSurvay 3.0.3 

Použité souřadnice: Souřadnice byly navázány na ETRS89 (ETRF2000), pomocí 

referenční stanice (viz další podrobnosti) 

5. Transformace ETRS89 –> S-JTSK 

Datum transformace: 20.09.2013 

Použitý software:  TRANSFORM 

Použitý transformační klíč: Byl použit globální transformační klíč. 

Použitá metoda transformace: Globální transformace. 

Popis transformačního programu: TRANSFORM je softwarem vytvořeným 

společností GEOOBCHOD a používá pro výpočet transformační algoritmy prof. 

Kosteleckého. TRANSFORM je certifikovaný software ČÚZK. 

 

6. Specifikace souřadnicového systému 

Primární souřadnicový systém 

Jméno :    ETRF2000 

Typ :     Geografický 

Jednotky :    Radiány 

Radiánů na jednotku :  1 

Výškový systém :   Elipsoidický 

Výškové jednotky :  Metry 

Metrů na jednotku :  1 

Definice souřadnicového systému 

Název :    ETRS89 

Hlavní poloosa elipsoidu : 6378137.000 m 

Inverzní zploštění :  298.257223563 

RX k WGS84 :   0.000000 '' 

RY k WGS84 :   0.000000 '' 

RZ k WGS84 :   0.000000 '' 

7. Řídící body 

Všechna měření byla navázána na body navázané na ETRS89(2000). 

VRS            Délka          17° 14’ 46.93577” E 

               Šířka          49° 34’ 35.86313” N 

               Elips. výška             250.407 m 

8. Informace o observacích 

                   Šikmá v. Poloměr  Svislá v.  Počet      Čas         

Jméno 

ID stanoviště       antény   antény   antény    odměrů     konce       

souboru   

1     VRS            0.000    0.000    0.000              17:14:26   

2    4238            0.000    0.000    2.102      30      15:45:27   

3   D4238            0.000    0.000    2.102      30      17:00:43   

4    4161            0.000    0.000    2.082      30      15:29:23   

5    4239            0.000    0.000    2.082      30      15:35:18   

6    4162            0.000    0.000    2.082      30      15:40:21   

7    4163            0.000    0.000    2.082      30      15:45:05   

8    4164            0.000    0.000    2.082      30      15:46:42   

9    4156            0.000    0.000    2.082      30      16:05:18   

10  D4161            0.000    0.000    2.082      30      16:32:47   

11  D4239            0.000    0.000    2.082      30      16:37:01   
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12  D4162            0.000    0.000    2.082      30      16:47:02   

13  D4163            0.000    0.000    2.082      30      16:56:49   

14  D4164            0.000    0.000    2.082      30      16:52:29   

15  D4156            0.000    0.000    2.082      30      17:08:41   

9. Měřené vektory 

Analýza 

ID Vektoru      SV PDOP kvality   Řešení 

VRS-4238      14  1.3    OK   Fixovaný 

06/10/13 15:44  

VRS-D4238      14  1.8    OK   Fixovaný 

06/10/13 17:00  

VRS-4161      14  1.5    OK   Fixovaný 

20/09/13 15:28  

VRS-4239      14  1.9    OK   Fixovaný 

20/09/13 15:34  

VRS-4162      14  1.7    OK   Fixovaný 

20/09/13 15:39  

VRS-4163      13  2.0    OK   Fixovaný 

20/09/13 15:44  

VRS-4164      14  1.3    OK   Fixovaný 

20/09/13 15:46  

VRS-4156      13  2.0    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:04  

VRS-D4161      14  1.4    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:32  

VRS-D4239      14  1.4    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:36  

VRS-D4162      14  1.7    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:46  

VRS-D4163      14  1.5    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:56  

VRS-D4164      14  1.3    OK   Fixovaný 

20/09/13 16:51  

VRS-D4156      14  1.3    OK   Fixovaný 

20/09/13 17:08  

10. Měřené body 
                                                 95% 

Jméno            Složky   Souřadnice            chyba   Stav výpočtu 

4238             Délka    17° 14’ 48.90660" E   0.010    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 33.20521” N   0.009    Spočítaný 

                 Elips. výška       253.564 m   0.004    Spočítaný 

D4238            Délka    17° 14’ 48.90728" E   0.006    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 33.20514” N   0.008    Spočítaný 

