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Anotace 

Obsahem bakalářské práce je zpracování polohopisného a výškopisného 

zaměření letního koupaliště v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové, okres 

Hradec Králové. V práci jsou popsány pouţité metody a postupy měřických prací při 

zaměřování skutečného provedení stavby. Cílem je vyhotovit dle objednávky firmy 

Geosan Group a.s. část geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, která má 

být podkladem pro kolaudaci areálu koupaliště a jeho uvedení do provozu. 

 

Klíčová slova: letní koupaliště, účelová mapa, dokumentace skutečného provedení 

stavby 

 

Annoation 

 The topic of my bachelor thesis elaboration of topographic and height sight of 

open air pool in area Malšovice near Hradec Králové. In this work labour are defined 

use methods and procedure of measurement during sight of real construction building. 

The goal is to execute according to order of firm Geosan Group a.s. the part of 

geodetical documentation of real construction building which has to be the basis for 

final approval the whole area of open air pool its start up procedure. 

 

Keywords: summer open air pool, functional map, documentation of real construction 

building. 
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce bylo zaměření a zhotovení účelové mapy areálu letního 

koupaliště v měřítku 1:500. Je to mapa velkého měřítka, která podléhá předpisům české 

státní normy. Tato účelová mapa se stane součástí dokumentace skutečného provedení 

stavby a bude podkladem pro kolaudaci. Daná lokalita letního koupaliště se nachází 

v Královéhradeckém kraji v obci Hradec Králové. Objednavatelem byla firma Geosan  

Group a.s.. 

Bakalářská práce čerpá ze zakázky, kterou zhotovila firma Geodézie Východní 

Čechy, spol. s.r.o. Jednalo o výstavbu koupaliště od mapového podkladu pro 

projektovou část přes vytyčovací práce aţ po dokumentaci skutečného provedení 

stavby. 

Před podrobným měřením byla vytvořena měřická síť metodou GNSS a bylo 

vyuţito i trigonometrických bodů. Pro měření polohopisu byla pouţita polární metoda 

a ortogonální metoda. Polohopisná sloţka měření byla provedena součastně 

s výškopisnou za pomoci elektronických totálních stanic. Měřeno bylo 

v souřadnicových systémech JTSK, Bpv a zeměpisných souřadnicích. 

Pro výpočetní práce byl pouţit balíček softwaru od firmy TOPCON a geodetický 

software Kokeš, zatímco pro grafické práce program AutoCAD.  
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1 LOKALITA 

1.1 Popis zájmového území 

Hradec Králové je téměř stotisícové statutární město na východě Čech 

a metropole Královéhradeckého kraje, leţící na soutoku Labe a Orlice. Skládá se z 21 

katastrálních území. 

 

 

            Obr. č. 1: Lokalizace zájmového území v ČR 

                

 

Obr. č. 2: Zobrazení lokality na mapě 
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Letní koupaliště se nachází v hradecké městské čtvrti Malšovice, která je 

jihovýchodně od centra města. Místo stavby leţí v katastrálním území Malšovice u 

Hradce Králové nedaleko II. silničního okruhu a malšovického stadionu u bývalé 

Pivovarské flošny. 

 

Obr. č. 3: Vyznačení kat. úz. Malšovice u Hradce Králové 

 

1.2 Historie plánování koupaliště 

V červnu roku 2004 započalo pořízení analýzy vyuţití území. Na této 

problematice se podílela i Fakulta architektury ČVUT Praha, jeţ zakládala zpracování 

návrhu řešení koupaliště pro vyhledání soukromého investora. Do konce ledna 2006 

probíhala studie na ochranu ţivotního prostředí a návrhu architektonického řešení 

objektů. Na začátku února téhoţ roku rada města zadala vypracovat variantu 

investičního a provozních nákladů bez zimního provozu. A začátkem května 2006 se 

rozhodla pro variantu celoročního provozu. Peníze na výstavbu koupaliště v Hradci 

Králové se rozhodla radnice získat prodejem městských bytů. Stavba začala v roce 2009 

po výběrovém řízení, které vyhrála firma Geosan Group a.s. Areál bude otevřen 

v květnu 2010 [1]. 
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2 ÚČELOVÉ MAPY 

Účelové mapy jsou mapy velkých měřítek, jeţ obsahují základní prvky a jejich 

další obsah podle účelu, pro který vznikají (např. pro projektové, plánovací, provozní, 

evidenční, dokumentační a jiné účely). Účelové mapy s mapami tematickými v celku 

tvoří svým nadstandardním obsahem vyšší kategorii oproti mapě katastrální. O mapách 

tematických hovoříme v případě speciálních map středních a malých měřítek. 

