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Anotace 
Tato bakalářská práce byla zpracována za účelem zaměření vodního toku v západní 

části lesoparku v Ostravě-Porubě pro vodohospodářské účely. V dané lokalitě bylo nutno 

vybudovat polohové bodové pole a zájmovou lokalitu zaměřit polohovými a výškovými 

metodami. V následujícím textu jsou uvedeny použité metody a v závěru naleznete 

výpočetní a grafické výsledky. 

 

Klíčová slova: Vodní tok, účelová mapa pro vodohospodářské účely, polohopis a výškopis 

 

Summary 
This thesis was elaborated for surveying of the water flow in the western part of the forest 

park in Ostrava-Poruba for water management. In this locality it was necessary to build 

positional point field. The location of interest was then surveyed by planimetric and 

altimetric methods. In the following text there are described used methods and in 

conclusion there are computational and graphical results. 

 

Keywords: water flow, purpose map for water management, topography and altimetry 
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Úvod 
Mojí úlohou bylo zhotovit účelovou mapu se zaměřením vodního toku v části 

lesoparku v Ostravě – Porubě pro vodohospodářské účely. Tento malebný, ale vcelku 

meandrovitý potok se nachází v hojně zalesněném území, které slouží pro rekreaci 

místních obyvatel. Měření v lokalitě je možné pouze v suchém období, po vydatnějších 

srážkách je půda podmáčená a vytváří se nenápadné bažiny. 

Pro moji práci bylo důležité tento potok zaměřit jak výškopisně tak i polohopisně a co 

nejpřesněji zachytit jeho tvar a okolní terén. Kvůli náročnému terénu v některých místech 

lokality je třeba dbát na vhodné zvolení měřické sítě a metod měření.  

Konečná mapa bude vyhotovená v měřítku 1:1000. Součástí této mapy budou 

vrstevnice s intervalem 1m. Lokalita bude polohově připojena do S-JTSK a výšky 

podrobných bodů budou připojeny do systému Bpv. Výsledkem taktéž budou příčné a 

podélné profily. Podélný profil se vyhotoví v ose potoka v měřítku 1:2000/200. Příčné 

profily se středem v ose potoka, budou vyhotoveny s rozestupem 50m v měřítku 1:500. Pro 

lepší představu výškové členitosti terénu bude zhotoven model terénu s hypsometrickým 

zobrazením výškopisu.  
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1. Účelová mapa potoka 
Účelové mapy vznikají buď přímým měřením, nebo částečně odvozením ze stávajících 

map. Nejčastějším podkladem pro tyto mapy je mapa katastrální. Tyto mapy se vyhotovují 

ve velkém měřítku a obsahují náležitosti podle účelu, pro který mají sloužit. 

Členění účelových map: 

1) Základní účelové mapy 

2) Účelové mapy podzemních prostor 

3) Ostatní účelové mapy 

1.1 Ostatní účelové mapy 
Jak již bylo řečeno, obsah mapy odpovídá účelu, pro který je tato mapa vyhotovována. 

Tyto mapy slouží pro projektové účely, provozní účely, pozemkové úpravy, jde o mapy 

vodohospodářské a lesnické, mapy sídlišť. Výsledná mapa je znázorněna buď graficky, 

číselně anebo digitálně. Třída přesnosti a volba měřítka vychází z účelu, pro který byla 

tvořena. 

1.1.1 Mapové podklady pro projektování staveb 

Polohopis a výškopis se vyhotovuje buď v místním souřadnicovém systému nebo 

v předepsaných souřadnicových systémech (S-JTSK, Bpv). Vyhotovuje se přímým 

měřením, nebo kombinací již naměřených podkladů a jejím doplněním. Měřítko se volí 

s ohledem na druh projektované stavby. 

Polohopis a výškopis je stejný jako u TMM jen s tím rozdílem, že je ještě obohacen 

o některé prvky od objednavatele. 

