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ANOTACE  

 

V této diplomové práci je popsán postup vyhotovení účelové mapy pro 

projekt výstavby rozdělen do jednotlivých tematických celků. V první části jsou 

teoreticky popsány účelové mapy a jejich obsah. Následně uvádí druhy mapových 

podkladů, jejich charakteristiku, postupy a zásady zhušťování bodových polí i s 

vyuţitím GNSS technologií. V další části je teoreticky popsán postup podrobného 

zaměření lokality, zpracování naměřených dat a pouţitý software. Další část 

obsahuje popis postupu měřických prací v terénu, zpracování naměřených dat a 

samotné vyhotovení digitální mapy.  

 

Klíčová slova: účelová mapa, bodové pole, GNSS, polygonový pořad 

 

 

 

ANNOTATION 

 

In this thesis describes the original purpose maps for the project 

construction is divided into thematic units. The first part describes the theoretical 

purpose maps and their content. Next, types of maps, their characteristics, 

procedures and principles of geodesic densification is the use of GNSS 

technology. In the next section I describe the theoretical focus of a detailed site 

data processing and software used. Another section contains a description of the 

process of survey fieldwork, data processing and digital copies of the map itself. 

 

Keywords: thematically map, point field, GNSS, polygonal agenda 
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ÚVOD 

Současný rozvoj nákupních zón ve větších městech nutí investory v zájmu 

co nejvhodnější polohy vyuţívat pro výstavbu i plochy v jiţ nefunkčních 

průmyslových zónách. 

V Ţilině na silničním tahu I/18 směrem na východ Slovenska, na ulici 

Košická se nacházel opuštěný areál bývalých městských prádelen a čistíren, který 

svou rozlohou a lokací vyhovoval zájmu investora postavit nákupní centrum 

střední velikosti. Ve fázi přípravy projektové dokumentace byla zvaţovaná 

moţnost vyuţití původních nosných konstrukcí, a proto bylo důleţité podrobné 

zaměření stávajících objektů. Pro řešení dopravního napojení obchodního centra 

bylo třeba i zaměření širšího okolí silničních komunikací. 

Území bylo geodeticky zaměřeno univerzální měřicí stanicí Leica TC800 s 

vyţitím RTK GNSS přijímače Leica GS09 na zhuštění bodového pole. 

Úkolem mé diplomové práce bylo sestavit účelovou mapu zájmového 

území, která slouţí jako jeden z podkladů při projektování stavby. Provedení mapy 

postupovalo pomocí různého softwarového vybavení. Od geodetických výpočtů při 

určování transformačního klíče, výpočtu polygonového tahu na zhuštění bodového 

pole, přes výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů aţ po samotné provedení 

a vykreslení účelové mapy. 
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1 ÚČELOVÉ MAPY 

Účelová mapa je mapa velkého měřítka s obsahem přizpůsobeným 

poţadavkům jejího vyuţití resp. poţadavkům objednatele. Takové mapy jsou 

obsahově podrobnější a přesnější neţ základní mapy velkého měřítka (ZMVM), 

které byly tvořeny pro poţadavky katastru nemovitostí (KN). Jsou doplněny o 

inţenýrské sítě a technologická zařízení slouţící k provozu resp. k výrobní činnosti 

(např. produktovody, zásobníky, sila, výhybky, stoţáry, signalizační zařízení). 

Příkladem takových mapových děl jsou např. základní mapa závodu (ZMZ), 

jednotná ţelezniční mapa (JŢM), základní mapa dálnice, technická mapa města.  

V podstatě lze o účelové mapě mluvit i při zaměření polohopisného a 

výškopisného plánu. Účelové mapy jsou vyhotovená v třetí třídě přesnosti a jejich 

zpracování vychází z instrukce pro tvorbu ZMVM SR velkého měřítka. 

 

1.1  Účelové mapy a jejich obsah 

Účelové mapy se získávají ze základní mapy jejich vhodným doplněním z 

hlediska polohopisného, výškopisného a popisného, nebo vyhotovením účelové 

mapy novým mapováním. Podle toho, jakému účelu bude mapa slouţit, doplní se 

základní mapa, nebo se provede nové mapování, které se přizpůsobí poţadavkům 

objednatele se zaměřením na daný účel. 

Měřítko účelových map je buď stejné jako u základní mapy, nebo se volí 

větší neţ u základní mapy, případně menší zmenšením základní mapy do 

takového měřítka, které danému účelu vyhovuje. Účelová mapa nemusí 

obsahovat stejný počet listů jako základní mapa, ale pouze listy, o které má 

uţivatel zájem. 

Účelové mapy nemusí být trvalé povahy. Mohou slouţit také pouze ke 

splnění určitého úkolu a pak se stanou archivním dokumentům. Účelové mapy 

trvalé povahy se udrţují ve shodě se skutečností a doplňují se dalšími 

podrobnostmi a změnami. 

Pro kaţdý druh účelových map třeba stanovit alespoň v hrubých rysech 

jejich obsah. [1] 
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Nejznámější druhy účelových map: 

 Pro územní plánování, 

 Pro bytovou, občanskou, průmyslovou, investiční výstavbu, 

 Pro projektování komunikačních a spojových zařízení, 

 Pro geologický a jiný průzkum, 

 Pro urbanistickou potřebu (povrchové a podzemní), 

 Pro rekultivaci půdy, 

 Pro různé druhy projektových prací, evidenci budov, údrţbu, plánování, 

statistiku, vědecké účely. 

Vzhledem k zadání závěrečné práce podrobněji popíšu mapové podklady 

pro projektovou dokumentaci. 
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2  MAPOVÉ PODKLADY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 

Mapové podklady pro projektování staveb tvoří mapy vhodného měřítka, 

přesnosti a se stanoveným obsahem prvků. Mapové podklady tvoří obvykle mapy 

státních mapových děl středních a velkých měřítek a účelové mapy velkého 

měřítka např. technická mapa města, základní mapa závodu, základní mapa 

dálnice a pod. Tyto mapy se měřením aktualizují a doplňují o další prvky, 

předměty potřebné pro druh a projektové metody stavebního díla. Tam, kde nelze 

vyuţít stávající mapové podklady, zřizují se tyto přímým měřením. 

 

2.1  Geodetické podklady  

Mapy patří k základním podkladům projektové dokumentace. Můţeme je 

získat vyuţitím stávající mapové dokumentace, doplněním stávající mapové 

dokumentace nebo vyhotovením mapy novým mapováním. 

Druh geodetických podkladů a jejich obsah se řídí podle stupně projektové 

dokumentace a druhu stavby. Součástí projektové dokumentace staveb je 

přehledná situace zájmového území, zakreslena zpravidla na mapě v měřítku  

1:10 000 aţ 1:50 000 a podrobný polohopis a výškopis jednotlivých objektů na 

mapě měřítka 1:1000 a 1:500. Podle potřeby se můţe zvolit i jiné měřítko.  

Geodetické podklady tvoří samostatnou část projektu. Vyznačuje se na nich 

hlavně souřadnicový systém, přesnost, způsob zaměření a zhotovitel. [1] 

Obsah geodetických podkladů: 

 Technická zpráva, 

 Seznam souřadnic a výšek polohového bodového pole, 

 Geodetické údaje o pouţitých bodech, 

 Přehledný náčrt bodového pole, 

 Vyjádření od správců podzemních inţenýrských sítí, 

 Účelová mapa - polohopis a výškopis v určeném měřítku. 
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Obsah technické zprávy: 

 Předmět mapování - lokalita a rozsah prací, 

 Třídu přesnosti - třídu přesnosti vyhotovení účelové mapy, 

 Charakteristiku území - členitost terénu, přístupnost, podmínky měřických 

prací, 

 Bodové pole - souřadnicový systém, výchozí body, 

 Podrobné měření - metody a předmět podrobného měření, 

 Pouţitá technika - měřické přístrojové vybavení, 

 Zpracování - metody zpracování a pouţitá technika při výpočetních a 

grafických pracích, 

 Závěrečná ustanovení - přehled pouţitých norem, předpisů a instrukcí. 
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3 GEODETICKÉ ZÁKLADY 

Rozvoj geodetické přístrojové techniky umoţnil rychlé vyuţití technologií 

zaloţených na elektronických prostředcích. Elektronické geodetické přístroje 

začaly na přelomu osmdesátých let prudce zvyšovat kvalitu a efektivitu 

geodetických prací v terénu a jejich zpracování. Novou zbraň dala americká 

armáda geodetům na začátku devadesátých let vyvinutím revoluční technologie k 

určení prostorové polohy bodu pomocí druţic NAVSTAR GPS. Velmi přesné 

měření délek, kvalitní měření úhlů pomocí digitálních totálních geodetických 

stanic, určování prostorové polohy pomocí GPS začali v napojení na pouţívání 

výpočetní techniky (personální počítače) s výkonným specializovaným softwarem 

dávat výsledky, na které prostředí katastru i státního mapového díla nebylo 

připraveno. Výsledkem je, ţe kvalitní prostorové geodetické údaje jsou 

lokalizovány (zdeformovány) do zobrazovací roviny klasického katastrálního díla, 

jehoţ základ byl dán Ing. Křovákem v třicátých letech minulého 

století. Samostatnou kapitolou v rozvoji geodetické přístrojové techniky je nástup 

digitální technologii nivelace a mobilita vysoce přesných relativních 

gravimetrických přístrojů.  

Tyto jevy spolu se vznikem Slovenské republiky se staly základem pro 

budování kvalitativně nových geodetických základů. V roce 1995 byla schválena 

koncepce, která plně respektuje a zabezpečuje poţadavky Evropské komise a 

společenské poţadavky geoobce v novém miléniu. Koncepce řešila určení 

realizací závazných geodetických referenčních systémů na území Slovenska, 

metrologického zabezpečení geodézie, sledování geodynamiky území, zajištění 

Slovenské permanentní sluţby pro vyuţívání globálních druţicových navigačních 

systémů (GNSS) a oblast informačního zabezpečení geodetických základů.  

Zákon NR SR č. 215/1995 a jeho vyhláška č. 300/2009 o geodezii stanovil 

další závazné referenční geodetické systémy, čímţ zároveň otevřel prostor pro 

realizaci nových základů, které zajišťují kontinuální přechod z klasických základů 

na nové. 
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3.1 Klasické geodetické základy 

Předmětem geodetické dokumentace byly geodetické údaje bodů 

klasického základního bodového pole (ZBP), tak jak je definovala STN - 

geodetické body. Z normy vyplývá, ţe body vedené ve Státní trigonometrické síti v 

systému JTSK tvoří základní polohové bodové pole (ZPBP). Nivelační body 

vedené v Česko-slovenské jednotní nivelační síti (ČSJNS) v systému Bpv tvoří 

základní výškové bodové pole (ZVBP). Státní gravimetrická síť zastřešuje body 

určené v základním tíhovém bodovém poli (ZTBP). 

Z těchto bodů jsou vybírány vhodné body do nových integrovaných 

geodetických základů. Vybrané body jsou určovány v nových specializovaných 

národních geodetických sítích a v závazných referenčních geodetických 

systémech. V roce 2003 byly dokončeny měřické práce v těchto sítích. 

 

3.2 Nové geodetické základy 

Geodetické základy v terénu reprezentují geodetické body. Tyto body jsou 

budovány jako integrované, s jednoznačnou měřickou značkou, ke které jsou 

určeny jednotlivé geodetické parametry, a to prostorové souřadnice, rovinné 

souřadnice, běţná výška, tíhové zrychlení, charakteristiky přesnosti jednotlivých 

parametrů a roční rychlosti bodů Slovenského kinematického referenčního rámce 

(SKTRF). Na geodetické body se klade poţadavek zejména na jejich dostupnost 

(přístup vozidlem), minimální zákryt okolí bodu nad horizontem, dostatečnou 

viditelnost bodu a jeho bezpečnost (ochrana bodu). Integrované body 

geodetických základů nahrazují základní bodové pole. Skončily časy, kdy jsme 

realizovali stabilizaci nivelačního bodu a v těsné blízkosti byl trigonometrický nebo 

tíhový bod. Také vytesán kříţek jako měřická značka zůstává uţ jen pro klasický 

katastr v STS.  