Tematické mapy jsou tématem, které přesahuje rámec mapování jako takového, 

a zabývá se jimi především kartografie [2]. 

Mapy účelové se tvoří přímým měřením a zobrazováními v praxi se také mohou 

přepracovat nebo odvodit ze stávajících map. Pro tvorbu je třeba vyuţít základních map 

a výsledků předchozích geodetických a kartografických prací.  

Výsledek tvorby účelové mapy je v grafické, číselné nebo digitální podobě. 

Volba obsahu, přesnosti a měřítka účelové mapy vychází z poţadavků, které nám určí 

objednavatel, tj. z účelu, jemuţ bude mapové dílo slouţit [2]. 

2.1 Souřadnicové systémy účelových map 

Podle [3] se účelové mapy vyhotovují v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému baltském - po 

vyrovnání (Bpv). Účelové mapy lze vyhotovit také v jiných souřadnicových 

a výškových systémech. Pouţitý souřadnicový a výškový systém se vyznačí na všech 

výsledcích a dokumentaci mapy. [3]  

2.1.1 Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je závazný geodetický 

referenční systém pro celé území České republiky. Definován je Besselovým 

elipsoidem a Křovákovým konformním kuţelovým zobrazením v obecné poloze. 

Délkové zkreslení zobrazení se pohybuje v rozmezí od - 0,10 m do + 0,14 m na jeden 

kilometr délky. 
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2.1.2 Baltský výškový systém po vyrovnání 

Výchozím bodem je nula stupnice vodočtu umístěného na břehu Baltského moře 

v ruském městě Kronštadtu. Výšky v tomto systému jsou menší o 38 aţ 42 centimetrů 

neţ výšky v systému jaderském. Od roku 2000 jiţ nelze systém jaderský pouţívat. Bpv 

je dnes jediným závazným geodetickým systémem v Česku. 

2.2 Členění účelových map 

Podle [3] se člení účelové mapy: 

 účelové mapy základního významu 

 mapy podzemních prostor 

 ostatní účelové mapy  

Účelové mapy základního významu 

 technická mapa města 

 základní mapa letiště 

 základní mapa dálnice 

 jednotná ţelezniční mapa 

 základní mapa závodu 

Mapy podzemních prostor 

 mapy jeskyň 

 mapy podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra 

Ostatní účelové mapy 

 mapy pro projektové účely 

 mapy pro provozní potřeby organizací 

 mapy pro pozemkové úpravy 

 mapy lesnické a vodohospodářské 

 mapy sídlišť 

 mapy slouţící pro dokumentaci památkových objektů 

 geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb [2] 
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2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

2.3.1 Obsah dokumentace skutečného provedení stavby 

Dle [4] obsahuje dokumentace skutečného provedení stavby: 

 údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení a adresa místa trvalého 

pohybu vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitosti 

s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; 

pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení 

stavby, 

 situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo 

větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, 

napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí 

technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemku, 

 stavební výkres vypracovaný podle skutečného provedení stavby 

s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle 

současného, popřípadě uvaţovaného způsobu uţívání a s vyznačením jejich 

rozměrů a plošných výměr, 

 technický popis stavby a jejího vybavení. 

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje: 

 obsah dokumentace skutečného provedení stavby, 

 situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby 

v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem 

způsobu uţívání všech prostorů a místností [4]. 
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2.3.2 Geodetická část dokumentace skutečného provedení 

staveb 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 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, 

 technickou zprávu [5]. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb se vyhotovuje 

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

výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv) ve 2. a 3. třídě přesnosti, výjimečně i 

ve 4. třídě přesnosti. Měřítka dokumentací se určují v závislosti na druhu stavby a na 

mnoţství podrobností tak, aby byla zaručena přehlednost a dobrá čitelnost mapy [6]. 