1.1.2 Mapy sídlišť 

Tato mapa slouží pro údržbu, rekonstrukci a správu. Opět se tato mapa vyhotovuje 

v souřadnicových systémech S-JTSK a Bpv. Měřítko mapy je 1:500 a 1:1000. Nevzniká 

přímo, ale postupným zaměřováním jednotlivých etap. 

Polohopis a výškopis má stejné prvky jako TMM obohacené o průjezdy, počty podlaží 

a jiné. Jen u výškopisu, když nejsou dokončené terénní úpravy, tak se nezaměřuje. 
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1.1.3 Mapy nemovitých kulturních památek 

Zaměřováním zjišťujeme tvar, velikost a rozměr objektů. Mapy se vyhotovují 

v měřítku 1:200, 1:250, 1:500 a výjimečně 1:100 a 1:50. Užívají se souřadnicové systémy 

S-JTSK a Bpv nebo místní souřadnicový systém a to i u výškopisu. U těchto map se 

vytvářejí svislé a vodorovné řezy. U každého pohledu se vytvářejí pohledy na všechna 

průčelí. 
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2. Přípravné práce 

2.1 Popis lokality 
Porubský les se rozkládá mezi Porubou, Vřesinou a Krásným Polem a jeho rozloha činí 

3 km
2
. Leží na rozhraní dvou katastrálních území a to Ostrava – Poruba a Krásné Pole. 

K lesu náleží velké přírodní koupaliště, které je největší v Evropě, restaurace Myslivna 

a hvězdárna s planetáriem. Nachází se tu spousta cest pro místní obyvatele. Místo je hojně 

využíváno sportovci, jak běžci, tak i cyklisty a v zimním období i běžkaři. 

Na obr. č. 1 je červeně zobrazena část potoka, která je předmětem zaměření této práce. 

 

Obr. č. 1 Výřez z turistické mapy 1:25000 od firmy SHOCart s.r.o. (17) 
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2.2 Charakteristika přesnosti 
Přesnost výsledků se ověřuje buď v průběhu měření (průběžnými kontrolami), nebo při 

dokončení tvorby (závěrečné kontroly). Ověřují se dosažené výsledky, které by měly 

vyhovovat daným kritériím. Přesnosti se testují na vybraném souboru bodů o stejné třídě 

přesnosti. Při kontrole mapy musí souřadnicové odchylky bodů vyhovovat těmto 

kriteriím.(uxy kriterium přesnosti určení polohy, uH kriterium přesnosti určení výšky, uV 

kriterium přesnosti výšky odečtené z vrstevnic mapy). 

Třída přesnosti uxy [m] uH [m] uV [m] 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,50 0,35 1,50 

tabuka č. 1 Třída přesností (1)  

 

2.3 Rekognoskace terénu 
Před samotným měřením je třeba projít danou lokalitu a zjistit stav bodů polohových 

bodových polí. Ověřuje se, zda se bod v dané lokalitě vůbec nachází a zda je na správném 

místě. Po zjištění, že daný bod se nachází na špatném místě nebo se již v terénu nenachází, 

je nutnost tuto okolnost nahlásit příslušným orgánům, které by měly být schopny tyto 

závady odstranit.  

Rovněž se vypracovává pozorovací plán, kde se zakreslí směry, popřípadě délky z nově 

určovaných bodů a zároveň se ověří viditelnost na určované body a orientační směry. 
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2.4 Měřická síť 
Důležitou součástí při měření bakalářské práce bylo vybudování podrobného bodového 

pole. Jelikož se potok nacházel v zalesněné oblasti, bylo velmi důležité správně zvolit 

umístění těchto bodů. Pro stabilizaci bodů se užívá dvou způsobů. Buď se buduje 

stabilizace trvalá, nebo dočasná. 