Pokud bychom měli charakterizovat standardní integrovaný geodetický bod, 

můţeme napsat, ţe je to měřická značka (hřebová značka), s navrtaným otvorem 

(1 - 1,5 mm), který nemusí být v centru (osy) značky a je osazen do 

podbetonovaného kamenného hranolu o rozměrech 20 aţ 25 x 20 aţ 25 x 70 aţ 

110 cm (a x b x výška) s broušenou hlavou, která vyčnívá cca 20 cm nad 
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terénem. Bod je chráněn betonovou skruţí a obvykle i ochrannou kovovou tyčí s 

výstraţnou nálepkou. Oranţový nátěr bodu a ochranných zařízení nám v terénu 

pomáhá odlišit tyto body od klasických geodetických bodů.  

Dnešní metody geodetického měření umoţňují zvětšit průměrnou odlehlost 

geodetických bodů, coţ sniţuje finanční náročnost na mnoţství údrţby bodů.  

Z důvodu hospodárnosti jsou do nových geodetických základů vybírány zejména 

původní geodetické body ZBP splňující poţadavky a kritéria nových GZ. Aktuální 

informace o stavu bodů jsou elektronicky poskytované správcem geodetických 

základů z budovaného informačního systému. 

 

3.3  Označení bodů v specializovaných sítích 

Nové je u všech bodů jedinečné označení geodetického bodu, které je 

jednoznačným identifikátorem i v informačním systému geodetických základů. 

Označení bodu přiděluje správce podle specializované sítě, v níţ je bod poprvé 

geodeticky stanovován.  

Geodetické sítě dělíme podle technologie geodetického měření na:  

• Státní prostorová síť - SPS  

• Státní nivelační síť - SNS  

• Státní gravimetrická síť - SGS  

• Státní trigonometrická síť - STS  

Označení se skládá z evidenční jednotky, pomlčky a čísla bodu. Při 

určování bodu v další specializované síti se přebírá jeho domovské (první) 

označení. Jednoznačné rozlišení označení bodů GZ od původních bodů ZBP a 

jejich závazných geodetických systémů je srovnáno v tabulce č.1.  
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Tab. 1 – Srovnání označení geodetických bodů 

Specializace sítě 
původní ZBP nové GZ 

síť systém označení síť systém označení 

trigonometrická ČSTS S-JTSK 4422-7.1 STS S-JTSK09 4422-7.1 

nivelační ČSJNS Bpv SAB-2.1.a SNS Bpv,(Am) AB-521,01 

gravimetrická ČSGS Gr-64 125 SGS Gr03 SK-125 

prostorová - - - SPS ETRS89 4422BA-1001 

 

Evidenční jednotku v SPS tvoří prostor ohraničený kladem ZM  

1: 50 000. Bod má přidělené označení podle tohoto kladu s doplněním iniciál 

dominantního okresu (autoznačka) a průběţným číslem bodu od 1000.  V terénu 

je charakteristická oranţová barva ochranných zařízení bodu. 

Evidenční jednotkou v SNS je nivelační tah 1. resp. 2. řádu, který vychází z 

logiky alfabetického označení sousedních polygonů pouţitého v ČSJNS a číslem 

od 500. Do nivelačních tahů SNS jsou zařazovány body jiţ určené v SPS nebo 

SGS s jejich domovským označením.  

Evidenční jednotkou v SGS je celé území Slovenska a body dostávají před 

číslo zkratku CS. 

 

3.4   Specializované geodetické sítě 

Geodetické určení (lokalizace) bodu je prováděno jeho zaměřením ve 

specializované geodetické síti s dodrţením stanovených technologických 

zásad. Výsledkem zpracování jsou souřadnice bodu, nadmořská výška a tíhové 

zrychlení bodu s charakteristikami přesnosti v určeném národním závazném 

geodetickém systému.  

Referenční body pro SPS byly budovány od roku 1993 a epochově měřené 

v geodynamické síti (označení Slovak geodynamic reference network - 

SGRN). Na těchto bodech je realizován národní terestrický referenční rámec 

SKTRF napojen na evropský terestrický referenční rámec ETRF. SKTRF 

představuje pro SPS "národní lokalizační etalon". V rámci SKTRF jsou na základě 
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opakovaných měření na bodech SGRN určované souřadnice bodů SGRN v 

evropském terestrickém souřadném systému ETRS89. Systém ETRS89 je 

doporučen Evropskou komisí pro všechny činnosti související s 

georeferencovaním v Evropě. V Státní prostorové síti (SPS) určujeme prostorovou 

lokalizaci bodů statickou metodou měřením dvoufrekvenčními přístroji GPS v 

hraniční přesnosti s hodnotou střední souřadnicové chyby mB, mL 0,009 m,  

mH 0,025 m. V první etapě (2000 - 2003) byly připojovány body o průměrné 

odlehlosti cca 7 km na referenční body SPS-SGRN a vybrané stanice Evropské 

permanentní sítě (EPN). 

 

3.5 Vybudování bodového pole  

V následujících podkapitolách bude teoreticky popsán postup určení 

souřadnic bodů bodového pole. Ve sledovaném území nebyly body těchto sítí 

rozmístěny v dostatečné hustotě pro zaměření skutečného stavu. Z toho důvodu 

byly stabilizovány body účelového bodového pole, kterých poloha a výška byla 

určena kombinací terestrické metody polygonového pořadu a technologie GNSS. 

 

3.5.1  Určení souřadnic bodů polygonovým pořadem 

Polygony tvoří geometrickou síť, na kterou připojujeme podrobné měření 

nebo z níţ vytyčujeme. Vkládají se mezi souřadnicové body polohového bodového 

pole. Polygony jsou určeny nadbytečnými prvky, pomocí nichţ kontrolujeme 

správnost měření a vyrovnáváme nezbytné měřické chyby. V polygonové síti 

měříme délky stran a levostranné úhly. Polygonovými pořady se určují body 1. aţ 

4. třídy přesnosti. Pouţívají se nejčastěji v zastavěném anebo členitém a 

nepřehledném území. V zájmu hospodárnosti měření a přesnosti určení souřadnic 

polygonových bodů, vyţadovanou přesnost měření uhlů a délek vymezují 

příslušné směrnice: (S 74.20.73.11.00, Směrnice na spravování geodetických 

základů, ÚGKK SR, 2007), podle kterých byl volen a zaměřen polygonový pořad. 

Polygonové pořady se rozdělují podle různých hledisek, podle [1] je můţeme 

rozdělit následně: 
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Podle geometrického tvaru: 

 Polygonové pořady uzavřené, (pouţívají se jen na místní účely) 

 Polygonové pořady otevřené, (mají v praxi nejširší uplatnění) 

Podle vztahu polygonových pořadů k polohovému bodovému poli: 

 polygony polohově a směrově připojené (připojené polygony umoţňují 

vytvořit vzájemně spojenou polygonovou síť, kterou vkládáme do sítě 

trigonometrických bodů) 

 polygony připojené jen polohově (Polygony bez připojení a orientací volíme 

při úlohách místního významu. Nejsou ţádným způsobem vázané na 

souřadnicový systém, anebo se připojí dodatečně. Souřadnice 

polygonových bodů tehdy vypočteme v libovolně zvoleném a orientovaném 

souřadnicovém systému) 

Podle způsobu připojení polygonu na souřadnicový systém: 

 Oboustranně připojený a orientovaný polygon (začíná a končí na polohově 

určeném bodě. Na koncových bodech polygonu měříme připojovací, 

orientační úhly na body, u kterých známe souřadnice anebo připojovací 

směrníky). 

 Jednostranně připojený a orientovaný polygon (je připojený a orientovaný 

jen na počátečním bodě). 

 Nepřímo připojený polygon (nemá odměřený připojovací úhel a délku na 

počáteční, koncový souřadnicově známý bod, který je z hlediska měření 

nepřístupný např. věţ kostela, továrenský komín apod. Na připojení 

odměříme připojovací obrazec). 

 Vsunutý polygon (začíná a končí na polohově určených bodech a nemá 

úhlové připojení). 

 Zauzlené polygony (se skládají ze třech a více polygonů, které se střetávají 

v uzlovém bodě), které se v současné době jiţ nepouţívají. 

Z hlediska délek stran: 

 polygony s dlouhými stranami (300 – 1500 m) 

 polygony s krátkými stranami (60 – 300 m, výjimečně 50 m). 
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Polygonová síť je budovaná podle účelu, ke kterému bude slouţit. Způsob 

stabilizace bodů polygonového pořadů se volí podle potřeby a účelu vyuţití bodu, 

s přihlédnutím k okolnímu terénu. Pro nově zřizované body se volí místa, která 

nejsou ohroţená jinou činností. Upřednostňují se místa, nenacházející se v 

bezprostřední blízkosti projíţdějících vozidel, protoţe je to nejen nebezpečné, ale 

taky dochází k vibracím a někdy silná vlna vznikající pohybem vozidla dokáţe 

srazit stativ a poškodit drahé zařízení. Body je moţné stabilizovat více způsoby. 

Mezi nejpouţívanější způsoby se řadí stabilizace vysekáním kříţku na opracované 

ploše skály, hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, 

ocelovými trubkami a tak dále. Stabilizace se provádí tak, aby byla dobrá 

viditelnost mezi sousedními polygonovými body. Podstatným faktorem ovlivňujícím 

správnost výsledku měření je také volba délky stran v polygonovém pořadu. Délka 

stran by měla být v rozmezí 50 - 300 m, přičemţ musí být dodrţená zásada, ţe po 

straně krátké nesmí následovat strana dlouhá. Délka polygonového pořadu by 

neměla přesáhnout délku 2000 m, proto je-li v blízkosti polygonového pořadu 

trigonometrický bod, je potřeba pořad na něj připojit. Úhly se měří levostranné v 

řadách a skupinách a délky se pro kontrolu měří dvakrát a protisměrně. Připojením 

a orientací polygonového pořadu z obou stran dostaneme vlivem náhodných chyb 

v měřených prvcích na koncovém bodě odchylky, které musí být vyrovnány. [1] 

 

3.5.2  Vyrovnaní oboustranně připojeného a orientovaného polygonového 

pořadu 

U oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu 

schematicky znázorněného na obr. 1 jsou dané souřadnice připojovacích bodů 

A(yA, xA) a B(yB, xB) [m] a souřadnice připojovacích bodů C(yC, xC) a D(yD, xD) [m]. 

Souřadnice bodů, na které se orientujeme, můţeme nahradit připojovacími 

směrníky PC a KD [g]. V pořadu jsou změřeny levostranné vrcholové úhly A, 1, 

2, 3, B [g] a délky stran sA1, s12, s23, s3B [m]. Výpočtem polygonového pořadu 

získáme souřadnice bodů P1 (y1, x1), P2 (y2, x2) a P3 (y3, x3) [m]. [1] 
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Obr. 1  Oboustranně připojený a orientovaný polygon 

 

Oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad vyrovnáme a 

vypočteme ve dvou etapách. Nejprve vyrovnáme úhly a vypočteme směrníky stran 

pořadu, potom následuje výpočet souřadnicových rozdílů s vyrovnáním a výpočet 

vyrovnaných souřadnic bodů pořadu. Uvedený postup vyrovnaní pořadů 

označujeme jako přibliţné vyrovnaní. Pořady s určením souřadnic bodů v 1. a 2. 

třídě přesnosti vyrovnáváme metodou nejmenších čtverců. Přibliţné vyrovnaní 

a výpočet polygonu: 

1. Jestliţe na začátku a na konci pořadů nejsou dané směrníky AC , BD, 

vypočteme je ze souřadnic y a x bodu A, C a B, D: [1] 

      
     

     
                     

     

     
         [g]      (2) 

 

2. Výpočet směrníků stran pořadu uskutečníme podle pravidla vyplývajícího  

z obr. 2. Směrník strany pořadů určíme tak, ţe ke směrníku předcházející strany 

připočteme levostranný vrcholový úhel a součet zmenšíme o 200g (180°). 

 

Obr. 2  Výpočet směrníku stran pořadu 
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          [g]     (3) 

V rovnici (3) a i dále nevyrovnané směrníky, úhly a souřadnicové rozdíly 

označíme s čárkou (´, ´, y´, x´). Podle [1] vzorce (3) určíme všechny 

nevyrovnané směrníky stran zobrazeného na obr. č. 2: 

   
     

    
     [g] 

   
     

    
          [g]       (4) 

... 

   
     

    
          [g] 

Soustavu rovnic (4) spočteme a dostaneme: 

   
     

                    [g]           (5) 

Rovnicí (5) jsme vypočetli nevyrovnaný orientační směrník    
 .  V rovnici 

(5) označuje n počet vrcholů pořadu. Rozdíl směrníků        
  je úhlový uzávěr 

pořadu O, který určíme podle rovnice: 

                                 [g]      (6) 

Úhlový uzávěr    je zkouškou přesnosti měření vrcholových úhlů. Před 

vyrovnáním úhlů ověřujeme, jestli velkost úhlového uzávěru nepřekračuje mezní 

úhlový uzávěr . Hodnoty mezních úhlových uzávěrů jsou uvedené v příloze č. 1.  