                 Elips. výška       253.570 m   0.004    Spočítaný 

4161             Délka    17° 14’ 46.46549" E   0.007    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 34.85069” N   0.007    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.220 m   0.004    Spočítaný 

4239             Délka    17° 14’ 41.52787" E   0.007    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 34.61403” N   0.006    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.251 m   0.004    Spočítaný 

4162             Délka    17° 14’ 42.52861" E   0.013    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 36.46782” N   0.012    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.126 m   0.004    Spočítaný 

4163             Délka    17° 14’ 39.93795" E   0.008    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 38.30160” N   0.008    Spočítaný 
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                 Elips. výška       253.864 m   0.004    Spočítaný 

4164             Délka    17° 14’ 36.23797" E   0.007    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 38.72695” N   0.007    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.193 m   0.004    Spočítaný 

4156            Délka    17°  14’ 51.54260" E   0.011    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 41.80168” N   0.011    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.105 m   0.005    Spočítaný 

D4161            Délka    17° 14’ 46.46593" E   0.007    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 34.85033” N   0.008    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.220 m   0.004    Spočítaný 

D4239            Délka    17° 14’ 41.52746" E   0.008    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 34.61416” N   0.007    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.245 m   0.004    Spočítaný 

D4162            Délka    17° 14’ 42.52873" E   0.009    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 36.46760” N   0.008    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.109 m   0.004    Spočítaný 

D4163            Délka    17° 14’ 39.93795" E   0.009    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 38.30136” N   0.010    Spočítaný 

                 Elips. výška       253.844 m   0.004    Spočítaný 

D4164            Délka    17° 14’ 36.23845" E   0.011    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 38.72697” N   0.009    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.178 m   0.004    Spočítaný 

D4156            Délka    17° 14’ 51.54232" E   0.011    Spočítaný 

                 Šířka    49° 34’ 41.80157” N   0.009    Spočítaný 

                 Elips. výška       254.113 m   0.004    Spočítaný 

11.  Parametry transformace 

Pro transformaci byla použita globální transformace schválená ČÚZK. 

12.  Souřadnice identických bodů 

13.  Průměrné opravy na identických bodech 

14.  S-JTSK souřadnice měřených bodů 

Číslo bodu           Y           X        H(Bpv)                  

4238             547651.45  1123425.46   210.01    

D4238            547651.44  1123425.46   210.02    

4161             547695.21  1123370.02   210.67    

4239             547794.64  1123367.46   210.70    

4162             547768.96  1123312.47   210.58    

4163             547815.13  1123250.94   210.31    

4164             547887.78  1123230.50   210.64    

4156             547572.44  1123166.45   210.56    

D4161            547695.21  1123370.03   210.67    

D4239            547794.65  1123367.46   210.69    

D4162            547768.96  1123312.48   210.56    

D4163            547815.13  1123250.95   210.29    

D4164            547887.77  1123230.50   210.63    

D4156            547572.45  1123166.45   210.56    

15.  Aritmetický průměr souřadnic blízkých bodů 

 

Číslo bodu                  Y           X        H(Bpv) 

4238                 547651.455  1123425.461   210.015 

D4238                547651.442  1123425.465   210.021 

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

Průměr:               547651.45   1123425.46    210.02 
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Max. rozdíl:              0.007        0.002     0.003  

4161                 547695.214  1123370.019   210.670 

D4161                547695.206  1123370.031   210.670 

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

Průměr:               547695.21   1123370.03    210.67 

Max. rozdíl:              0.004        0.006     0.000  

4239                 547794.639  1123367.464   210.700 

D4239                547794.647  1123367.460   210.694 

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

Průměr:               547794.64   1123367.46    210.70 

Max. rozdíl:              0.004        0.002     0.003  

4162                 547768.958  1123312.470   210.575 

D4162                547768.956  1123312.477   210.558 

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

Průměr:               547768.96   1123312.47    210.57 

Max. rozdíl:              0.001        0.004     0.008  

4163                 547815.127  1123250.941   210.313 

D4163                547815.128  1123250.948   210.293 

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

Průměr:               547815.13   1123250.94    210.30 

Max. rozdíl:              0.000        0.004     0.010  

4164                 547887.783  1123230.498   210.641 

D4164                547887.774  1123230.498   210.626 

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

Průměr:               547887.78   1123230.50    210.63 

Max. rozdíl:              0.005        0.000     0.007  

4156                547572.445  1123166.446   210.556 

D4156                547572.451  1123166.449   210.564 

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

Průměr:               547572.45   1123166.45    210.56 

Max. rozdíl:              0.003        0.001     0.004  

16. Schéma rozložení měřených bodů s vyznačením ident. bodů 

pro transformaci 
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17.  Seznam definitivních souřadnic S-JTSK 