Z důvodu rozsahu dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby 

řeší bakalářská práce pouze situační výkres skutečného stavu popsaným výše. 

2.3.3 Obsah mapy skutečného provedení stavby  

Mapa obsahuje body geometrického základu (základního a podrobného 

polohového pole), polohopis, popis a popř. i výškopis. 

2.3.3.1 Polohopis 

Obsahem polohopisu jsou: 

 stavební objekty (např. čekárny dopravních prostředků, čerpadla 

pohonných hmot, pomníky, mostní váhy, garáţe, telefonní budky, venkovní 

schodiště a uvádějí se i nadmořské výšky prvního podlaţí budov), 
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 dopravní objekty (např. chodníky, krajnice, příkopy, osy tramvajových 

kolejí, podjezdy, nadjezdy, silniční tunely, světelná signalizační zařízení 

a stoţáry,  

 vodohospodářské objekty (např. trvalá zavodňovací a odvodňovací 

zařízení, vodotrysky, fontány, nábřeţní zdi, zřídla), 

 městská zeleň (např. památkové chráněné stromy, jednotlivé stromy 

s minimálním průměrem kmene 10 cm), 

 podzemní vedení (např. kanalizační šachty, šoupátka, hydranty, vpusti), 

 nadzemní vedení (např. svítidla s rozlišením druhu, patky příhradových 

a portálových konstrukcí) [6]. 

2.3.3.2 Popis 

Popis mapy se tvoří uvnitř a vně mapového rámu. 

 Uvnitř rámu: (např. orientační a popisná čísla domů, technické parametry 

jednotlivých druhů vedení v barvě druhu vedení, název a vyuţití budov) 

 Vně rámu: (např. totoţný s popisem katastrální mapy rozšířený o výškový 

systém a stav obsahu inţenýrských sítí a výškopisu) [6] 

2.3.3.3 Výškopis 

Výškopis obsahuje informace o nadmořské výšce bodů polohových polí 

a podrobných bodů polohopisu. 

Výškopis lze znázornit: 

 vrstevnicemi (Křivka, která na mapě spojuje body se stejnou výškou. 

Konstrukci vrstevnic provádíme interpolací ve směru spádnice. 

Vrstevnice se nekreslí přes stavby, skály a strmé svahy. Na tyto případy 

pouţíváme mapové značky nebo šrafování. K snadnému a rychlému 

určení výšky se pouţívají kótované vrstevnice. Kóty jsou vţdy 

orientované ve směru stoupání.), 

 technickými šrafami (Technické šrafy se znázorňují střídáním delších 

a kratších čar ve směru spádu. K určení převýšení je třeba doplnit šrafy 

kótami hran.), 
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 kótami (Kóty umísťujeme na významné body terénu. Kótováním však 

nezískáme představu o reliéfu terénu.) [2]. 

3  POLOHOPIS 

[8] definuje polohopis jako obraz předmětů šetření a měření na mapě ukazující 

jejich polohu, rozměr a tvar bez závislosti na terénním reliéfu. Je to soubor zobrazených 

bodů, čar a mapových značek na mapě [8]. 

3.1 Metody podrobného měření polohopisu 

Nejpouţívanější postup při zaměřování polohopisu je polární metodou, která 

v posledních letech zaznamenala prudký vzestup. K její oblibě významnou měrou 

přispěl rozvoj elektrooptických dálkoměrů. Pokud není moţné nebo účelné zaměřit 

podrobný bod polární metodou, pouţívají se doplňující metody. Například se pouţívá 

ortogonální, metoda konstrukčních oměrných či metoda protínání ze směrů nebo 

z délek. Kromě těchto uvedených geodetických metod je moţné zaměřit polohopis také 

fotogrammetricky či GNSS [7]. 

3.1.1 Polární metoda 

Při polární metodě určujeme polohu bodu pomocí polárních souřadnic. Proto je 

nutné měřit na stanovisku vodorovný úhel, který svírá orientační směr s určovaným 

bodem, a délku od stanoviska k určovanému bodu.    

Pro výpočet souřadnic podrobného bodu musíme znát souřadnice stanoviska. 