Jestli platí O úhlový uzávěr O rozdělíme rovnoměrně na jednotlivé vrcholové 

úhly, tj. ke kaţdému úhlu přidáme opravu: 

   
  

 
   [g]            (7) 

kde: 

   - je uhlový uzávěr [g] 

   - je oprava vrcholového uhlu [g] 

n - je počet vrcholů 

Opravy    se zaokrouhlují na celé sekundy tak, aby platilo: 

         [g]          (8) 
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Opravy se připojí k měřeným vrcholovým úhlům, tím dostaneme vyrovnané 

úhly        , pomocí kterých vypočteme opravené směrníky všech stran 

postupným výpočtem podle rovnic (4): 

              [g] 

                   [g]       (9) 

... 

                   [g] 

Výpočtem rovnic (9) je úhlové vyrovnání ukončené a hodnota směrníku BD 

z rovnice (9) musí být shodná s vypočtenou hodnotou tohoto směrníku ze 

souřadnic. 

3. Dalším krokem při výpočtu pořadu podle [1] je výpočet nevyrovnaných 

souřadnicových rozdílů z vyrovnaných směrníků a měřených délek stran. 

Nevyrovnané souřadnicové rozdíly y´ a x´ vypočteme z rovnic: 

    
    

              …[m];      
    

                  [m] 

    
    

    
           …[m];      

    
    

                [m] 

...           (10) 

    
       

           …[m];     
    

                  [m] 

                        [m];     
                     [m] 

Znaménka souřadnicových rozdílů se řídí podle velikosti směrníku  (ve kterém 

kvadrantu se nachází příslušná polygonová strana). 

4. Rovnice (10) představují podmínkové rovnice souřadnicového vyrovnání 

polygonu. Vlivem nevyhnutných měřických chyb nebudou splněny a z nich 

vypočteme uzávěry polygonu Oy a Ox. Uzávěry polygonového pořadu jsou 

uvedeny na obr. 3. 
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Obr. 3  Geometrický význam souřadnicových uzávěrů Oy a Ox 

 

                   [m]                      [m] (11) 

Souřadnicové uzávěry Oy a Ox poskytují kontrolu měření pořadu, hlavně 

měření délek. Velikosti souřadnicových uzávěrů posoudíme podle polohového 

uzávěru pořadu, vypočteného z rovnice: 

      
    

     [m]         (12) 

a jeho porovnáním s mezním polohovým uzávěrem. Hodnoty mezních polohových 

uzávěrů jsou uvedené v příloze č. 1. 

V případě, kdy je Opp, předpokládáme, ţe je v určujících prvcích hrubá 

chyba, kterou je potřeba identifikovat. Obvykle je v měřených délkách. Kdyţ 

Opp, pořad vyrovnáme tak, ţe souřadnicové uzávěry Oy a Ox rozdělíme úměrně 

absolutním hodnotám vypočtených souřadnicových rozdílů podle vztahů: 

          
  

      
          

                
  

      
          

      [m]    (13) 

Opravy k souřadnicovým rozdílům se vypočítají na centimetry, přičemţ je 

zaokrouhlíme tak, aby platilo         a        . 

Připočtením oprav vy a vx k nevyrovnaným souřadnicovým rozdílům y´ a x´ 

dostaneme vyrovnané souřadnicové rozdíly y a x. 

5. Výpočet vyrovnaných souřadnic polygonových bodů vykonáme 

postupným výpočtem souřadnic od bodu A přes nově určený body Pi aţ po bod B, 
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ve kterém vypočtené souřadnice bodu B se musí přesně shodovat s danými 

souřadnicemi:  

                            ;                                  

                            ;                                   

...            

                            ;                                 

y1, y2, ...... [m]                                              x1, x2, ......  [m]   (14) 

 

3.6 Rozbor přesnosti vodorovných směrů a úhlů 

Na základě směrodatné odchylky se posuzuje přesnost vodorovných směrů 

a uhlů. Tato odchylka  charakterizuje podle [1] přesnost základního souboru 

náhodných veličin. Dle [1] platí: 

        
     

    
    

    
         [g]      (15) 

kde: 

es - je směrodatná odchylka centrace přístroje [g] 

ec - je směrodatná odchylka dostředění cíle [g] 

z - je směrodatná odchylka v cílení [g] 

o - je směrodatná odchylka ve čtení [g] 

i - je směrodatná odchylka souhrnu vlivu přístrojových vad [g]. 

Při správní rektifikaci přístroje má vliv přístrojových vad zanedbatelnou 

hodnotou. Vliv dostředění na měření vodorovných směrů a uhlů je poměrně sloţitý 

a proto je moţné uvaţovat samostatně. Rovnici zredukujeme na tvar: 

       
    

       [g]         (16) 
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Vzorec pro směr měřený v jedné skupině: 

     
 

 
   

    
     [g]         (17) 

Stanovení počtu skupin: 

  
   

    
  

   
               (18) 

Chyba ve čtení i v cílení mají náhodný charakter. 

 

3.7 Chyby při měření polygonového pořadu 

Jak uţ bylo zmíněno, měřené veličiny v polygonovém pořadu jsou zatíţené 

měřickými chybami. Tyto chyby mají původ v nedokonalosti lidských smyslových 

orgánů, v konstrukční nedokonalosti přístrojů a v poruchách jejich chodu, které 

jsou způsobené atmosférickými vlivy. Do vyrovnání se nesmí zařadit měření, která 

jsou zatíţená hrubými a systematickými chybami. Vyrovnávají se jenom měření, 

která obsahují náhodné chyby. 

Hrubé chyby jsou způsobené nepozorností měřiče. Tento druh chyb se 

odstraňuje v průběhu měření opakováním měřických úkonů.  

Systematické chyby působí jednostranně na výsledek měření. Tyto chyby 

jsou velmi nebezpečné pro správnost výsledku z toho důvodu, ţe vţdy ovlivňují 

výsledek měření jednostranně. Jsou to chyby konstantní. Výskyt těchto chyb z 

měření vyloučíme kalibrací pomůcek a přístrojů, rektifikací přístroje, volbou 

vhodné technologie měření, zavedením korekcí k měření podle velikosti 

systematické chyby atd. 

Z uvedených stručných charakteristik chyb ovlivňujících měření vyplývá, ţe 

výsledky úhlových měření jsou ovlivněna celou řadou systematických a 

náhodných chyb. Na to, aby byly spolehlivě určené vodorovné i svislé úhly, není 

postačující přístroj jen pečlivě zcentrovat a horizontovat.  

Kromě toho musí být splněné i další podmínky, které vyjadřují vzájemnou polohu 

osy přístroje: 
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1. VL Vertikální osa alidády V má být kolmá k ose libely L, pouţité k horizontaci 

přístroje 

2. ZH Záměrná osa Z má být kolmá na vodorovnou osu H 

3. HV Vodorovná osa H má být kolmá na osu alidády V 

4. L Z Osa nivelační libely má být rovnoběţná se záměrnou osou [1] 

 

3.8 Způsob měření metodou GNSS 

Systém GPS je pasivní, tudíţ přijímač určuje svoji vzdálenost vţdy 

k několika druţicím navigačního systému a svoji polohu pak stanoví protínáním. 

Určení vzdálenosti přijímače od druţice se provádí kódovým měřením. 

Vyuţívají se dálkoměrné kódy, které vysílají jednotlivé druţice. Jedná se o 

přesné časové značky, které umoţňují přijímači určit čas, kdy byla daná značka 

odvysílána. Přijímač z přijímaného signálu detekuje dálkoměrný kód druţice. Zjistí 

tak čas odeslání a přijetí jedné sekvence kódu a ze zjištěného časového rozdílu 

určí vzdálenost mezi přijímačem a druţicí. Jelikoţ hodiny v přijímači a druţici 

nejsou plně synchronní, je časový rozdíl zatíţen chybou hodin přijímače. Při 

výpočtu vzdálenosti se tedy neurčí skutečná vzdálenost, ale jen zdánlivá. 

Absolutní poloha přijímače v terénu se určuje pomocí zdánlivých vzdáleností 

získaných kódovými měřeními. Na obrázku č. 4. je zobrazen způsob určení 

polohy. Čárkovaně je zobrazeno ideální měření, plnou čárou pak reálné. Dochází 

k časové odchylce vzorku ∆T. Z jednoho změření zdánlivé vzdálenosti jsme 

schopni určit, ţe přijímač se nachází někde na kulové ploše se středem v druţici a 

poloměrem r1, který se rovná zdánlivé vzdálenosti mezi přijímačem a druţicí. 

Stejná měření provedeme i k dalším dvěma druţicím. Tím se nám plochy protnou 

a v jejich protnutí se nachází přijímač. V případě ideálního měření se plochy 

protnou v jednom bodě. U reálného měření pak vzniká oblast, kde se přijímač 

můţe nacházet. Proto je potřebná ještě čtvrtá druţice, která měří časový posun 

hodin přijímače a tím se provádí další korekce při určovaní přesné polohy. Chyba 

určení polohy pomocí GPS pro navigační účely je max. 6m. Pro přesnější měření 

v armádě je to 60cm. 
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Obr. 4 Schéma určení polohy bodu 

 

Přesnost určování polohy bodů metodou GNSS závisí na konfiguraci druţic 

v čase měření a na přesnosti vlastního měření. Samotnému měření předchází 

plánování měření pro dané terénní podmínky, resp. jednotlivé body. Při 

rekognoskaci se zjišťuje poloha překáţek. V ideálním případě v místě měření 15˚ 

nad horizontem by neměly být ţádné překáţky mezi druţicí a přijímačem. Na 

předpokládaný čas a lokalitu měření se připravuje pomocí specializovaného 

softwaru grafický plán měření. Grafy obsahují počet druţic, jejich viditelnost v 

předpokládaném čase měření. Kromě toho se sleduje i vhodné rozmístění druţic a 

faktor geometrického sníţení přesnosti, který během celého měření nesmí 

překročit hranici poţadované kvality měření. [2] 

 

 

Obr. 5  Rozložení družíc 
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3.8.1 Model určovaní polohy bodu 

Jsou známe dvě základní metody určovaní polohy bodů. První metodou je 

absolutní určení polohy bodů v geocentrickém souřadnicovém systému. Na 

výpočet se vyuţívá výpočet pseudovzdaleností mezi druţicí a přijímačem pomocí 

pseudonáhodných kódů. Přesnost určení polohy je zásadně ovlivněná 

skutečností, zda se vyuţívá jen C/A kód, nebo i P-kód. Všeobecně se přesnost 

absolutního určení polohy pohybuje v rozmezí mezi hodnotami 5 – 10 m. 

Zavedením diferenciálních korekcí, kterými se opravují pseudovzdálenosti se 

výsledné souřadnice určují s přesností na 1 – 5 m. Metoda určení absolutní polohy 

se vyuţívá hlavně tam, kde se vyţaduje získání prostorových informací. Můţe jít o 

objekty statické anebo pohybující se. Geodetické vyuţití absolutního určování 

polohy je při získávání informací pro GIS a při stanovení východiskových 

geocentrických souřadnic pro referenční body, potřebných pro relativní určení 

polohy pomocí GNSS. [6] 

Relativní určování polohy spočívá ve stanovení souřadnic nových bodů, 

vzhledem k poloze referenčního bodu, jehoţ souřadnice známe. Výsledkem 

měření a zpracování je určení směru a velikosti vektoru spojnice obou bodů v 

geocentrickém souřadnicovém systému. Výsledky měření pomocí relativních 

metod vedou k souřadnicím s přesností v jednotkách mm. Při obou metodách 

stačí, jestli se měření uskuteční jen na jedné z frekvencí L1 anebo L2. V takovém 

případě je třeba volit vhodný postup eliminace vlivů ionosféry. 

 

3.8.2 Metody měření GNSS 

Výběr metody závisí na poţadavcích projektu. Rozhodující je poţadovaná 

přesnost, zda se vyuţívají měření pseudonáhodných kódů, anebo fázové měření, 

jedna nebo obě frekvence a také parametry přijímačů GNSS. Záleţí také na 

aktuálním rozloţení druţic, stavu ionosféry, pouţitého softwaru při zpracovaní atd.  