Obr. č. 2 Měřická síť 
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Vlastní bodové pole je připojeno na zhušťovací bod 210 a podrobný bod bodového pole 

1397. Z bodu 210 bylo orientováno na trigonometrický bod 89. Z bodu 1397 na bod 

podrobného bodového pole 1669. Bod 89 se nachází na triangulačním listě číslo 3611. 

Body 210, 3797 a 1669 se nachází na triangulačním listě 3616, viz příloha 2 (Místopisy). 

Body 1046,1047,1048, 1192, 1193, na které bylo dříve myšleno se připojit, nebyly 

nalezeny. Bodového pole bylo doplněno o 22 bodů, které byly určeny polygonovým 

pořadem, a jeden bod (5001) určený rajónem. Tyto body byly stabilizovány dřevěným 

kolíkem s hřebíkem uprostřed. 

Body podrobných bodových polí byly hledány na internetovém portálu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního. Místopisné náčrty byly značně nepřesné. Body 

polohového bodového pole označené jako žulové mezníky byly ve skutečnosti nastřelovací 

hřeby v silnici. V terénu tyto body nebyly označeny ochrannou tyčí a nijak jinak chráněny, 

takže spousta bodů je již zničena zemědělskou činností. Malou kuriozitou se stalo 

vytyčování bodu. Nebylo možné jednoduchým způsobem nalézt bod polohového bodového 

pole, na který měl být připojen polygonový pořad. Dle údajů o podrobném bodu 

polohového pole proběhlo vytyčení jediné oměrné míry, která byla k dispozici na 

místopisném náčrtu pomocí totální stanice.  Při troše štěstí byl bod nalezen. 

2.5  Trvalá stabilizace 
Užívá se opracovaného kamene označeného křížkem na horní ploše kamene. Tento 

kámen se usazuje v místech, kde nepřekáží nebo v místech, kde není možné jinak tuto 

stabilizaci provést. Také je možné přirozené stabilizace, jako například makovice věží, 

kostelů či antény vysílačů. V dnešní době se užívá nastřelovacích hřebů. Tyto hřeby se 

většinou tlučou do tvrdého podkladu jako je asfalt, betonové pražce, dlažba. 

2.5.1 Dočasná stabilizace 

V mém případě se jednalo jen o dočasné stabilizace, jelikož jak již bylo zmíněno, potok 

se nachází v zalesněné části. Zde byly použity dřevěné kolíky o délce 40 cm. Na vrchní 

straně se umístil hřebík, který znázorňoval bod. Na tento hřebíček se v dalších měření 

stavěla výtyčka a centroval stroj. U této stabilizace je velkou nevýhodou, že se dá užít jen 

pro jedno roční období. Nepříznivé vlivy jako je déšť, sníh, mráz, způsobují rozklad dřeva 

a tím narušují jeho správnou polohu. 
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2.6 Měřické pomůcky 
Při rekognoskaci bylo určeno, jakými dalšími metodami se bude daná lokalita 

zaměřovat. Pro polohopis a zjištění výšek podrobných bodů byla zvolena totální stanice 

Leica TCR 307 a pro zjištění výšky jednoho bodu přístroj Leica Sprinter 100. 

2.6.1 Leica TCR 307 

Jedná se o laserový dálkoměr, který při standardní době rychlosti má přesnost 

5mm+2ppm; 2,5 s. Jeho dalekohled má 30 x zvětšení, jeho nejmenší záměra činí 1,7 m. 

Přesnost odečtení měřených úhlu je 7″; 2 mgon. Citlivost krabicové libely 6′/ 2 mm a 

elektronické 20″/ 2 mm. Olovnice se zde užívá laserová. V tomto přístroji je zabudován 

dvojosý, kapalinový kompenzátor s přesností 1″/ 0,7 mgon.  Přístroj je napájen baterií typu 

Ni + Mho napětí 6V a výkonem 1,8 Ah. Automaticky se ve stroji provádí opravy ze 

zakřivení Země, kolimační chyby, indexové chyby, refrakce a korekce sklonu. Všechny 

naměřené hodnoty se ukládají do paměti. Při dalších měřických pracích je zapotřebí vést už 

jen měřický náčrt. 