Můţe se však stát, ţe souřadnice stanoviska neznáme. Pak tento úkol řešíme jako volné 

stanovisko. 
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Obr. č. 4: Polární metoda - pevné stanovisko 

 

Známe: 

1. souřadnice stanoviska [YP; XP] 

2. souřadnice orientačního bodu [YA; XA] 

Musíme změřit: 

1. úhly ω1, ω2, ω3 

2. strany s1, s2, s3 

Potom se spočítají jednotlivé směrníky σPi: 

   σPi = σPA + ωi 

Souřadnice jednotlivých podrobných bodů se pak spočítají : 

   Yi = YP + si * sin σPi 

   Xi = XP + si * cos σPi 

3.1.2 Ortogonální metoda 

Při ortogonální metodě se zaměřují podrobné body polohopisu pravoúhlými 

souřadnicemi, reprezentovány staničením a kolmicí. Staničení je délka od počátku po 
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měřické přímce. Kolmice je délka kolmá na měřickou přímku a je měřená mezi 

měřickou přímkou a určovaným bodem. 

Hodnoty staničení mezi počátkem a koncem měřické přímky jsou kladné. 

Měřené staničení před počátkem bude mít záporné znaménko. Kolmice má záporné 

znaménko, leţí-li určovaný bod nalevo od měřické přímky. Je-li tomu naopak, ţe 

určovaný bod leţí napravo od měřické přímky, potom má kladné znaménko. 

3.1.3 Měřický náčrt 

Vyhotovuje se na kreslicí papír nebo plastovou pokreslovací fólii. Měřítko 

náčrtu se obvykle volí, aby bylo moţné zapsat a zobrazit v náčrtu všechny potřebné 

údaje. 

Měřický náčrt musí obsahovat např. číslo náčrtu, název katastrálního území, 

číslo zápisníku, datum vyhotovení, označení polohy v kladu listů, měřítko náčrtu, 

poslední číslo podrobného bodu, mapové značky, parcelní čísla, popisná čísla domů, 

místní a pomístní názvosloví. Body polohového bodového pole a pomocné body se 

kreslí a číslují červeně, stejně i měřická síť [7]. 

3.2 Pomocné měřické body 

Pro měření polohopisných bodů se vychází z podrobného bodového pole, které 

se v případě potřeby doplní o pomocné měřické body.  

3.2.1 Metody určení pomocných měřických bodů 

Pomocné měřické body se určují: 

 rajóny, 

 polygonovými pořady, 

 protínáním ze směrů a délek, 

 volným polárním stanoviskem. 
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3.2.1.1 Rajón 

[8] definuje rajón jako orientovanou a délkově zaměřenou spojnici a určovaného 

bodu. 

 Princip určení souřadnic nového bodu je jednoduchý a časově nenáročný. Proto 

bylo rajónu vyuţito při měření skutečného provedení letního koupaliště. Délka rajónu 

nesmí být větší neţ nejvzdálenější orientace a nesmí přesáhnout 1500 metrů. 

 

Obr. č. 5: Výpočet rajónu 

 

Pro výpočet souřadnic určovaného bodu (rajón) 1 je třeba znát: 

 souřadnice stanoviska P [YP; XP], 

 souřadnice orientačního bodu A [YA; XA], 

 měřenou vzdálenost S1, 

 měřený vodorovný úhel ω1. 

 

Spočítáme směrník σP1. 

   σP1 = σPA + ω1 
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Vypočítáme souřadnice rajónu pomocí těchto rovnic: 

Y1 = YP + s1 * sin σP1 

    X1 = XP + s1 * cos σP1 

3.3 Charakteristiky a kritéria přesnosti 

Přesnost výsledných souřadnic a výšek podrobných bodů mapy je dána přesností 

určení souřadnic a výšek pouţitých bodů geometrického základu. Vyjadřuje se ve 

vztahu k blízkým bodům podrobného bodového pole, popř. základního bodového pole. 

 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je 

základní střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem: 

 225,0 yxxy mmm  ,kde mx, my jsou základní střední chyby určení souřadnic. 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice bodů stejné třídy 

přesnosti je základní střední chyba md délky d přímé spojnice bodů této dvojice, 

vypočtené ze souřadnic. Souřadnice podrobných bodů z území, na kterém se realizuje 

tvorba mapy, musí být určena tak,aby  

a) charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy (3. třída přesnosti -  uxy = 0,14 m), 

b) charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro kaţdou délku d ze 

vztahu ud
)20(

)12(
5,1






d

d
uxy, v metrech. 