Kódové měření vzdáleností  

Vyuţívají se pseudonáhodné kódy vysílané druţicemi a výsledkem jsou 

pseudovzdálenosti, které jsou ovlivněny nesynchronností hodin přijímače se 

systémovým časem GPS. Příjem je moţný i přes menší překáţky a není zapotřebí 
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spojitého sledování druţic. Všeobecně je přesnost měření 1 – 5 m. Fázové měření 

nosné vlny touto metodou měří rozdíly vzdáleností sledované druţice. Měření se 

uskutečňuje s milimetrovou přesností. Je zapotřebí spojitý příjem signálu. 

Statické metody určovaní polohy 

Přijímač je vzhledem k zemi bez pohybu. Doba měření trvá několik minut, hodin aţ 

dní. Přesnost je závislá od pouţité metody a délky observace. 

Kinematické metody určovaní polohy 

Fázové měření vyţaduje simultánní měření na statické referenční stanici, tím se 

zvyšuje přesnost měření. Přijímač je v pohybu, zastaví se jen na několik sekund 

aţ minut, co je doba postačující pro určení souřadnic určovaného bodu. 

Jedno frekvenční měření 

Vyuţívá se jen C/A, resp. P-kód modulovaný na L1. Redukuje se vliv ionosféry. 

Aktuální numerické hodnoty koeficientů se získají z navigační zprávy. Pro měření 

se vyuţívá jednoho frekvenčního přijímače a měření je omezeno do vzdálenosti 

10 – 15 km.  

Dvou frekvenční měření 

Měří se na obou nosných vlnách L1 a L2. Vliv ionosféry je eliminován pouţitím 

lineárních kombinací kódových anebo fázových měření. [6] 

 

3.9 Slovenská síť permanentních stanic pro určování polohy SKPOS 

Zákon č. 423/2003 Sb. z., kterým se mění zákon Národní rady Slovenské 

republiky č. 215/1995 Sb. z. o geodezii a kartografii ve znění pozdějších předpisů 

definuje pojem: Permanentní sluţba globálních druţicových navigačních systémů 

je síť kooperujících stanic, která zpracovává a v reálném čase poskytuje 

geocentrické souřadnice pro přesnou lokalizaci objektů a jevů. 

Řešení úkolu bylo přiděleno správci geodetických základů na geodetickém 

kartografickém ústavu v Bratislavě. Úkol je řešen pod názvem Slovenská 

prostorová observační sluţba (SKPOS). 
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Sluţba je vybudována čtyřech pilířích: 

1. Legislativa 

2. Síť referenčních stanic (RS) pro příjem signálů GNSS umístěných na 

geodetických bodech. 

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

zpracovatelského (ZC) a analytického centra (AC). Výsledkem jsou sluţby SKPOS 

- dm, SKPOS – cm, SKPOS - mm, které slouţí pro přesně určování prostorové 

polohy v závaţných geodetických systémech v reálném čase a s volitelnou mírou 

přesnosti, které vyuţívají signály z globálních druţicových navigačních systémů 

GPS NAVSTAR, GLONASS (GNSS). 

4. Virtuální privátní sítě VPS-WAN. VPS-WAN slouţí pro přenos dat z RS do NSC, 

komunikaci s uţivateli přes prostředí internetu pomocí sluţeb GPRS (EDGE, 

HSDPA). 

Na této infrastruktuře provozovatel uţivatelům poskytuje sluţbu, kterou 

nazýváme Slovenská prostorová observační sluţba. Zabezpečení sluţby je 

realizováno softwarovým vybavením, z kterého je preferováno síťové řešení v 

konceptech VRS (Virtuální referenční stanice). Do síťového řešení sluţby je 

napojeno 23 národních RS. Jejich rozmístění je zobrazeno na obr. 6. Kromě 

národních stanic jsou uzavřeny dohody se sousedními státy na dalších 17 RS. 
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Obr. 6  Schéma rozmístění stanic SKPOS 

 

Sluţby pro reálný čas poskytovány přes internet prostřednictvím standardu 

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) ve formátu RTCM 

(Radio Technical Commission for Maritime Services) 2,3 resp. 3,0 nebo formátu 

CMR/CMR+ (Compact Measurement Record). Pro postprocessing prostřednictvím 

standardu vyuţívaje Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 resp. FTP ve formátu 

RINEX 2,11. 

Registrace uţivatele probíhá prostřednictvím portálu 

http://www.skpos.gku.sk/. Od 1.4.2009 byl spuštěn plný provoz sluţby SKPOS, 

která zajišťuje funkci určování 3D - geocentrických souřadnic v souřadnicovém 

systému ETRS89 a určování 2D - rovinných souřadnic v národním systému 

JTSK03. Sluţba zajišťuje šíření oprav pro celé území SR. 

Koncový uţivatel sluţeb SKPOS pro reálný čas musí být schopen přijmout 

signály GNSS a opravy z NSC přes GPRS (3G). Aktuální informace o plošném 

pokrytí území pro datové sluţby GPRS je třeba si ověřovat na internetových 

stránkách mobilních operátorů. Korekce SKPOS-cm jsou v současnosti vysílány v 

konceptu virtuálních referenčních stanic (VRS): 
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Tab. 2  Formáty údajů služeb SKPOS 

sluţba formát koncepce GNSS 

SKPOS-dm RTCM 2.3 VRS GPS + GLONASS 

SKPOS-cm CMR + VRS GPS + GLONASS 

RTCM 2.3 + správa 59 VRS GPS + GLONASS 

RTCM 3.1 VRS GPS + GLONASS 

SKPOS-mm RINEX 2,11 včetně kódu L2C GPS (bloku IIR-M) 
+ GLONASS 

 

Hlavní dovozci přijímačů GNSS na Slovensku jiţ odzkoušeli přístupová 

práva na NTRIPcaster. SKPOS testovali kompatibilitu přijímačů s vysílanými 

korekcemi prostřednictvím standardizovaných formátů RTCM a formátu CMR+. 

Potřebné vybavení uţivatele 

• geodetický rover GNSS (nebo jen rover přijímající signály GPS) schopen 

pracovat v RTK reţimu podporujícím některý z uvedených formátů, 

• řídící jednotka nebo PDA umoţňující přístup na internet (např. mobil s 

GPRS, nebo integrovaný GPRS modem v roveru), poslat aktuální polohu 

roveru a přijímat korekce pomocí sluţeb NTRIP protokolů (NTRIP klient).  

SKPOS primárně zajišťuje určování prostorové polohy v Evropském 

terestrickém referenčním systému - ETRS89. Na transformaci mezi ETRS89 

systémem JTSK03 se pouţívají globální transformační parametry uvedeny v tab. 

č. 3:  

Tab. 3  Transformační parametry 

S-JTSK03 >> ETRS89 

parametr hodnoty 

translace dX 485,021 m 

dY 169,465 m 

dZ 483,839 m 

rotace ωX -7,786342 Sek 

ωY -4,397554 Sek 

ωZ -4,102655 Sek 

Měřítko (1 + k) k 0 

http://www.aiub.unibe.ch/download/rinex/rinex211.txt
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4 PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ LOKALITY 

Podrobné měření je pracovní postup, jehoţ účelem je co nejvěrněji a v 

rozsahu dané třídy přesnosti co nejpřesněji zaměřit danou zájmovou lokalitu 

pouţitím vhodných pomůcek a správného postupu měření. 

 

4.1 Popis a metody podrobného měření 

Podrobné měření představuje zaměření polohopisu a výškopisu určité části 

zemského povrchu za účelem vyhotovení mapy. Volbu metod měření, jejich 

přesnost a způsob zobrazování výsledků měření uvádí Metodický návod na tvorbu 

ZMVM 984 210-1/83 a Metodický návod na podrobné měření výškopisu map 

velkých měřítek 984 230 MN-1/84. 

Předmětem měření polohopisu jsou všechny významné body přirozených a 

umělých objektů na zemském povrchu, nad a pod zemským povrchem. Předměty 

měření výškopisu jsou výškově určené body polohopisu a topografických tvarů 

zemského povrchu. Body se v terénu volí umístěním na objektech, které jsou 

zahrnuty do polohopisu a na charakteristických místech terénního reliéfu. 

Pro účely podrobného polohopisného měření pouţíváme tyto geodetické 

metody: 

 Polární metoda, 

 Ortogonální metoda, 

 Metoda konstrukčních oměrných mír, 

 Protínání napřed (ze směrů, z délek). 

V geodetické praxi se často pouţívá kombinace těchto metod podle situace 

umístění a tvaru měřených předmětů. [1] 

 

4.1.1 Polární metoda 

Polohopisné určování polohy bodů touto metodou je zaloţen na 

polohopisném měření polárních prvků a to úhlů Ψi a délek si.  
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V zaměřovaném území se zpravidla vybuduje síť podrobného polohového 

bodového pole Pi polygonovou metodou. Body podrobného polohového bodového 

pole se jiţ pouţívají jako stanoviště přístroje a slouţí také k vytváření polárních 

soustav. Při zaměřování určité oblasti se vytvoří tolik polárních soustav, kolik bylo 

stanovišť přístroje. [1]  

Princip měření polární metodou je zřejmý z obr. 7: 

 

Obr. 7  Podrobné měření polární metodou 

 

Dosah měření metodou polárních souřadnic se řídí pouţitými přístroji, 

pomůckami a měrkou mapy. 

Geometrickým základem pro tvorbu polohopisu jsou polohové měřické 

body, k nim patří: body ZPBP, pevné body PPBP, dočasně stabilizované body 

PPBP, trvale nebo dočasně stabilizované pomocné měřické body. 

Pomocné měřické body určujeme rajónem nebo staničením na spojnici 

měřičských bodů. Stabilizujeme jich dočasně, nejčastěji dřevěnými kolíky, roxory, 

ocelovými tyčkami a v intravilánu trvale masivním hřebem zatlučením do dlaţby 

nebo asfaltu. 
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4.1.2  Trigonometrické určování výšek 

V dnešní době se měřická technika neustále zdokonaluje. Díky tomuto 

vývoji se stále více v praxi pouţívá metoda trigonometrického určování výšek. 

Faktorem, který však ovlivňuje přesnost měření, je vliv refrakce. Aby byl splněný 

předpoklad měření v poţadované přesnosti, musí být dodrţeny určité zásady při 

měření: 

 délky záměr do 200 m (sníţení vlivu refrakce) 

 délky záměr vpřed a vzad přibliţně stejně dlouhé (eliminace vlivu refrakce a 

zakřivení země), 

 výška odrazného systému s terčem by se neměla při přetáčení ze záměry 

vpřed na záměru vzad měnit, 

 pořad by měl začínat i končit na bodech s přibliţně stejnou nadmořskou 

výškou 

Tato metoda má uplatnění hlavně při určování výšek v členitém území. Při 

dodrţení doporučených postupů, pouţití dostatečně přesných přístrojů a pomůcek 

můţeme trigonometrickým určováním výšek dosáhnout vysoké přesnosti. 

 

Obr. 8 Trigonometrické určování výšek 

 

Při záměrách kratších vzdáleností (250 – 300 m) nemusíme do výpočtu 

zahrnovat vliv refrakce a zakřivení země. Převýšení se pak vypočte podle obr. 8: 

               [m]         (19) 

kde                            [m],      (20) 
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nebo                            [m],      (21) 

kde: 

VA,B - je výškový rozdíl bodů A, B [m], 

i - je výška klopné osy přístroje [m], 

t - je výška signálu na bodě B [m], 

h - je výška signálu nad klopnou osou přístroje [m], 

s - je vodorovná vzdálenost bodů A, B [m], 

s‘ - je šikmá vzdálenost bodů A, B [m], 

β - je výškový uhel [°, g] 

z - je zenitová vzdálenost [°, g].     [1] 

 

4.2 Měřický náčrt 

Měřický náčrt slouţí k zákresu podrobných bodů a předmětů měření, 

zpracování originálu mapy a na budoucí údrţbu mapy. Polohopis se vykresluje do 

měřického náčrtu souběţně s postupem měření. Klad a měrku měřických náčrtů 

pro tvorbu účelové mapy volíme podle rozsahu, podrobnosti a účelu mapy. 

Měřické náčrty se vyhotovují zpravidla v dvojnásobném měřítku jako měřítko 

mapy, nejčastěji v rozsahu měřítek 1:250 aţ 1:1000, podle hustoty zaměřování 

podrobných bodů. 