  

Při měření je třeba znát výšku přístroje, která byla zjištěna skládacím metrem. Výška 

přístroje je velmi důležitá pro výpočty výšek podrobných bodů, proto se musí měřit možná 

co nejpřesněji. 

Nedílnou součástí tohoto přístroje je odrazný hranol, viz 4. Tento hranol je nasazen na 

výtyčku, kterou lze posunovat nahoru a dolů podle potřeby při měření. Na výtyčce je 

znázorněna i stupnice, aby bylo možno okamžitě do stroje zadat výšku hranolu. Také se na 

výtyčce nachází krabicová libela a díky ní jsme schopni urovnat ji do svislice. 

 

 Obr. č. 3 Leica TCR 307 (10) 
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2.6.2 Leica Sprinter 100 

Jedná se o digitální nivelační přístroj. Ke čtení se užívá kódové lati (5), která eliminuje 

chyby (hrubou chybu ze čtení měřiče na lati, hrubou chybu ze zapsání hodnoty). Tento 

přístroj výrazně urychluje měřickou práci. Je odolný vůči nepříznivému počasí. 

Automaticky upozorňuje na vychýlení z vodorovné roviny. Naměřené hodnoty se zapisují 

do vnitřní paměti. Dosah měření je od 2 až do 80m. Chyba na jednom kilometru činí 2mm. 

Tento stroj je napájen 4 AA 1.5V bateriemi.  

Při nivelačním měření byla použita nivelační podložka. To je kovová podložka, která se 

pokládá přímo na terén pod nivelační kódovou lať. Díky tomu se eliminují poklesy latě a 

postavení latě na jiné místo než bylo předchozím měření vpřed. 

 

 
Obr. č. 4 Odrazný hranol (11) 

Obr. č. 5 Leica Sprinter 100 (12) 
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3. Používané souřadnicové systémy 

v ČR 
Pro vyhotovení map se v České republice používají dva závazné systémy a to S-JTSK 

(Jednotná trigonometrická síť katastrální) a Bpv (Balt po vyrovnání.). U účelových map lze 

užít i jiných souřadnicových systému. Převážně se v těchto případech volí místní 

souřadnicový systém. Zvolené souřadnicové a výškopisné systémy se musí vyznačit na 

výsledcích a v dokumentaci. 

3.1 Jednotná trigonometrická síť katastrální 
„Tato síť byla vybudována triangulační kanceláří ministerstva financí v roce 1920. 

Geodetické základy se nedaly tak rychle vyhotovovat a proto bylo rozhodnuto o využití 

dosavadních prací. Vybudovalo se 268 bodů, z nichž bylo z vojenské sítě I. řádu totožných 

107. Směry byly naměřeny Schreiberovou metodou nebo byly tyto směry ponechány. Po 

vyrovnání směrů byly vypočteny souřadnice pomocí konformního převedení z Besselova 

elipsoidu na Gaussovu kouli a z ní stejnoúhelně (konformně) na Křovákovo zobrazení. 

Křovákovo zobrazení prochází středem Gaussovy koule, viz 6. 

Zobrazovací kužel se dotýká kartografické rovnoběžky o kartografické šířce Š = 78°30´ 

a její poloměr je 6380703,6105m. Systém S-JTSK je volen tak, aby osa X směřovala na 

východ od Ferra a je kladně orientovaná k jihu. Osa Y je kolmá na osu X a její kladná osa 

směřuje na západ a prochází středem kužele. Tím je dáno, že všechny souřadnice jsou 

kladné. Později byly zjištěny v převzaté vojenské síti nepřesnosti, které způsobují stočení 

asi o 10″.“ [1] 

 