 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je 

základní střední výšková chyba mH. Výšky podrobných bodů jedné třídy přesnosti musí 

být určeny tak, aby charakteristika mH nepřekročila kritérium uH = 0,12 m [3]. 
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4 VÝŠKOPIS 

Obraz terénního reliéfu vyznačeného na mapě vrstevnicemi, výškopisnými 

značkami, body s výškovými kótami [8]. 

Při měření výškopisu zaměřujeme charakteristické body terénu, které nám budou 

slouţit pro jeho tvorbu. V terénu si především všímáme jednotlivých terénních úprav 

(např. kostra terénu, údolnice, hřbetnice, spádnice). K správnému určení bodů 

výškopisu je nezbytná dostatečná praxe a cit pro analýzu terénu [9]. 

4.1 Metody měření výškopisu 

Měření výškopisu můţeme rozdělit na čtyři metody: 

 geodetické, 

 fotogrammetrické, 

 GNSS, 

 fyzikální. 

Mezi geodetické metody můţeme zařadit: 

 plošnou nivelaci, 

 profilování, 

 nitkovou tachymetrii, 

 přesnou tachymetrii (s vyuţitím elektronických dálkoměrů). 

4.1.1 Plošná nivelace 

Tato metoda má své opodstatněné vyuţití, máme-li aktuální zaměřený 

polohopisný podklad a měřený terén je z velké části rovinatý a přehledný. Body, u nichţ 

určujeme výšku, musí být polohově stanoveny. Jsou to body jednoznačně 

identifikovatelné (např. rohy budov, plotů, mostků) nebo body, které dodatečně určíme. 

Na toto určení nám poslouţí např. ortogonální metoda. Ta je popsána v kapitole 3.1.2. 
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4.1.2 Profilování 

Metodu profilování pouţíváme pro zaměřování výškopisu u liniových staveb 

(např. silniční komunikace, ţeleznice, vodní toky). Profil příčný měříme zpravidla ve 

směru kolmém na podélnou osu měřeného objektu. Hustota provedení (staničení) závisí 

na podmínkách terénu, měřítku mapy a poţadavků objednavatele. Z měřených příčných 

profilů se zpracovávají obvykle profily podélné. 

4.1.3 Nitková tachymetrie 

Výhoda této metody je vyuţití při měření v obtíţných a členitých terénech (např. 

chmelnice, vinohrady, zahrady). Při měření pouţíváme jakýkoliv viditelný úsek na lati 

k odečtení potřebných hodnot pro následovný výpočet výšky. 

4.1.4 Přesná tachymetrie 

Při přesné tachymetrii můţeme měřit polohopis a výškopis zároveň. S vývojem 

elektronických tachymetrů (totální stanice) je tato metoda nejvíce pouţívaná. Pro jejich 

ovládání, přesnost, velký dosah dálkoměru a registrací naměřených dat do interní 

paměti se tato metoda stává v terénu rychlou a výhodnou z ekonomického hlediska. 

Proto metoda přesné tachymetrie byla pouţita pro zaměření skutečného provedení 

letního koupaliště. 

Pro výpočet souřadnic [Y, X, Z] je třeba měřit: 

 vodorovný úhel (úhel, který svírá orientační směr s určovaným bodem), 

 šikmou vzdálenost (mezi stanoviskem a určovaným bodem), 

 zenitový úhel, 

 výšku horizontu přístroje, 

 výšku cíle. 
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5 MĚŘICKÉ PRÁCE  

Měřické práce začaly 21. 12. 2009 a pokračovaly téměř do konce ledna 2010 

z důvodu pozvolného dokončování na stavbě.  

5.1 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace proběhla před začátkem měřických prací. Prvotní bylo vyhledání 

podrobného polohového bodového pole v přilehlém okolí. Bylo zjištěno, ţe v zájmové 

lokalitě není dostatečně doplněné tak, aby šlo pohodlně zaměřit skutečné provedení 

stavby. Po tomto zjištění bylo dalším úkolem určit co nejvýhodnější místa stanovisek.  