Číslo bodu           Y           X        H(Bpv)       

4238             547651.45  1123425.46   210.02    

4161             547695.21  1123370.03   210.67    

4239             547794.64  1123367.46   210.70    

4162             547768.96  1123312.47   210.57    

4163             547815.13  1123250.94   210.30    

4164             547887.78  1123230.50   210.63    

4156             547572.45  1123166.45   210.56    

 

 

 

Tab. 16 Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic bodu GNSS 

Č.b. 

  

∆y 

[m] 

∆x 

[m] 

my
2 

[m] 

mx
2 

[m] 

𝑚𝑥𝑦 = √0,5 ∗ (𝑚𝑥
 +𝑚𝑦

 ) 

 

 

uxy 
[m] 

4156 0,003 0,001 0,000009 0,000001 0,002236068 0,12 

4161 0,004 0,006 0,000016 0,000036 0,005099020 0,12 

4162 0,001 0,004 0,000001 0,000016 0,002915476 0,12 

4163 0,000 0,004 0,000000 0,000016 0,002828427 0,12 

4164 0,005 0,000 0,000025 0,000000 0,003535534 0,12 

4238 0,007 0,002 0,000049 0,000004 0,005147815 0,12 

 mxy ………..… výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená z dvojice měření 

 uxy  ………….. požadovaná mezní souřadnicová chyba pro PBPP, KK = 3 

 uxy < mxy …. platí pro všechny body určené GNSS. 

Body GNSS byly určeny s požadovanou polohovou přesností. Maximální 

výběrová střední souřadnicová chyba z dvojího zaměření byla vypočtena pro bod č. 4238 

(5 mm). 
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Příl. 2 Geodetické údaje TB 000935232260 (kostel Slavonín) 
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Příl. 3 Projekt 1:500, pracovní kopie, trasování podzemních sítí, zakresleny měřické body [14] 

Vyznačené trasy: 

 zelená …….. teplovody 

 červená ….... kabely MaR 
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Příl. 4 Protokol o polohovém vyrovnání měřické sítě metodou nejmenších čtverců 

Měřené a vyrovnané směry                             Střední chyba 

Stanovisko        Meřený     Vyrovnaný     Oprava   Aprior. Aposter. 

Směr               [g]         [g]         [cc]     [cc]     [cc]  