Obr. č. 6 Křovákovo zobrazení (7) 
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3.2 Balt po vyrovnání 
„Z Rakouska – Uherska byl převzat jadranský výškový systém, jehož počátek je 

vztažen k vodočtu na molu Sartotio v Itálii. Tento systém byl užíván do roku 2000 a 

následně byl nahrazen Baltem po vyrovnání. Závaznou zkratku je Bpv a je odvozen od 

vodočtu v ruském Kronštadtu. Průměrně platí Balt po vyrovnání se rovná Jadranský mínus 

0,42 m.“ [2] 
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4. Měření polohopisu 
Při rekognoskaci bylo zjištěno, že v bezprostřední blízkosti zaměřovaného vodního 

toku se nenachází žádné využitelné bodové pole. Proto bylo rozhodnuto měřickou síť 

připojit polygonovým pořadem oboustranně orientovaným a oboustranně připojeným, 

využilo se bodů ležících na okrajích zaměřované lokality. V nepřehledných úsecích se 

stanoviska zaměřila rajonem. Podrobné body polohopisu byly zaměřeny polární metodou. 

Délka oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového pořadu 

byla 2112,88m. Úhlový uzávěr byl naměřen s odchylkou -0,0055
g
, kde povolená odchylka 

činila 0,0510 
g
. Polohová odchylka byla vypočítaná 0,103m, kde povolená odchylka činila 

0,270m.  

Rajón byl naměřen s orientačním posunem 184,9478
g
, kde skutečná hodnota byla 

opravena o 0,0001
g
 a povolená činila 0,0800

g
. 

4.1 Polygonové pořad 
Polygonové pořady můžeme rozdělit na otevřené a uzavřené. A dále se můžou dělit 

podle připojení stávajících bodů. 

- Polygonové pořady oboustranně připojené a oboustranně orientované 

 

- Polygonové pořady oboustranně připojené a jednostranně orientované 

(vetknutý polygonový pořad) 

 

Obr. č. 8 Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný (2) 

Obr. č. 7 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad (2) 
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- Polygonový pořad jednostranně připojený a orientovaný (volný 

polygonový pořad nebo otevřený polygonový pořad) 

 

- Polygonový pořad oboustranně připojený a neorientovaný 

 

 

- Polygonový pořad uzavřený (bez orientace, s orientací) 

 

Všeobecně pro výpočet souřadnic polygonových bodů platí: 

Vždycky měříme vrcholové úhly a vodorovné vzdálenosti. Jako první, co musíme 

u výpočtu polygonového pořadu udělat, je vypočítat směrníky. 

Výpočet směrníku     se vypočítá ze známých souřadnic: 

Obr. č. 9 Volný polygonový pořad (2) 

Obr. č. 10 Oboustranně připojený, neorientovaný polygonový pořad (2) 

Obr. č. 11 Uzavřený polygonový pořad 
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Následující směrníky počítáme: 

                  

                  

… 

                            

Provádí se kontrola: 

               
             

Výpočet souřadnic: 

                                     

                                     

… 

                                                    

Kontrola: 

                
     

                   
     

 

4.1.1 Oboustranně orientovaný polygonový pořad 

Jako první se u tohoto pořadu provede úhlové vyrovnání, kde se vypočítá prozatímní 

směrník strany. 

          
            

Vypočítá se úhlová odchylka: 

          
 

 

Pokud je odchylka menší než povolená, které se pro hlavní polygonový pořad vypočte 

             a vedlejší polygonový pořad                (kde n je počet 

vrcholů), rozdělíme tento rozdíl rovnoměrně mezi vrcholové úhly a to: 

      pak     
  

     
 

kde (n – 2) je počet vrcholů. 

Opravený úhel se pak spočítá:  

     
     

Dále se pak spočítají opravené směrníky stran: 
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… 

                      

Pokud se hodnoty směrníku     vypočteného ze souřadnic i z naměřených hodnot 

rovnají, tak jsme počítali správně. 