5.2 Vybudování bodového pole 

Jak uţ bylo řečeno v předchozí kapitole 5. 1., bylo nutno vytvořit si vlastní 

bodové pole. K určení souřadnic stanoviska byla pouţita technologie GNSS (Global 

Navigation Satellite System), metodou RTK (Real Time Kinematic). Jelikoţ kolem 

areálu koupaliště je spousta vzrostlých stromů a tím by byla narušena přímá viditelnost 

GNSS přijímače a satelitů, vedlo by to k narušení funkce systému. A tudíţ muselo být 

bráno v potaz umístění bodů. Další kritérium pro umístění stabilizace, aby byla dobrá 

viditelnost na co největší počet podrobných body polohopisu. Tato místa se také 

vybírala pečlivě s ohledem na ochranu před zničením stabilizace. 

5.2.1 Stabilizace bodového pole 

Vybudované bodové pole bylo stabilizováno do zpevněné plochy měřickými 

hřeby o délce 80 mm a průměrem 6 mm. Tato stabilizace se bere za střednědobou. Pro 

jeho snadné a rychlé nalezení byl pouţit značkovací sprej k obarvení místa stabilizace. 

Podrobněji tuto problematiku řeší [10]. 
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Obr. č. 6: Měřický bod 

 

5.2.2 Technologie zaměření bodového pole 

5.2.2.1 GNSS (Global Navigation Satellite Systém) 

Pouţitá technologie GNSS (Global Navigation Satellite System) je soubor 

satelitních systémů, s jejichţ pomocí lze určit polohu a přesný čas na celém světě. Jak 

uţ je zmíněno, její největší předností je určení souřadnic v jednotném souřadnicovém 

systému WGS 84 (World Geodetic System 1984) kdekoliv na Zemi. Dalšími 

přednostmi je její praktické vyuţití v jakoukoliv dobu a při jakémkoliv počasí bez 

omezení na funkčnosti. Tato technologie nemá jen kladné stránky, nýbrţ i záporné. 

Jednou z nich je omezená pouţitelnost v zastavěných nebo zarostlých lokalitách, kde by 

mohlo dojít k odrazu nebo zastínění signálu, a tím by byla narušena poţadovaná 

přesnost měření. Tato problematika byla klíčovým bodem debaty při hledání vhodných 

míst pro vytváření bodového pole, které slouţilo pro zaměření skutečného provedení 

koupaliště. 

5.2.2.2 Metody GNSS 

Měřické metody se rozdělují podle pohybu přijímače na statické a kinematické. 

Statické metody jsou velmi přesné, získaná přesnost je však závislá na době observace. 

Metody GNSS: 

 statická metoda, 
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 rychlá statická metoda (např. se pouţívá pro zřizování zhušťovacích 

a podrobných polohových bodových polí) 

 kinematická metoda 

 RTK 

 Pro měření stanovisek byla pouţita metoda RTK s vyuţitím virtuální referenční 

stanice sítě CZEPOS (Česká síť permanentních stanic pro určování polohy). Tato 

metoda dociluje polohové střední chyby do 20 mm a výškové střední chyby kolem 40 

mm. Více o těchto přesnostech na [11], kde jsou zveřejněny výsledky testovaní 

přesností. A to je dostačující přesnost pro zaměření polohopisu a výškopisu pro 

následovné vyhotovení účelové mapy, která odpovídá 3. třídě přesnosti, a bude součástí 

dokumentace skutečného provedení stavby. 

Proběhla dvě měření při nezávislém postavení druţic. Více tuto problematiku 

řeší [5] a při měření je nutné se jí řídit. 

5.2.2.3 Použité přístroje  

K vybudování bodů měřické sítě metodou RTK byla pouţita dvoufrekvenční 

aparatura značky  Topcon. 

Skládá se z několika částí: 

 přijímač Topcon Hiper GGD 

 datový kontrolér FC-100 

 datový kabel (propojení přijímače a kontroléru) 

 výtyčka 

 

Obr. č. 7: Datový kontrolér FC-100 
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Obr. č. 8: Přijímač Topcon HIPER GGD 

5.3 Zaměření podrobných bodů 

Pro zaměření podrobných bodů se vybírala metoda, jeţ by splňovala potřebnou 

přesnost a časovou nenáročnost měření.  