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

000000004157 

000000004156    200.1994    200.1993      -1.4     40.0     65.0 

000000004158      0.4037      0.4037       0.0     40.0     78.3 

000000004159     90.3412     90.3413       1.4     40.0     65.0 

000000004159 

000000004157    251.2798    251.2857      59.4     40.0     72.3 

000000004160    395.2967    395.2908     -59.4     40.0     72.3 

000000004160 

000000004159    243.9697    243.9769      72.3     40.0     64.0 

000000004161     16.4781     16.4644    -136.8     40.0     56.0 

000000004162    103.5841    103.5905      64.5     40.0     55.0 

000000004162 

000000004160    318.7482    318.7492       9.6     40.0     52.0 

000000004161    366.5782    366.5760     -22.3     40.0     47.0 

000000004163    183.4031    183.4044      12.7     40.0     47.0 

000000004163 

000000004162     85.4333     85.4474     141.4     40.0     55.4 

000000004164    243.9029    243.8888    -141.4     40.0     55.4 

000000004163 

000000004162     99.9983    100.0039      56.4     40.0     55.4 

000000004164    258.4509    258.4453     -56.4     40.0     55.4 

000000004162 

000000004160    264.4991    264.5005      14.5     40.0     58.6 

000000004163    129.1572    129.1558     -14.5     40.0     58.6 

000000004161 

000000004162     88.0677     88.0677      -0.4     40.0     55.4 

000935232260      0.0006      0.0006       0.4     40.0     55.4 

000000004161 

000000004160    153.1146    153.1143      -2.6     40.0     59.3 

000935232260      0.0000      0.0003       2.6     40.0     59.3 

000000004239 

000000004161    251.1602    251.1676      74.3     40.0     39.0 

000000004237    150.9085    150.9123      38.1     40.0     55.6 

000000004238    274.0265    274.0233     -32.1     40.0     39.0 

000000004240     58.4060     58.4014     -45.7     40.0     58.2 

000935232260      0.0005     -0.0030     -34.5     40.0     39.0 

000000004239 

000000004161    251.1629    251.1674      45.1     40.0     45.2 

000000004163    138.4422    138.4407     -15.5     40.0     45.2 

000935232260    399.9998    399.9968     -29.6     40.0     45.2 

000000004238 

000000004239     66.7806     66.7794     -12.3     40.0     55.4 

000935232260    399.9985    399.9997      12.3     40.0     55.4 

000000004238 

000000004239     66.7795     66.7802       7.2     40.0     55.4 

000935232260      0.0013      0.0006      -7.2     40.0     55.4 
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000000004240 

000000004163    103.2566    103.2565      -1.1     40.0     50.7 

000000004237    138.6535    138.6527      -7.7     40.0     48.0 

000000004239    174.3679    174.3688       8.8     40.0     49.5 

000000004237 

000000004162    157.6633    157.6660      26.6     40.0     68.6 

000000004163     39.5587     39.5560     -26.6     40.0     68.6 

000000004162 

000000004160    320.5458    320.5448      -9.6     40.0     66.5 

000000004237    123.1143    123.1153       9.6     40.0     66.5 

000000004161 

000000004239     47.5161     47.5190      29.5     40.0     55.4 

000000004241    199.1927    199.1927      -0.0     40.0     78.3 

000935232260      0.0000     -0.0029     -29.5     40.0     55.4 

000000004157 

000000004156    387.4529    387.4493     -36.4     40.0     65.0 

000000004159    277.5877    277.5913      36.4     40.0     65.0 

Měřené a vyrovnané délky 

                                                          Střední chyba     

         Čísla bodů          Měřená  Vyrovnaná   Oprava  Aprior. Aposter.  

                                [m]        [m]     [mm]    [mm]     [mm]   

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

000000004156   000000004157   72.42      72.41     -4.9      3.1      5.6 

000000004157   000000004158   72.15      72.15      0.0      3.8      7.4 

000000004157   000000004159   82.47      82.47     -2.7      3.1      5.6 

000000004159   000000004160   63.73      63.72     -7.8      3.8      6.0 

000000004160   000000004161   65.19      65.18     -4.0      3.8      4.8 

000000004160   000000004162   81.46      81.46      4.6      2.7      4.2 

000000004239   000000004237   53.82      53.82      4.5      5.3      2.7 

000000004239   000000004240   91.37      91.38      2.8      3.9      6.7 

000000004240   000000004163  125.22     125.21     -4.2      5.6      7.0 

000000004240   000000004237  100.46     100.46     -3.8      5.5      6.2 

000000004237   000000004162   24.53      24.53      7.0      3.6      4.6 

000000004237   000000004163   66.33      66.35     22.1      5.3      3.2 

000000004161   000000004241  109.52     109.52     -0.0      3.9      7.6 

Střední jednotková chyba apriorní     :1.0000 

Střední jednotková chyba aposteriorní :1.9584 

Počet nadbytečných měření:   26 

Vyrovnané souřadnice 

                                                       

  Číslo bodu      Y           X        my     mx     mp    vY      vX      

                 [m]         [m]      [mm]   [mm]   [mm]  [mm]    [mm]     

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

000000004157 547573.14    1123238.86   7.4   5.6    9.3   -0.0     0.0 

000000004158 547574.05    1123311.00  16.5   9.3   18.9   22.2    49.6 

000000004159 547654.74    1123250.81   7.4   6.9   10.1   -0.0    -0.0 

000000004160 547687.82    1123305.27   4.2   4.8    6.4   -0.0     0.0 

000000004237 547793.47    1123313.65   4.6   2.7    5.3   -0.3    -0.0 

000000004240 547885.13    1123354.76   6.3   8.7   10.8   18.2    -7.2 

000000004241 547613.84    1123296.73  12.4  13.3   18.2   -1.4    -8.3 
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Příl. 5 Protokol o výškovém vyrovnání měřické sítě metodou nejmenších čtverců 

Měřená a vyrovnaná převýšení 

                                                          Střední chyba     

         Čísla bodů          Měřené  Vyrovnané   Oprava  Aprior. Aposter.  