Následně se spočítají přibližné souřadnicové rozdíly: 

       
        

                      
        

             

Z těchto vypočítaných souřadnic se stanoví souřadnicová odchylka: 

        
 
            

 
   

  
             

       
             

   

Souřadnicová odchylka se spočítá: 

       
    

  

Nepřekročí-li tato hodnota povolené odchylky, která se stanovuje pro hlavní polygonový 

pořad                      a pro vedlejší polygonový pořad             

        , opravíme jednotlivé souřadnicové rozdíly. 

       
         

        
 

           
         

        
   

      
 

  
  

       
  

           
   

  

       
  

 

A na konec se spočítají konečné souřadnice bodů. 

4.2 Rajón 
Nastanou místa při měření, kdy zvolené polohové bodové pole nestačí, a musíme si 

pomoci jedním vedlejším bodem. Tomuto bodu se říká rajón. Byl připojen během měření 

polygonového pořadu, kvůli potřebné přesnosti. Rajóny se určují pomocí naměřených úhlů 

a vzdáleností. Úhly se měří ve dvou polohách dalekohledu a délky minimálně dvakrát. 
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Známe souřadnice bodů P1 a P2. Z naměřených hodnot již máme spočítaný úhel ω a 

vzdálenost s13, ze kterých chceme spočítat souřadnice bodu P3. 

Nejprve si spočítáme směrník    : 

         
     

     
 

Z něho můžeme spočítat směrník    : 

          

Výsledné souřadnice se spočítají: 

                                     

4.3 Tachymetrie 
Podrobné body byly zaměřovány tachymetricky. To znamená, že se měřil jak 

vodorovný tak i svislý úhel a vzdálenost. Díky svislému úhlu a délce je možné na tomto 

bodě dopočítat výšky, které jsou potřeba pro vyhotovení vrstevnicového plánu a též 

profilů. Polohu bodu zjistíme vypočítáním tzv. tachymetrických stanovisek a to pomocí 

vodorovného úhlu a délky. Tímto způsobem byly měřeny výšky bodů měřické sítě.  

Obr. č. 12 Rajón (2) 
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Pro tuto metodu používáme přístroje označované jako tachymetry. Dalo by se říci, že 

každý teodolit by se dal považovat za tachymetr. Je vybaven svislým kruhem a 

dálkoměrnými ryskami. Když používáme tento přístroj, říkáme, že měříme nitkovou 

tachymetrii, kdy při měření potřebujeme tachymetrickou lať. Díky této lati zjišťujeme 

vzdálenosti. Mimo této metody se taky používá tachymetrie autoredukční, kdy se měří 

přímo vodorovná vzdálenost, nebo tachymetrie diagramová, kde jsme schopni zjistit přímé 

určení vodorovné vzdálenosti a převýšení. V dnešní době je nejpoužívanější metodu 

elektronická tachymetrie. Při této metodě se místo latě používají odrazné hranoly na 

vysouvací výtyčce a slouží k měření délek. Elektronickou tachymetrii lze rozdělit na 

tachymetrii s elektronickým tachymetrem a blokovou tachymetrii. 

4.3.1 Tachymetrie s elektronickým tachymetrem 

Pro zaměření mojí lokality byla tato metoda nejvhodnější pro zaměření podrobných 

bodů Při této metodě je zapotřebí elektronického tachymetru, to v mém případě byla Leica 

TCR 307 a odrazného hranolu s výsuvnou výtyčkou. Každý tachymetr má svou přesnost. 

Při vysoké přesnosti se délkové měření měří s přesností na 1 až 3cm. Výtyčka se drží volně 

v ruce, anebo je pevně upevněna ve stojánku. Délky se mohou měřit až do vzdálenosti 

3km. U této tachymetrie můžeme měřit polární souřadnice, anebo relativní souřadnice a 

převýšení včetně automatické registrace naměřených dat.  