Byla pouţita geodetická metoda přesné tachymetrie s pouţitím elektronického 

tachymetru (totální stanice). Její značnou výhodou je zaměření polohopisu a výškopisu 

zároveň, jak se uvádí v kapitole 4.1.4. 

Důleţitou součástí měřických prací v terénu bylo vedení polního náčrtu, který je 

velmi důleţitý pro vyhotovení skutečného provedení v kanceláři. Polní náčrt byl 

vyhotoven na formát A3 s předtištěným projektem pro snadnou orientaci v zakreslování 

měřených podrobných bodů. Z důvodů poničení a následné nečitelnosti však musel být 

polní náčrt překreslen. Polní náčrty jsou k nalezení v příloze č. 8. 

5.3.1 Postup měření 

Byla provedena centrace a horizontace totální stanice na stanovisku. Před 

samotným měřením proběhla kontrola nastavení přístroje (např. hodnota konstanty 

hranolu, jednotky, nastavení teploty, tlaku a další). Po zaloţení nové zakázky se uloţilo 

číslo stanoviska s měřenou výškou horizontu. Dříve neţ bylo zahájeno měření a 

registrace orientačních bodů, byla nastavena 0
g
 na vzdálený, nehybný a dobře viditelný 

cíl z důvodu kontroly. Toto čtení bylo v průběhu a na konci měření zkontrolováno. Na 

řadu poté přišlo měření a registrace podrobných bodů s výškou cíle. 
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5.3.2 Použité přístroje a pomůcky 

Pro měření byla pouţita kvalitní elektronická totální stanice Leica TCR307 

s integrovanou pamětí a moţností měřit vzdálenost bez odrazného hranolu. Při 

zaměřování byl pouţit odrazný minihranol Leica s konstantou 18 mm a komparované 

pásmo pro změření výšky horizontu přístroje. 

 

Obr. č. 9: Leica TRC307 

 

Technické parametry totální stanice Leica TCR 307. 

Dalekohled  

 Zvětšení:    30x 

 Zorné pole:    1˚30΄ 

 Nejkratší vzdálenost záměry:  1,7 m 

Měření úhlů 

 Jednotky:    stupně, gony 

 Přesnost odečítání:   7´´ (2 mgon) 

 Nejmenší zobrazená jednotka: 0,0005 gon 
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Citlivost libely 

 Krabicová libela:   6´/2 mm 

 Elektronická libela:   20´´/2 mm 

Kompenzátor 

 Rozsah urovnání:   +-4´ (0,07 gon) 

 Přesnost urovnání:   2´´ (0,7 mgon) 

Měření vzdáleností 

 Přesnost měření na hranol:  2 mm + 2 ppm 

 

6 VÝPOČETNÍ A GRAFICKÉ PRÁCE 

6.1 Výpočet měření GNSS 

Prvním krokem bylo vytvoření lokálního transformačního klíče. Pro tvorbu klíče 

byly pouţity trigonometrické body č. 000916200130, 000916240500, 000916250160, 

00016250340. U těchto bodů základního bodového pole známe souřadnice v systému 

JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální) a v systému ETRS-89 (European 

Terrestrial Reference Systém 1989). Výběr těchto bodů musel splňovat podmínky, které 

jsou uvedené [5]. Místopisy bodů klíče jsou součástí přílohy č. 3. 

Vypočtený transformační klíč v programu TranGPS se vešel do povolených 

odchylek. Protokol o výpočtu je v příloze č. 4. 

Dále následovalo staţení naměřených dat z kontroléru do počítače. Je to soubor 

obsahující měřená data v zeměpisných souřadnicích a soubor obsahující informace o 

kvalitě.  

Dalším krokem je transformace souřadnic v systému ETRS-89 do systému JTSK 

v programu TranGPS, ke které je nutný vytvořený transformační klíč. Protokoly o 

výsledku transformace jsou v příloze č. 4. Aby podoba protokolů splňovala veškeré 

náleţitosti, byla staţena jejich předloha z [12]. 
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6.2 Výpočet měření totální stanice 

Nejprve bylo úkolem stáhnout surová naměřená data do počítače. Pro tento úkon 

nám poslouţil software Leica Survey Office, který nám vytvořil zápisník ve formátu 

mapa2.  