 

4.3 Přístroje a pomůcky na podrobné měření 

V současnosti se na podrobné měření polohopisu a výškopisu v drtivé 

většině pouţívají UMS s pouţitím optického odrazového hranolu. Na trhu jsou i 

přístroje s měřením pomocí laserového paprsku bez pouţití hranolu, přímo na 

určovaný bod. Na zaměření výškopisu se pouţívá metoda nivelační, nebo 

trigonometrická. Pásmo nebo bezodrazový optický dálkoměr pouţíváme k měření 

konstrukčních oměrných mír, na doměření délek bodů, na které není vidět, 

odměření výšky přístroje při vyhotovení místopisu pro nově určené body atd.
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5 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ 

Zpracování dat se skládá z přenosu dat do počítače a z výpočtu souřadnic 

určovaných bodů. 

 

5.1 Zaznamenávání, přenos, převod a zpracování naměřených údajů 

Na zaznamenávání naměřených údajů UMS se pouţívají paměťová média 

(interní nebo externí). Komunikační software uloţí data ve zvoleném formátu tak, 

aby mohly být údaje předány do PC pro další zpracování. Ruční zaznamenávání 

údajů do poznámek se pouţívá pouze při klasické přístrojové technice. 

Na zpracování naměřených údajů je v současnosti na trhu mnoho 

geodetických programů nebo geodetických nadstaveb, vytvořených nad grafickými 

editory. Geodetické programy jsou obvykle zaměřené na výpočetní práce (zahrnují 

vyrovnání pomocí zásad vyrovnávacího počtu, počítají střední chyby, obsahují pro 

dané třídy přesnosti mezní odchylky). Někdy obsahují i základní grafické 

zpracování. A naopak, geodetické nadstavby nad grafickými editory (některé mají 

uţší specializaci na vytváření pouze některých geodetických prací), jsou zaměřeny 

na grafické zpracování. Ale můţeme vyuţít jen jejich základní vybavení 

výpočetních prací. Proto vyuţíváme při zpracování obvykle jejich kombinaci. 

Existují i programy, které v sobě zahrnují kompletní zpracování od přenosu aţ po 

konečnou digitální mapu. 

Jedinou nutnou podmínkou odevzdání digitální mapy je její formát, který je 

dán grafickým CAD programem pouţitým při jeho provádění. Proto se při volbě 

pouţití grafického programu na zpracování řídíme poţadavky objednatele. 

 

5.2 KOKEŠ & CGS aplikace 

Systém KOKEŠ obsahuje grafický editor s integrovanými funkcemi pro 

veškeré geodetické výpočty a jednoduché konstrukční výpočty. 

Systém KOKEŠ v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických 

dat uloţených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a 
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geodetických údajů o bodech uloţených v seznamech souřadnic. Dále obsahuje 

moduly pro zpracování měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, 

nástroje na kontroly a topologické úpravy dat a další. Je vhodným nástrojem pro 

všechny běţné geodetické práce a pro tvorbu a údrţbu mapových děl. Pro některé 

speciální úlohy jsou určeny jeho další nadstavby. 

Systém KOKEŠ je vybaven vlastním programovacím jazykem, coţ 

umoţňuje doplnění jeho široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny 

operace a výpočty jsou protokolovány.  

Program KOKEŠ umí zpracovat data ve formátech běţných záznamníků, 

dávkově i jednotlivými výpočty. Program lze pomocí různých nastavení 

konfigurovat přesně podle potřeb. 

Příklady nastavitelných parametrů: 

 počet desetinných míst pro výpis všech údajů, 

 šedesátinná nebo setinná úhlová míra, 

 měřítkový koeficient, kterým jsou při importu vynásobeny všechny délky, 

coţ je oprava z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky, 

 redukce souřadnic, které program při vstupu automaticky přičítá. 

Pro výpočty lze zadat tolerance, jejichţ překročení program automaticky 

testuje. Kromě toho lze zapnout testování odchylek a geometrických parametrů 

dle předpisů platných pro práci v katastru nemovitostí. Výsledky těchto testů 

(negativní i pozitivní) jsou zapisovány do protokolu. 

Program Kokeš umoţňuje kompletní zpracování zápisníku (zpracování měření 

v obou polohách, opakovaných měření, obousměrně měřených délek, redukci 

směrů). Navíc lze měření opravit o vliv refrakce a zakřivení, o vliv indexové chyby, 

a lze dávkově spočítat převýšení ze zenitových úhlů. 

 

5.3 MicroStation 

Vlastníkem výhradním prodejních a marketingových práv programu 

MicroStation je firma Bentley Systems. Tento program patří do skupiny grafických 

programů označovaných jako "CAD" programy (Computer Aided Design), kde 
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patří ke světové špičce. Svými vlastnostmi se program MicroStation řadí do 

kategorie programovatelných graficko-informačních systémů pracujících v rovině i 

v prostoru. Jeho pouţití je velmi široké - od elektrotechniky, strojírenství přes 

stavebnictví, architekturu, aţ po mapování, zeměměřičství a geograficko-

informační systémy (GIS), tedy všude tam, kde je nutné vytvářet grafickou 

technickou dokumentaci. 

Program MicroStation umoţňuje vytvářet výkresy pomocí základních prvků 

(entit) jako jsou čáry, body, oblouky, kruţnice, křivky, multičáry. Tyto prvky 

umoţňuje kombinovat do sloţitějších struktur, modifikovat jich, kopírovat, 

přesouvat, otáčet. Takto vytvořené prvky se mohou sdruţovat do uţivatelských 

knihoven prvků a tyto prvky asociativně kotovat. Kaţdému prvku je moţné určit 

jeho vlastnosti (barva, tloušťka čáry, typ čáry) a přiřadit jej do jedné ze 64 vrstev.  

K aktivnímu výkresu je moţné připojit další referenční výkresy, z nichţ je moţné 

přenášet prvky do výkresu aktivního bez moţnosti poškození, nebo modifikace 

referenčního výkresu. Referenční výkresy mohou být vektorové nebo rastrové. 

Dalšími důleţitými vlastnostmi tohoto programu je moţnost spojování grafických 

informací výkresu s textovými údaji, coţ umoţňuje vytvoření si vlastního GIS, 

jakoţ i moţnost doplňovat základní prostředí programu o další komponenty za 

pomoci programovacích jazyků MicroStation Basic, MDL (Microstation 

Development Language), nebo dnes jiţ JMDL (Java MDL). Aplikace vytvořené 

těmito programovacími jazyky se stávají součástí MicroStationu a umoţňují uţší 

specializaci, nebo lokalizaci vyuţití programu. Jsou to například: Mkatastr, 

aplikace na komplexní řešení ROEP (rejstřík obnovené evidence pozemků)  

v rámci katastrálních území, dále Groma, aplikace výpočetních geodetických úloh 

v prostředí programu MicroStation, nebo Geo, aplikace určená pro tvorbu 

geometrických plánů. 

 

5.3.1 Tvář MictroStationu 

Nástroje MicroStationu jsou soustředěny v panelech nástrojů, které 

obsahují ikony. Klepnutím na ikonu spustíte nástroj, MicroStation zpřístupní 

parametry (nastavení), které musí nebo mohou být pro správný chod nástrojů 



 
Miroslav Trháč: Účelová mapa pro projekt výstavby 

2010   33 

zadaná. MicroStation pracuje v dialogových oknech. V nich je moţné nastavit, jak 

se má MicroStation chovat, případně jako má výkres na obrazovce vypadat a jak 

se má vytisknout. Výkres můţeme zobrazovat aţ v osmi pohledech. V kaţdém 

pohledu je moţné nastavit způsob zobrazení výkresu (velikost výřezu, viditelnost 

prvků, pravidla zobrazení prvků). Všechny otevřené pohledy jsou aktivní a vytvářet 

kresbu je moţné v kterémkoli z nich. Pracovní prostředí MicroStationu si uţivatel 

můţe upravit podle vlastních nároků a potřeb - přidat poloţku do nabídky, sestavit 

panel s nejčastěji pouţívanými nástroji, vytvářet vlastní nástroje jako sled 

(jednodušších) příkazů a podobně. Tyto úpravy můţeme udělat pomocí 

přehledných dialogových oken. To znamená, ţe zde nejsou potřebné ţádné 

"speciální programátorské znalosti". 

 

5.3.2  Kreslení 

Microstation umoţňuje vytvářet a konstruovat několik typů prvků - úsečka, 

oblouk, kruţnice, elipsa, lomená čára, uzavřený / otevřený řetězec prvků, 

pravidelný i nepravidelný mnohoúhelník, text a podobně. 

Prvky je moţné umístit do vrstev. Prvky se stejnými atributy (barvou, 

tloušťkou a typem čáry), uloţené v jedné vrstvě umoţňují dobrou organizaci 

výkresu. Prvky lze kreslit různými (uţivatelem definovanými) druhy čár - tak je 

jednoduché vytvářet geodetické a kartografické liniové značky, značky potrubí a 

inţenýrských sítí. 

Prvky je moţné sdruţovat do buněk - sloţených prvků. Buňky jsou uloţeny 

v knihovnách buněk, z nich je moţné buňky vybírat a opakovaně umísťovat. Při 

konstruování prvků je moţné pomocí nájezdu chytat na význačné body 

existujících prvků - koncové body úseček, vrcholy lomených čar, středy kruţnic a 

oblouků, těţiště mnohoúhelníku a pod. Nájezdem je moţné "donutit" konstruován 

prvek, aby byl například kolmým, natočeným, nebo rovnoběţným ke stávajícímu 

prvku.  
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6 VYPRACOVÁNÍ ÚČELOVÉ MAPY ZÁJMOVÉ LOKALITY 

V této kapitole popisuji postup prací při vypracování účelové mapy pro 

projekt stavby. Práce začíná získáním potřebných podkladů, jejich zpracováním a 

rozvrţením postupu terénních prací. Pokračuji popisem práce v terénu, 

zpracováním naměřených dat aţ po samotné vykreslování účelové mapy. 

 

6.1 Mapové podklady 

Účelovou mapu jsme vyhotovili novým mapováním. Dostupné grafické 

mapové podklady, které jsem pouţil pro mou práci, byly pouze informativního 

charakteru z hlediska situace zaměřování území. Jedná se o fotokopie mapových 

listů 6-6/13 a 6-6/14 měřítka 1:1000, a výřez vektorové katastrální mapy zájmové 

oblasti (příloha č. 2), získané ze Zprávy katastru Ţilina. 

 

6.2 Technická zpráva 

- Předmět mapování 

Lokalita: Ţilina, Košická ulice, areál bývalých prádelen 

Rozsah prací: Předprojektové polohopisné a výškopisné zaměření areálu, 

přilehlého okolí a silniční komunikace pro potřeby vypracování 

projektové dokumentace včetně vytyčení, zaměření a zakreslení 

podzemních inţenýrských sítí. Polohově a výškopisně byly 

zaměřeny prvky polohopisu tj. stavební objekty, komunikace, 

zelené plochy, inţenýrské sítě znatelné v terénu nacházející se v 

zájmovém území, jako i inţenýrské sítě podzemní vytyčené 

správci jednotlivých sítí. Rozsah prací byl orientačně zakreslen v 

kopii katastrální mapy po dohodě s investorem (příloha č. 3) 
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Obr. 9  Znázornění rozsahu mapování 

 

- Charakteristika území 

Území se nachází v intravilánu, má rovinatý charakter, snadno přístupný a z části 

se ztíţenými podmínkami pro měřické práce v důsledku silné automobilové 

dopravy, neboť se jedná o silniční tah I/18. 

- Bodové pole 

Jako výchozí body pro zhuštění polohového bodového pole byly pouţity body 

č. 5001, 5002, 5008 a 5009 určené pomocí GNSS. Pouţitý souřadnicový systém 

S-JTSK. Nové body byly určeny oboustranně připojeným a orientovaným 

polygonový tahem v počtu 5 bodů PPBP č. 5003, 5004, 5005, 5006 a 5007. Body 

jsou stabilizovány hřebovými značkami na zpevněných plochách. Body PPBP jsou 

vytvořeny v 3. třídě přesnosti. 

Výšky bodů PPBP jsou určeny trigonometrickou nivelaci. Výškově je měření 

napojeno na výškový systém Bpv. Jako výchozí byly pouţity body č. 5001, 5002, 

5008 a 5009 určené pomocí GNSS. 

Přehledný náčrt bodového pole je přílohou č. 4. 
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- Podrobné měření 

Podrobné měření bylo provedeno přesnou tachymetrií s pouţitím 

UMS. Předmětem podrobného měření byly trvalé objekty, hranice kultur, jednotlivě 

rostoucí stromy, povrchové znaky podzemních a nadzemních inţenýrských sítí a 

jiné, podle instrukce pro vyhotovení ZMVM. Průběh podzemních inţenýrských sítí 

je zaměřen podle trasy vytyčené v terénu pomocí detektoru správci sítí. Vyjádření 

od správců podzemních inţenýrských sítí jsou přílohou č. 5. 