                                [m]        [m]     [mm]    [mm]     [mm]   

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

000000004156 000000004157      0.01       0.03     25.6      2.6     30.3 

000000004157 000000004158      0.22       0.22     -0.0      3.2     39.2 

000000004157 000000004159     -0.14      -0.11     29.5      3.0     31.6 

000000004159 000000004160      0.16       0.19     27.6      2.8     31.0 

000000004160 000000004161     -0.04      -0.00     36.7      2.9     23.8 

000000004160 000000004162     -0.09      -0.10     -7.3      2.6     23.8 

000000004239 000000004237     -0.07      -0.12    -49.0      3.4     17.6 

000000004239 000000004240     -1.04      -1.07    -30.6      4.1     30.6 

000000004240 000000004163      0.70       0.67    -22.5      7.9     30.6 

000000004240 000000004237      0.99       0.96    -29.2      6.3     32.6 

000000004237 000000004162      0.01      -0.01    -22.2      1.1     17.6 

000000004237 000000004163     -0.29      -0.28      4.9      4.2     17.6 

000000004161 000000004241     -0.33      -0.33      0.0      4.9     48.6 

Střední jednotková chyba apriorní     :1.0000 

Střední jednotková chyba aposteriorní :21.9350 

Počet nadbytečných měření:    6 

Vyrovnané souřadnice 

Číslo bodu              Z      mZ        vZ 

                       [m]    [mm]      [mm] 

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

000000004157         210.59   30.3      25.6 

000000004158         210.81   49.6      25.6 

000000004159         210.48   33.9      55.1 

000000004160         210.67   23.8      82.7 

000000004237         210.58   17.6       0.7 

000000004240         209.63   30.6      19.0 

000000004241         210.34   48.6      -0.0 
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Příl. 6 Souřadnice původních bodů odsunutých z technické mapy 

č.b. y X kod 

9900001 547629.20 1123333.77 RDDTM 

9900002 547666.03 1123328.18 RDDTM 

9900003 547682.09 1123326.01 RDDTM 

9900004 547716.35 1123336.77 RDDTM 

9900005 547785.34 1123342.05 RDDTM 

9900006 547769.53 1123345.56 RDDTM 

9900007 547780.59 1123320.54 RDDTM 

9900008 547778.31 1123310.02 RDDTM 

9900009 547777.30 1123302.93 RDDTM 

9900010 547764.79 1123324.11 RDDTM 

9900011 547729.44 1123312.75 RDDTM 

9900012 547732.43 1123334.54 RDDTM 

9900013 547784.79 1123309.15 RDDTM 

9900014 547783.81 1123302.05 RDDTM 

9900015 547817.69 1123234.46 RDDTM 

9900016 547829.09 1123260.17 RDDTM 

9900017 547713.36 1123314.98 RDDTM 

9900018 547679.18 1123304.20 RDDTM 

9900019 547666.59 1123299.82 RDDTM 

9900020 547663.79 1123277.93 RDDTM 

9900021 547651.33 1123273.58 RDDTM 

9900022 547648.22 1123251.73 RDDTM 

9900023 547634.61 1123219.27 RDDTM 

9900024 547632.17 1123253.97 RDDTM 

9900025 547607.16 1123234.29 RDDTM 

9900026 547577.72 1123234.99 RDDTM 

9900027 547571.09 1123235.72 RDDTM 

9900028 547576.21 1123223.85 RDDTM 

9900029 547570.32 1123313.41 RDDTM 

9900030 547575.55 1123325.68 RDDTM 

9900031 547630.93 1123322.64 RDDTM 

RDDTM … roh domu odsunutý z digitální technické mapy města 
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Příl. 7 Kontrolní zaměření rohů – ukázka výpočtu 

 == 1   Polární metoda ================================================ 

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

 ST:           4161   výš.stroje:   0.00  

  1:           4239     99.47  2   0.00  101.6463  99.9709 

  2:    9 3523 2260      0.00  2   0.00   54.1331  97.8621 

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

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:   Rozdíl výšek: 

  1:            4239    399.9988        0.01      0.17      210.70     

  2:     9 3523 2260    399.9900    neměřeno      0.05    neměřeno     

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

 Výsledná orientace :  399.9907 

 Stř.chyba orientace =   0.0024     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   0.999895966433 