Do zápisníku se doplnila hlavička s informacemi o měření (např. datum, typ 

délek, číslo firemní zakázky, název katastrálního území, pouţitý přístroj). V této 

souvislosti tak byla moţnost k přepsání případných chyb v číslování při registraci nebo 

jiné estetické opravy. Poté se zápisník pojmenoval datem měření a byl uloţen na 

příslušný disk počítače k archivaci a následnému výpočtu.   

 

 

Obr. č. 9 Ukázka části zápisníku před archivací  

 

Výpočet byl prováděn v grafickém a početním softwaru Kokeš funkcí – polární 

metoda dávkou. Dříve neţ byl zhotoven výpočet, bylo třeba provést určitá nastavení. 

U nadmořských výšek se musí brát v potaz vliv nadmořské výšky na délky, dále vliv 

zobrazení na délky a vliv refrakce a zakřivení na výšky.  

Po ukončeném výpočtu dávkou se mohlo konstatovat, ţe měření nebylo 

ovlivněno ţádnou hrubou chybou a odchylky byly v mezích. Zápisníky a protokoly o 

výpočtu podrobných bodů jsou součástí přílohy č. 5 a č. 6. 
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6.3 Grafická práce 

Grafické práce byly provedeny v softwaru AutoCAD (z produkce firmy 

Autodesk), který má velkou popularitu v projektování a konstruování.  

Byl vytvořen výkres v měřítku 1:500, jenţ bude součástí dokumentace 

skutečného provedení stavby.  

Inţenýrské sítě (kanalizace, vodovod), zobrazené ve výkresu, byly zaměřeny 

firmou EKOS – Ţitenice, spol. s. r. o. Na poţádání nám byly poskytnuty veškeré 

naměřené údaje. Při zpracování výkresu se hledělo na dodrţení [3] a [13]. Výkres je 

rozdělen do různých vrstev pro usnadnění případných prací. Kaţdá vrstva má svůj 

obsah viz. tabulka č.1.  

Výsledná mapa v digitální podobě je v příloze č. 9 této bakalářské práce. 

 

1 Budovy 

2 Bazény, brodítka 

3 Ploty 

4 Chodníky 

5 Popisy 

6 Mapové značky 

7 Hektometrická síť 

8 Hřiště 

9 Terénní hrany  

10 Podrobné body 

11 Výšky bodů 
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12 Ocelové konstrukce 

13 Stromy 

14 Legenda, tabulka 

15 Rámeček 

16 Vrata, dveře 

17 Plochy 

18 Vodovod 

19 Kanalizace 

20 Bodové pole 

 

Tabulka č. 1: Označení vrstev a jejich obsah 
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ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce bylo zaměření skutečného provedení stavby letního 

koupaliště Hradec Králové, v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové. Toto 

zaměření provedla firma Geodézie Východní Čechy, spol. s.r.o. ve spolupráci s firmou 

EKOS – Ţitenice, spol. s.r.o., která se podílela zaměřením inţenýrských sítí. 

Po rekognoskaci následovalo vytvoření nového pomocného bodového pole, na 

jehoţ stabilizaci se pouţily měřické hřeby. Následovalo připojení do S-JTSK a Bpv na 

coţ byla pouţita dvoufrekvenční aparatura GNSS Topcon Hiper GGD. Kontrolní 

měření geometrických prvků v měřické síti bylo provedeno zároveň s podrobným 

měřením polohopisu a výškopisu. K zaměření byla pouţita metoda přesné tachymetrie 

přístrojem Leica TCR307. Pro výpočet byl pouţit grafický a výpočetní software Kokeš 

a pro grafickou část software AutoCAD.     

Výsledkem je výkres koordinační situace zájmové lokality v měřítku 1:500 

v tištěné a digitální podobě s patřičnými náleţitostmi, který bude slouţit jako součást 

dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudaci. 

Při zpracování bakalářské práce byly vyuţity vědomosti získané při studiu na 

Hornicko-geologické fakultě, obor Inţenýrská geodézie. 
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