Inţenýrské sítě nacházející se v zájmovém území: 

- Plyn VTL DN 300 mm, hloubka uloţení 1.4 m 

- Plyn STL 2 podzemní vedení, hloubka uloţení 1.2 m 

- 22 kV VN elektrický kabel, hloubka uloţení 0.8 - 2.0 m 

- Teplovodní vedení DN 200 mm, hloubka uloţení 1.5 m 

- Kanalizace, hloubka uloţení 3.5 - 4.0 m 

- Vodovodní potrubí, hloubka uloţení 1.2 - 1.8 m 

- Telekomunikační kabel UPC, hloubka uloţení 0.8 m 

- Zpracování 

Naměřené údaje jsou zpracovány na PC v programu Kokeš 7.25. Vytvořený 

seznam souřadnic je digitálně zpracován pomocí CAD systému Microstation. 

V programu Microstation byla zaloţena nová lokalita a referenčně byl připojen 

exportovaný soubor DGN z programu Kokeš. Současně s měřením polohopisu a 

výškopisu byly zakreslované měřické nákresy. Podle nich byly později vynášeny 

prvky polohopisu do účelové mapy podle kreslicího klíče. 

Polohopis a výškopis je vykreslen na plotru HP DesignJet 110 v měřítku M 

1:250. Digitální zpracování je uloţeno na paměťovém médiu. Výkres polohopisu a 

výškopisu je přílohou č. 6. 
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- Závěrečné ustanovení 

Geodetické práce v terénu jsou provedeny podle instrukce pro tvorbu ZMVM 

č. 9984 211 I/93 a souvisejících směrnic a návodů. Účelová mapa je ověřena 

podle Zákona o geodezii č.215/1995 Z. z. 

Pouţité normy: 

- STN 73 0415 – Geodetické body.  

- STN 01 3410 – Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. 

- STN 01 3411 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. 
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7 POSTUP PRACÍ PŘI VYHOTOVENÍ ÚČELOVÉ MAPY 

V této části popisuji postup prací od rekognoskace terénu, přes stabilizaci 

nových bodů bodového pole, postupné zaměřování polohopisu a výškopisu, aţ po 

zpracování naměřených dat. 

 

7.1 Rekognoskace terénu 

Prvním úkolem v terénu byla rekognoskace zájmové oblasti. Cílem bylo 

navrhnout a stabilizovat body polygonového pořadu, které budou slouţit jako 

stanoviska pro podrobné měření tak, aby jejich hustota byla postačující pro 

dostatečně husté zaměření podrobných bodů v rozsahu zadaného projektu. Nově 

stabilizované body účelového bodového pole byly stabilizovány ocelovými hřeby s 

nápisem měřičský bod a pro snadnější opětovné vyhledání bodu byl kolem 

měřičského bodu nastříkán ekologickou barvou poznávací znak ve tvaru kruhu. 

Měřické body byly voleny s ohledem na terénní podmínky, přijatelnou vzdálenost a 

viditelnost. U počátečních a koncových bodů byl brán zřetel i na dobré podmínky 

pro měření metodou GNSS. Při rekognoskaci byly vyhledávané i body 

geodetických základu, které se nacházeli ve značné vzdálenosti od měřeného 

území. Připojení měření na tyto body bylo z hlediska časového a ekonomického 

nevhodné. Proto bylo přistoupeno k volbě jiného alternativního polohového a 

výškového připojení měření. V rozsahu oblasti měření se nenacházely ţádné 

velké objekty ani vysoký porost, takţe se nabízely ideální podmínky pro vyuţití 

metody GNSS měření.  

Pro přesné a spolehlivé měření metodou GNSS je jednou z podmínek 

úspěšného zaměření bodu vhodná volba transformačního klíče. Podle přílohy č. 7 

je zřejmé, ţe byl splněn základní poţadavek a to aby zájmové území padlo do 

obvodu tvořeného body transformačního klíče. Body účelového bodového pole 

byly stabilizovány měřickými hřeby. Stanoviska byla stabilizována v místech se 

zpevněným povrchem (silnice, chodníky) takovým způsobem, aby byla mezi nimi 

zabezpečená vzájemná viditelnost. Účelové bodové pole je tvořeno body 5001 - 

5009. Schematický přehled vybudované měřické sítě je uveden na obr. 10. 
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Obr. 10  Schéma PPBP 

 

7.2  Měření metodou GNSS 

Pro dosaţení spolehlivých a dostatečně přesných výsledků je důleţitá 

vhodná volba bodů do transformačního klíče. V diplomové práci byl zvolen 

transformační klíč STS Ţilina, kterého body jsou rozmístěny tak, ţe tvoří obrazec, 

do kterého padlo celé zájmové území. Parametry tohoto transformačního klíče 

jsou uvedeny v příloze č. 7. Měření bylo vykonáno rychlou statickou metodou a 

doba observace na jednotlivých bodech trvala 30 minut. Tento způsob měření byl 

vykonán ve dvou etapách. První etapa byla provedena 19. 10. 2009 a druhá etapa 

měření proběhla 26. 10. 2009. Výsledkem bylo získání dvojí nezávisle změřených 

souřadnic. Z průměrů těchto souřadnic byly vypočteny výsledné souřadnice 

určovaných bodů. Jednotlivá měření GPS bodů a jejich průměry jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. 
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Tab. 4  Tabulka měření GPS bodů 

č. bodu 1. měření 2. měření 

průměr y x z y x z 

5001 441949.67 1172702.80 338.55 441949.69 1172702.85 338.59 

    y,x,z   441949.68 1172702.82 338.57 

5002 441899.90 1172764.49 338.60 441899.92 1172764.51 338.62 

    y,x,z   441899.91 1172764.50 338.61 

5008 441578.20 1172895.99 340.27 441578.23 1172895.03 340.29 

    y,x,z   441578.22 1172895.01 340.28 

5009 441504.01 1172912.67 340.94 441504.03 1172912.69 340.98 

    y,x,z   441504.02 1172912.68 340.96 

 

Po výběru vhodného transformačního klíče v programu Leica Geo Office 

7.0, bylo moţné GPS měření vyuţít při určovaní bodů účelového bodového pole. 

Část GPS protokolu provedeného GNSS měření je uvedená jako obr. 11. 

Protokoly určení souřadnic bodů metodou GPS tvoří přílohu č. 8.  

Vzhledem na roční období a vhodnou volbu bodů bylo moţné touto 

metodou určit všechny body účelového bodového pole. Jelikoţ výsledky měření 

slouţily jenom pro porovnání s vypočtenými souřadnicemi z polygonových pořadů, 

doba observace na jednotlivých bodech trvala minimálně 9 sekund a výsledné 

souřadnice z dvou nezávislých měření byly porovnány se souřadnicemi 

vypočtenými ze zaměřeného polygonového pořadu. Výsledky porovnání bodů 

určených metodou polygonového pořadu a bodů určených metodou GNSS jsou 

uvedeny v tabulce č. 5.  

 
Tab. 5  Srovnávací tabulka bodů určených polygonovou metodou a metodou GNSS 

 Polygonový  pořad GNSS - měření Rozdíly 

č. bodu Y X Z Y X Z dY dX dZ 

8600005003 441841.92 1172802.93 338.45 441841.94 1172802.92 338.47 0,02 0,01 0,02 

8600005004 441817.01 1172862.83 337.80 441817.02 1172862.83 337.83 0,01 0,00 0,03 

8600005005 441765.71 1172898.18 338.10 441765.74 1172898.17 338.12 0,03 0,01 0,02 

8600005006 441713.87 1172877.18 338.27 441713.87 1172877.20 338.29 0,00 0,02 0,02 

8600005007 441647.95 1172880.13 340.28 441647.94 1172880.13 340.31 0,01 0,00 0,03 
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Protokol určení souřadnic bodů metodou GPS v S-JTSK 

       Typ použité metody – RTK 

Označení přijímačů Leica GPS900CS, RTK GNSS rover 

Název přijímače Leica GS09 

Typ antény ATX900CS 

Výrobní číslo 323104 

Údaje o umístnění referenční stanice 

x, y, h (nepovinní údaj) B, L, H 

 3300001700 
B = 49° 26’ 04.5920’’ 
L = 18° 47’ 05.0957’’ 

H =507.71m 

 

 

Seznam souřadnic nově určených bodů 

Číslo bodu Y(m) X(m) H(m) 

8600005001 441949.67 1172702.80 338.55 

8600005002 441899.90 1172764.49 338.60 

8600005008 441578.20 1172895.99 340.27 

8600005009 441504.01 1172912.67 340.94 

 

Obr. 11  Protokol měření metodou GNSS 

 

7.3  Zaměření účelového bodového pole polygonovými pořady 

Účelové bodové pole bylo zaměřeno samostatně metodou oboustranně 

připojeného a oboustranně orientovaného polygonového pořadu. Geometrické 

parametry a kritéria přesnosti polygonů jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Polygonový pořad byl vypočten v programu Kokeš 7.25. Výpočetní protokol 

je uvedený v příloze č. 9. Část výpočetního protokolu je uvedena jako obr. 12. 

Dosaţené hodnoty uzávěru polygonu jsou uvedeny ve srovnávací tabulce č. 6.  
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     POLYGONOVÝ TAH OBOUSTRANNĚ PŘIPOJENÝ A OBOUSTRANNĚ ORIENTOVÁN 

                     oprava                             dy           dx 

      číslo bodu       úhel    směrník   v.délka         Y            X 

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

                             156.77320 

                   -0.00021 

     8600005002  180.48400                        441899.91   1172764.50 

                   -0.00021  337.25699     69.57      -57.99        38.43 

     8600005003  237.65310                        441841.92   1172802.93 

                   -0.00021  374.90987     64.87      -24.91        59.90 

     8600005004  163.50040                        441817.01   1172862.83 

                   -0.00021  338.41006     62.31      -51.31        35.35 

     8600005005  137.08400                        441765.71   1172898.18 

                   -0.00021  275.49384     55.93      -51.84       -21.00 

     8600005006  227.35180                        441713.87   1172877.18 

                   -0.00021  302.84543     65.99      -65.92         2.95 

     8600005007  210.54110                        441647.95   1172880.13 

                   -0.00021  313.38631     71.30      -69.73        14.88 

     8600005008  201.49650                        441578.22   1172895.01 

                             314.88260 

 

    dosažené přesnosti: 

    =================== 

    polygon sečtený přibližně 

    rozdělení souřadnicových uzávěrů - úměrně délkám stran 

    úhlový uzávěr =- 0.00150, mezní = 0.00566 

    souřadnicové uzávěry: Oy = 0.01, Ox =- 0.00 

    polohový uzávěr=0.01, mezní=0.06 

 

    geometrické parametry tahu: 

    ============================= 

    minimální délka strany=55.93 m 

    maximální délka strany=71.30 m 

    maximální poměr sousedních stran=1.18 

    maximální poměr všech stran=1.27 

    maximální vybočení=0.21 

    maximální odklon od spojnice počátečního a koncového bodu=12.7220g 

    celkový počet vrcholů=7 

    celkový součet délek v tahu=389.97 

 

Obr. 12 Výpočet oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu v programu 

Kokeš 7.25 

 

Tab.6  Srovnávací tabulka přesnosti měření polygonu 

 Mezní hodnota Dosaţena hodnota 

Uhlový uzávěr 0,00566 0,00150 

Polohový uzávěr 0,06 0,01 
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7.4 Podrobné zaměření lokality 

Podrobné měření při tvorbě účelové mapy představovalo zaměření 

polohopisu a výškopisu zájmového území ve třetí třídě přesnosti. Měření 

polohopisu jsme provedli polární metodou, výškopis současně s měřením 

polohopisu tachymetricky. Stanoviště přístroje představovaly námi nově určené 

body PPBP 5003 aţ 5007 a pomocné body č. 5010 a 5011, které byly určeny 

rajónem, protoţe nebylo dobře vidět na všechny předměty měření. 

Naměřené údaje byly ukládány do interní paměti měřicího přístroje. Před 

měřením jsme vytvořili v UMS soubor, do kterého se všechny naměřené údaje 

ukládaly. Kromě toho bylo nutné nastavit číslování bodů a atmosférické 

korekce. Při měření bylo třeba zadat číslo stanoviště, kód a výšku přístroje. 