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

           990 0001     75.35  2   0.00  267.9726 100.5198 

 -- Kontrolní určení bodu        990 0001  ------------------------------ 

 Původní:     Y:   547629.20   X:   1123333.78   Z:      0.00       3  

 Nový:        Y:   547629.21   X:   1123333.70   Z:      0.00       3  

 Rozdíl:     Dy:       -0.01  Dx:         0.08  Dz:      0.00  Sxy=    

0.06  Dxy=    0.08 

 -- # Ponechán původní bod.  -------------------------------------------- 

           990 0002     51.08  2   0.00  238.7130 100.6990 

 -- Kontrolní určení bodu        990 0002  ------------------------------ 

 Původní:     Y:   547666.03   X:   1123328.18   Z:      0.00       3  

 Nový:        Y:   547666.04   X:   1123328.11   Z:      0.00       3  

 Rozdíl:     Dy:       -0.01  Dx:         0.07  Dz:      0.00  Sxy=    

0.05  Dxy=    0.07 

 -- # Ponechán původní bod.  -------------------------------------------- 

           990 0003     46.02  2   0.00  218.4148 100.9244 

 -- Kontrolní určení bodu        990 0003  ------------------------------ 

 Původní:     Y:   547682.09   X:   1123326.01   Z:      0.00       3  

 Nový:        Y:   547682.09   X:   1123325.93   Z:      0.00       3  

 Rozdíl:     Dy:       -0.00  Dx:         0.08  Dz:      0.00  Sxy=    

0.06  Dxy=    0.08 

 -- # Ponechán původní bod.  ------------------------------------------- 

           990 0004     39.51  2   0.00  164.0024 101.8984 

 -- Kontrolní určení bodu        990 0004  ------------------------------ 

 Původní:     Y:   547716.35   X:   1123336.77   Z:      0.00       3  

 Nový:        Y:   547716.37   X:   1123336.69   Z:      0.00       3  

 Rozdíl:     Dy:       -0.02  Dx:         0.08  Dz:      0.00  Sxy=    

0.06  Dxy=    0.08 

 -- # Ponechán původní bod.  -------------------------------------------- 

Celý protokol je uložen na CD 
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Příl. 8 Přehled naměřených odchylek  

č.b. Dy Dx Sxy Dxy 

 [m] [m] [m] [m] 

9900016 -0,01 0,00 0,01 0,01 

9900022 0,01 -0,01 0,01 0,02 

9900024 -0,03 -0,01 0,02 0,03 

9900007 -0,02 0,03 0,03 0,04 

9900012 0,02 0,03 0,03 0,04 

9900018 0,02 0,04 0,03 0,04 

9900020 -0,04 0,02 0,03 0,04 

9900009 -0,01 0,05 0,04 0,05 

9900013 0,01 0,05 0,04 0,05 

9900025 -0,05 -0,01 0,04 0,05 

9900028 -0,03 0,04 0,04 0,05 

9900008 0,01 0,06 0,04 0,06 

9900011 -0,01 0,06 0,04 0,06 

9900014 0,00 0,06 0,04 0,06 

9900029 0,03 0,05 0,04 0,06 

9900002 -0,01 0,07 0,05 0,07 

9900010 0,00 0,07 0,05 0,07 

9900026 -0,04 0,06 0,05 0,07 

9900001 -0,01 0,08 0,06 0,08 

9900003 0,00 0,08 0,06 0,08 

9900004 -0,02 0,08 0,06 0,08 

9900005 0,02 0,07 0,05 0,08 

9900006 0,00 0,08 0,06 0,08 

9900015 0,00 0,08 0,06 0,08 

9900021 0,06 0,05 0,06 0,08 

9900031 0,07 0,04 0,06 0,08 

9900023 0,00 0,09 0,06 0,09 

9900027 0,08 0,03 0,06 0,09 

9900017 -0,04 -0,09 0,07 0,10 

9900019 -0,10 0,02 0,07 0,10 

9900030 0,11 0,00 0,08 0,11 

Odchylka zaměřených souřadnic oproti souřadnicím daným: 

 

 Dy …….. odchylka v ose y  

 Dx …….. odchylka v ose x 

 Dxy …… skutečná polohová odchylka v rovině YX 

 (prostá vzdálenost obou hodnot souřadnic) 

 Sxy ..…... výběrová střední souřadnicová chyba, 