Dalším krokem byla orientace přístroje a následovala tachymetrie. První a 

poslední polygonový bod v tahu byly orientovány na připojovací body. Na orientaci 

ostatních pevných bodů jsme vyuţívali vţdy dva kontrolní směry, které 

představovaly předešlý a následující nově určený bod polygonového tahu. 

Podrobné měření se provádělo zacílením záměrného kříţe dalekohledu na 

střed odrazného hranolu, který byl připevněn na výtyčce. Při měření os výtyčky 

procházející středem odrazného hranolu byla totoţná se svislou osou procházející 

bodem podrobného měření, co jsme zajišťovaly libelou umístěnou na 

výtyčce. Výška cíle při polygonovém pořadu byla zvolena na výšku 

přístroje. Stiskem klávesy ALL přístroj provedl měření a naměřené údaje zároveň 

uloţil do interní paměti. Tento úkon vţdy potvrdil pípnutím. Při měření kaţdého 

bodu bylo moţné měnit číslo bodu, výšku cíle a kód bodu. Při měření jsme 

zaznamenávali následující údaje podle masky znázorněné na obr. 13. 

 

 

;Zapisnik Leica, maska2 

;Poradi zaznamu: Cb,hz,V,Sd,Y,X,H,hr 

MM0005003    0.0020 100.7380   64.873    38.118     14.483  -0.650  1.700 

MM0800071   76.8842 100.6968   40.779    38.118     14.483  -0.296  1.700 

... 

Obr. 13  Maska záznamu měřených dát 
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Pro měření byl pouţitý přístroj totální stanice Leica TC800. Měření trvalo 

měsíc a bylo provedeno na podzim. Toto roční období bylo obzvlášť vhodné 

protoţe je zeleň zbavená listů, která by mohla bránit při zaměřování podrobných 

bodů a vyuţívaní metody GNSS. 

 

7.5 Měřický náčrt 

Do měřického náčrtu pro tvorbu účelové mapy jsme zakreslovali jednotlivé 

měřené objekty pomocí podrobných bodů. Body byly průběţně číslované. Do 

náčrtu byly zakresleny bodové prvky pomocí značek a popis (soupisní a orientační 

čísla domů, názvy ulic a pod.). Na vykreslení situace a mapových značek jsem se 

řídil normou STN 01 3411 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. 

 

7.6 Přístrojové vybavení 

Při měření v terénu byly pouţity přístroje značky Leica, jejichţ technické 

parametry jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 

7.6.1 GNSS přijímač Leica GS09  

SmartAnténa GS09 

Měřicí procesorová jednotka:  Trojfrekvenční technologie SmartTrack + se 120 

kanály na sledování více neţ 60 druţic 

Podporované signály GNSS:  GPS L1, L2, L2C a GLONASS L1, L2 

standardně, GALILEO a GPS L5 doplňkově 

Přesnost RTK měření:  Horizontální: 5mm + 0.5 ppm (rms) 

Vertikální: 10 mm + 0.5 ppm (rms) 

Spolehlivost RTK inicializace:  Více neţ 99.99% s technologií SmartCheck+ 

Čas inicializace:  Obvykle 8 sek. 

Rozsah pracovních teplot:  Od -40 ˚ C do +65 ˚ C 
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Pracovní doba:  Aţ do 7 hodin s 2.6 Ah baterií 

 

Ovladač CS09 

Displej:  ¼ VGA barevný dotykový displej, podsvícený 

Klávesnice:  62 kláves QWERTY alfanumerickými a funkčními 

klávesami, podsvícená 

Ukládání dat:  Vyměnitelná CF karta s kapacitou 2GB 

Rozsah pracovních teplot:  Od -30˚ C do +65˚ C 

Pracovní doba: Aţ do 13 hodin s 2.6 Ah baterií 

Datové formáty RTK:  Proprietární formáty Leica, CMR, CMR +, RTCM 

2.1, TRCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, 

Radiomodemy:  Radiomodemy Satelline a Pacific Crest v obalech 

GFU 

Mobilní telefon:  GSM/CDMA moduly v GFU obalech, nebo 

mobilní telefony s technologií Bluetooth 

 

Ovládací software SmartWorx 

Rozhraní:  Intuitivní menu zaloţené na dotykových 

ikonách. Český jazyk. 

Přenos Field-to-Office:  Přímý datový přenos z terénu do kanceláře 

pomocí FTP, nebo e-mailem 

Import dat:  ASCII, DXF, GSI, DTM 

Export dat:  Uţivatelské ASCII, DXF, Land XML, Měřené data 

pro post processing 

Standardní aplikace:  Měření (body, linie, plochy), Auto-Měření, 

Nepřístupné body, Vytyčování, COGO. (Omerní 

míry, Průsečníky, Výpočty na linii, Výpočty na 
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oblouku), Výpočet transformačního klíče v 

terénu, Referenční stanice 

Transformace:  Dodávané lokální transformační klíče do S-JTSK 

pro celé území SR, JTSK-09, Geoid SR 

 

 

Obr. 14  Leica GS 09 

 

7.6.2 Univerzální měřící stanice Leica TC800 

Měření úhlu:  absolutně, kontinuální 

Obnovení:  0.3 sekundy 

Jednotky měření (dle výběru):  400 gon, 360 ˚ decimal 

Zobrazení úhlu (dle výběru):  1", 5", 10", 0.001˚, 1 mgon, 0.5 mgon 

Směrodatná odchylka:  Hz: 3" (1.0 mgon), V: 3" (1.0 mgon) 

Automatický vertikální index:  Pracovní rozsah: ± 5' (± 0.018 gon) 

Přesnost:  ± 2" (± 0.6 mgon) 

Citlivost libely:  Kruhová libela: 4'/2 mm, Elektronická libela: 5" 

(1.5 mgon) 
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Dalekohled:  Průměr zorného pole: 27 m/km 

Výška otočné osy: 196 mm 

Zvětšení: 30x 

Otvor objektivu: 42 mm 

Nejkratší zaostřitelná vzdálenost: 1.7 mm 

Optická olovnice:  V trojnoţce, zaostřovací, 2x zvětšení 

Displej:  V první a druhé poloze, 4 řádky po 16 znaků 

Klávesnice:  V první a druhé poloze, 7 funkčních kláves 

Měření vzdáleností:  Infračervené měření, frekvence 50MHz 3m,  

Vlna nosiče 0.860 μm 

Standardní odchylka:  2 mm + 2 ppm 

Rozsah:  2500 m s 1 hranolem 

Čas měření:  asi 2 sec. 

Zaznamenávání údajů:  vnitřní ukládání údajů v rozsahu asi 2000 

standardních měření 

Teplotní rozsah:  -20˚C aţ +50˚C 

 

Obr. 15  Leica TC 800 
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8 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ 

V této kapitole je podrobně popsán postup při zpracování naměřených dat v 

terénu. Je tady popsán postup při zpracování a pouţité programy, pomocí kterých 

byly prováděny výpočty a samotné zpracování. 

 

8.1 Import naměřených údajů do PC 

Naměřené údaje byly ukládány do interní paměti měřicího přístroje. Pro 

další zpracování jsme naměřené údaje přenesli do PC, pomocí speciálního 

přenosového programu od firmy Leica TC TOOLS. Program umoţňuje nejen 

přenesení údajů, ale i soubor údajů opravovat, přemisťovat a vyhledávat.  

V závislosti na způsobu měření je přenos záznamů převeden ve formě uhlů  

a délek, nebo ve formě souřadnic. Po přenosu údajů do PC bylo ještě třeba opravit 

(vyeditovat) některé chyby, které mohly vzniknout např. zadáním chybného kódu, 

nebo výšky cíle. Ukázka ze zápisníka měření je zobrazena na obr. 16. 
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000000005002 2 1.650 ; <==== STANOVISTE 

000000005001 2  79.241 1.650 156.2452  99.9962 ; Or 

000000005001 2  79.263 1.650 356.2463 300.0038 ; Or 

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

000000005003 2  69.578 1.650 336.7282 100.7380 ; Cil 

000000005003 2  69.586 1.650 136.7293 299.2620 ; Cil 

/ ; --- KONEC STANOVISTE ------------------------- 

000000005003 2 1.580 ; <==== STANOVISTE 

000000005002 2  69.563 1.580  23.3658 99.9995 ; Or 

000000005002 2  69.579 1.580 223.3659 300.0005 ; Or 

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

000000005004 2  64.881 1.580  261.0191 100.0003 ; Cil 

000000005004 2  64.863 1.580   61.0186 299.9997 ; Cil 

/ ; --- KONEC STANOVISTE ------------------------- 

000000005004 2 1.700 ; <==== STANOVISTE 

000000005003 2  64.867 1.700 256.2341 99.9998 ; Or 

000000005003 2  64.873 1.700 56.2345 300.0002 ; Or 

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

000000005005 2  62.317 1.700  19.7345  99.9999 ; Cil 

000000005005 2  62.302 1.700 219.7348 300.0001 ; Cil 

/ ; --- KONEC STANOVISTE ------------------------- 

000000005005 2 1.520 ; <==== STANOVISTE 

000000005004 2  62.325 1.520 268.2345 100.0003 ; Or 

000000005004 2  62.308 1.520  68.2341 299.9997 ; Or 

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

000000005006 2  55.943 1.520   5.3180  99.9994 ; Cil 

000000005006 2  55.930 1.520 205.3187 300.0006 ; Cil 

/ ; --- KONEC STANOVISTE ------------------------- 

000000005006 2 1.630 ; <==== STANOVISTE 

000000005005 2  55.932 1.630  54.6398 100.0005 ; Or 

000000005005 2  55.928 1.630 254.6391 299.9995 ; Or 

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

000000005007 2  65.987 1.630 281.9918  99.9996 ; Cil 

000000005007 2  66.012 1.630  81.9907 300.0004 ; Cil 

/ ; --- KONEC STANOVISTE ------------------------- 

000000005007 2 1.690 ; <==== STANOVISTE 

000000005006 2  65.983 1.690 115.3625 100.0003 ; Or 

000000005006 2  65.994 1.690 15.3620  299.9997 ; Or 

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

000000005008 2  71.310 1.500 325.9038   99.9997 ; Cil 

000000005008 2  71.299 1.500 225.9030  300.0003 ; Cil 

/ ; --- KONEC STANOVISTE ------------------------- 

000000005008 2 1.570 ; <==== STANOVISTE 

000000005007 2  71.313 1.570 369.2345 100.0003 ; Or 

000000005007 2  71.308 1.570 169.2340 299.9997 ; Or 

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

000000005009 2  76.276 1.500 170.7311  99.9998 ; Cil 

000000005009 2  76.263 1.500 370.7306 300.0002 ; Cil 

/ ; --- KONEC STANOVISTE ------------------------- 

 

Obr. 16  Zápisník měření 
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8.2 Výpočet souřadnic bodů polygonového tahu a souřadnic 

podrobných bodů 

Všechny výpočtové práce byly provedeny v programu Kokeš 7.25. Tento 

program je určen na běţné geodetické výpočty a grafické výstupy. Kromě výpočtů 

program obsahuje kontrolu dostupných a dosaţitelných odchylek. 

Při výpočtu souřadnic polygonového tahu je nutné nejprve nastavit způsob 

připojení polygonu na souřadnicový systém. Dále je nutné vybrat typ vyrovnání 

(klasické, transformací, metodou nejmenších čtverců). Při počátečním 

připojovacím bodě se kromě čísla bodu zadávají měřené směry, které odpovídají 

osnově směrem měřených na orientace, délka a zenitová vzdálenost na 

následující bod. Na koncovém připojovacím bodě zadáváme totéţ, ale pro měření 

na předchozí a následující bod polygonového tahu. 

Výpočet souřadnic podrobných bodů proběhl konvertováním přenesených 

dat z interní paměti měřicího přístroje na formát PDT (polární údaje), který byl 

nutný k výpočtu pro program Kokeš 7.25. Výpočet souřadnic podrobných bodů byl 

proveden z naměřených úhlů a délek. Při výpočtu byly souřadnice počítány z 

vyrovnaných polygonový bodů, které byly současně i stanovisky přístroje. 

Vypočtené údaje (souřadnice Y, souřadnice X, výška, kód), potřebné pro 

další zpracování bodů polygonového tahu a podrobných bodů jsme uloţili do nově 

vytvořeného textového souboru MMZA.txt. 

 

8.3 Vyhotovení digitální mapy  

V programu Microstation po otevření nového projektu jsme si vytvořili 

výkresy pro polohopis (*. 001), PPBP (*. 002), sítě (*. 003). Pro potřeby konstrukce 

naší účelové mapy jsme pouţívali výkres polohopis, výkres PPBP a výkres sítě. 

Aktivováním některého z příkazů pro kreslení do výkresu si nastavíme 

aktivní vrstvu spolu s informací o barvě, typu a tloušťce čáry, případně o jiných 

vlastnostech prvku. 
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Výkres *.001 (polohopis) obsahuje tyto definované vrstvy:  

01 DOMY    - domy 

03 LINIE – HRANICE   - liniové prvky tvořící hranice pozemku 

04 LINIE     - liniové prvky netvořící hranice pozemku 

05 BODOVE PRVKY   - bodové prvky 

06 ZNACKY K PLOCHAM  - značky k plochám 

10 POPIS    - popis 

20 KATASTR    - katastr 

21 KOMUNIKACE   - komunikace 

22 VODNE TOKY   - hranice vodných toků a ploch 

30 VYSKOPIS    - výškopis 

63 VOLNI KRESBA   - volní kresba 

 

Výkres *.002 (PPBP) obsahuje tyto definované vrstvy: 

01 BODY     - body ZPBP a PPBP 

02 CB – ZPBP, PPBP   - čísla bodů ZPBP, PPBP a SNS 

03 PODROBNE BODY   - podrobné body 

04 BODY SNS    - body SNS, stabiliz. body techn. nivelace 

06 VYSKY A HLOUBKY  - výšky a hloubky bodů 

 

Seznam pro výkres *.003 (sítě) je velice rozsáhlý a protoţe jsme z něho pouţili 

jenom jednu vrstvu, uvádím jen tuto:  

61 SITE     - sítě (podzemní inţenýrské sítě) 

 

Protoţe univerzální měřící stanice (resp. registrační záznamník) pouţívá 

jen kódy obsahující maximálně tři znaky, bylo třeba před načtením dat změnit 
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námi pouţívané kódy na kódy programu Microstation. Toto jsme provedli v 

textovém editoru. Po načtení údajů s opravenými kódy program sám vykreslil body 

i se značkami. 

Po spuštění programu jsme z nabídkového okna vybrali povel "Otevřít nový 

projekt". Zadáním názvu MMZA jsme vytvořili nový soubor MMZA.PRJ.  

Z rolety seznam a ponuky načíst jsme stáhli upravený seznam 

souřadnic. Body se svými čísly, výškami a bodovými značkami se vykreslili do 

souborů MMZA.001 a MMZA.002 a uloţili do příslušných vrstev. Ostatní prvky se 

vykreslovaly pomocí nástrojů v paletě. 

Vykreslovat jsme začali nejprve liniové prvky, tvořící hranice pozemků a 

kultur. Ty se ukládaly do vrstvy LINIE - HRANICE. Hranice pozemků v zastavěné 

oblasti tvořily všechny druhy plotů spolu s vjezdem na pozemek. Hranice kultur 

tvořili např. zpevněné plochy a travnaté porosty. 

Liniové prvky, které netvořily hranice pozemků, se ukládaly do vrstvy LINIE 

a představovaly např. všechny nadzemní telekomunikační vedení a nadzemní 

elektrická vedení vysokého a nízkého napětí. 

Bodové prvky definované podle značkového klíče mapových značek se 

automaticky vykreslili jiţ při načítání souřadnic bodů a uloţili se do vrstvy 

BODOVE ZNAČKY. Tvorba liniových prvků tvořících hranice komunikací se skládá 

z výběru povelu na kreslení hranice vlastnické, nebo druhu pozemku. Kresba 

probíhala navázáním čáry (typ linestring) na kaţdý bod zaměřen na hranici 

komunikací, přičemţ jsme dbali na to, aby tato hranice byla vykreslena z co 

nejmenšího počtu linií. Čárové řetězce tvořící hranici komunikace se ukládaly do 

vrstvy KOMUNIKACE. 

Pak jsme začali vykreslovat domy prostřednictvím nadefinované vrstvy 

BUDOVY. Kresbu jsme tvořili pomocí palety pro vykreslování domů, která 

obsahovala další povely, jejichţ aktivováním jsme mohli vést linii poţadované 

velikosti, kolmici na poslední hranu, zadávat soupisní číslo, druh budovy (dřevěná, 

zděná) a pod. Jako podklad nám při kreslení slouţily měřické náčrty.  
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Zaměřena kanalizace, plynové vedení, vodovod jakoţ i povrchové znaky 

dálkového kabelu se vykreslovali do souboru MMZA.003. 

Výsledná mapová dokumentace obsahuje všechny prvky polohopisu a 

výškopisu. Všechny prvky polohopisu jsou kreslena podle kreslícího klíče. 

Výškopis je po dohodě s objednávatelem vyznačen formou výšek, přiřazených ke 

kaţdému podrobnému bodu. Obsahem díla jsou také vyznačené body účelového 

bodového pole. 

Po vytvoření hektarové sítě se souřadnicemi a po doplnění výkresů popisy 

a popisními tabulkami, jsou výkresy připravené na plottrování. 

 

8.4 Výstup hotového výkresu 

Součástí geodetických podkladů pro projekční činnost je účelová mapa, 

vyhotovena na kreslicím zařízení. 

Pokud máme vytvořený polohopisný a výškopisný plán, splňující stanovená 

kritéria, můţeme přikročit ke zhotovení výkresu na plotru. V systému MicroStation 

si nejprve ohraničí kreslenou plochu pomocí funkce FENCE. Dále pak v menu 

FILE najdeme tlačítko PLOT. Po jeho stisknutí se na monitoru objeví komunikační 

okno PLOTTING, ve kterém si můţeme nastavit měřítko výkresu a typ plotteru, 

případně vycentrovat a ohraničit plochu na výkrese. Pomocí funkce PREVIEW si 

můţeme prohlédnout konečný vzhled výkresu před plotrovaním. Nakonec zadáme 

jméno souboru a tím je soubor připraven k načtení do plotteru a na vykreslení. 

Mapové podklady k mé závěrečné práci byly vykresleny na tryskovém 

plotru DesignJet 110Plus. 

 

8.5 Kompletizace elaborátu 

Geodetická dokumentace musí obsahovat: 

• Technickou zprávu (příloha č. 10) 

• Seznam souřadnic a výšek PPBP 
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• Geodetické údaje o PPBP 

• Přehledný náčrt PPBP (příloha č. 4) 

• Výkres zaměření zájmové lokality (příloha č. 6) 

• Seznam souřadnic a výšek na paměťovém médiu v textovém tvaru 

(příloha č. 11) 

• kresbu zájmové lokality členění do referenčních výkresů na paměťovém 

médiu. 

 

V technické zprávě jsou uvedeny: 

• Název lokality 

• Účel měření, pro který byla dokumentace vyhotovena 

• Způsob zaměření 

• Zpracování výsledků měření 

• Souřadnicový systém a výškový systém 

• Datum měření 

• Pouţité přístroje 

• Datum vyhotovení technické zprávy, jméno a příjmení vyhotovitele. 

 

Výkres zaměření zájmové lokality se obvykle vystavuje v měřítku 1:500.  

V případě velké hustoty zaměřených síti se pouţívá jiné měřítko. Kromě 

geodetického zaměření obsahuje i popisné pole s uvedením: 

• Osoby, která danou lokalitu zaměřila 

• Jméno vyhotovitele geodetické dokumentace 

• Okres a katastrální území 

• Souřadnicový a výškový systém 

• Třídu přesnosti 
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• Data zaměření a vyhotovení 

• Formát a měřítko výkresu 

Čísla bodů ve výkresu musí být shodné s čísly v seznamu 

souřadnic. Výkres musí být autorizačně ověřen způsobilým geodetem. 

 

8.6 Autorizace 

Geodetická dokumentace, kterou jsem vyhotovil, musí být autorizačně ověřena 

fyzickou osobou, která má na to osobní způsobilost a oprávnění podle osobitého 

předpisu. O zapsání do seznamu autorizovaných zeměměřičů a kartografů můţe 

poţádat kaţdá fyzická osoba, která splňuje předepsaná kritéria, mj. bezúhonnost, 

ukončené vysokoškolské geodetické a kartografické vzdělání, pět let praxe po 

nadobytí vysokoškolského vzdělání a úspěšném sloţení kvalifikační zkoušky nebo 

prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Zapsáním do seznamu autorizovaných 

zeměměřičů a kartografů vzniká fyzické osobě oprávnění vykonávat činnost 

autorizovaného geodeta a kartografa. Zákon NR SR č. 216/1995 Sb. z. § 5 o 

Komoře zeměměřičů a kartografů byla konstituována instituce nezávislých osob, 

autorizovaných zeměměřičů a kartografů, které nestranně a s profesionální 

odbornou schopností ověřují výsledky vybraných geodetických a kartografických 

činností stanovených zvláštním zákonem tj. zákonem NR SR č. 215/1995 Sb. z. § 

6 d-j o geodezii a kartografii. [3] 
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9 VYUŢITÍ DIGITÁLNÍ MAPY NA PROJEKTOVÁNÍ 

V současnosti všechny projektové práce většího rozsahu jsou převáděny v 

CAD systémech, kterým jako podklad slouţí digitální mapy. Grafické zpracování 

se dostalo do jiné dimenze. 

Další výhody jsou hromadné opravy nebo změny velikostí, fondů písma, 

tloušťky, barvy, stylu a délek čar, míry a orientace. Převáděné změny se mohou 

týkat nejen jednotlivých objektů, písma a čar, ale i celé kresby nebo námi 

určeného výřezu. 

Pouţitá digitální mapa je rozdělena na referenční výkresy. Kaţdý referenční 

výkres se zabývá jiným charakterem kresby (polohopis, body s jejich čísly, 

inţenýrské sítě…). Kaţdý referenční výkres vyuţívá pro ukládání prvků 64 vrstev.  

V kaţdé vrstvě jsou uloţeny prvky jiného charakteru (značky PPBP, čísla PPBP, 

hranice komunikaci…). Moţnost přepínat aktivní referenční výkres a volba, které 

vrstvy a kdy budou během kresby zapnuté, nám dělá projektování velmi 

přehledným. 

Smazání kteréhokoliv nakresleného prvku nám mapu nezničí, jako tomu 

bylo při analogové formě. 

Změna měřítka mapy nebo vytvoření detailu určeného území, určení 

přesných vzdáleností mezi stávajícími a projektovanými prvky, provedení kresby 

do 3D s moţností otáčení pohledu - tyto funkce jsou nápomocny k velmi přesnému 

osazení projektovaných objektů. 

Všechny dosud zmíněné funkce nám oproti klasickému zpracování šetří 

čas. Digitální zpracování na PC šetří prostor jako při vyhotovení map, tak i při 

jejich archivaci.  
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ZÁVĚR 

Pouţívání výpočetní techniky v kaţdodenní praxi nám otevřelo nové 

moţnosti jejího vyuţití. Je dobré, ţe tvůrci programových systémů nezapomínají 

ani na oblast geodézie a vytvářejí různé geodetické nástavby na konstrukční 

grafické systémy. Jedním z takových je i program Microstation. Tento program 

umoţňuje nástup nových technologií při zpracování geodetické 

dokumentace. Proces uplatňování nového postupu prací nutí zeměměřiče 

vyuţívat nové, špičkové přístroje a stále výkonnější výpočetní techniku. Tím se 

zvyšuje rychlost zpracování dat a samozřejmě i jejich kvalita. Práce zeměměřičů je 

velmi důleţitá, protoţe bez geodetického zaměření a vyhotovení podkladů se 

nemůţe zahájit projekční činnost a bez zaměření skutečného provedení stavby 

neproběhne ani její kolaudace. 

Pořizováním geodetické dokumentace a podkladů pro projekt se v 

současnosti v převáţné míře zabývají soukromé geodetické firmy, kde se při 

zachování poţadované přesnosti klade důraz zejména na vysokou hospodárnost 

a rychlost celého procesu, od prací v terénu, aţ po vyhotovení geodetické 

dokumentace. Při této příleţitosti jsem se přesvědčil o nutnosti vyuţití moderní, 

rychlé a přesné měřické, ale i výpočetní techniky. 

Během zpracovávání podkladů k mé závěrečné práci jsem měl moţnost 

důkladně se seznámit s uplatněním praktické geodézie v terénu, kde jsem mohl 

uplatnit své teoretické znalosti získané během studia. Mnohým praktickým 

návykům a dovednostem jsem se naučil přímo v terénu. Jsem rád, ţe právě téma 

mé závěrečné práce v sobě zahrnovala činnosti, při nichţ jsem se mohl seznámit 

s vyuţíváním nových technologií.  
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