Stanoviska tvoří polygonový pořad, proto je velmi důležitá vzájemná viditelnost na 

sousední stanoviska. Pokud není možno ze stanoviska změřit podrobné body terénu, zvolí 

se vedlejší stanovisko, které zpravidla určíme rajónem. 
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5. Měření výškopisu 
Při řadě měření je zapotřebí zaměřit výšku měřených bodů. Při měření rozlišujeme dvě 

výšky a to buď relativní anebo absolutní. Relativní výška je svislá vzdálenost skutečných 

horizontů dvojice bodů a je to rozdíl dvou absolutních výšek. Absolutní výška je svislá 

vzdálenost skutečného horizontu bodu od nulového horizontu. Obě výšky se určují 

různými způsoby. Zpravidla se jedná o měření převýšení. Jednou z nejpřesnějších a 

nejčastěji používaných metod je geometrická nivelace s vodorovnou záměrnou přímkou. 

V České republice je dán závazný výškový systém, kterým je Balt po vyrovnání. 

Jelikož v místopisném náčrtu nebyla uvedena výška bodu 1697, bylo zapotřebí vést 

uzavřený nivelační pořad, který byl veden ze zhušťovacího  bodu 284, viz Příloha 3. 

5.1  Druhy nivelace 
Předmětem měření výšek nejsou výšky, ale výškové rozdíly. 

          

Pro zjištění výšek se používají tyto následující metody: 

- Geometrická nivelace 

- Barometrická nivelace 

- Hydrostatická nivelace 

- Trigonometrická nivelace 

- Metoda GPS 

5.1.1 Geometrická nivelace 

Výškový rozdíl se určí odečtením dvou vodorovných záměr na svislé lati. Lať se staví 

jak na bod A tak i na bod B. Při této metodě se dodržuje, aby stativ se strojen byl umístěn 

přesně ve středu vzdálenosti mezi body A, B. Tímto způsobem se pak eliminují chyby 

(odklon záměry od vodorovné roviny o úhel , rozdíl mezi zdánlivými a skutečnými 

horizonty a vliv refrakce). Seskupení zadní lati, nivelačního přístroje a přední lati říkáme 

nivelační sestava. 

Platí: 

              

Nivelační pořady tvoří nivelační oddíly a ty pak nivelační pořady.   
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- Vložený nivelační pořad – pořad začíná a končí na výškově známých 

bodech 

- Uzavřený nivelační pořad – pořad začíná a končí na tom samém místě 

- Volný nivelační pořad – pořad začíná na známém bodě a končí na 

určovaném bodě 

- Tvořící plošnou nivelační síť – pořad má alespoň dva známé body a řadu 

určovaných bodů 

Pro zjištění výšky bodu č. 1397 byla zvolena metoda uzavřeného nivelačního pořadu. 

Dále můžeme nivelaci rozdělit podle přesnosti: 

- Zvláště přesná nivelace 

- Velmi přesná nivelace 

- Přesná nivelace 

- Technická nivelace 

Technická nivelace 

Nejběžnější nivelace postačuje pro většinu úkolů a pro určení nadmořské výšky 

podrobných bodů. Při této nivelaci se používají latě skládací, zasouvací anebo sklopné a 

nemusí být vybaveny ani krabicovou libelou. Pro zjištění vzdálenosti jednotlivých 

nivelačních sestav postačuje pouze odhad. 

Základní odchylka je: 

            

5.1.2 Výpočet technické nivelace 

Naměřené hodnoty zpět sečteme a to samé uděláme s hodnotami vpřed. Byl užit 

nivelační pořad uzavřený, z toho vyplývá, že by rozdíl mezi těmito hodnotami vpřed a 

vzad měl být nula. Je vysoce nepravděpodobné, že by při měření nivelačního pořadu 

nevznikla žádná chyba (jak systematická tak i nahodilá). Pokud suma záměr vzad a vpřed 

vyjde rovna 0, je to výsledek eliminace kladných a záporných chyb. Neznamená to, že 

měření není zatíženo chybou, pouze jejich suma na celkovém pořadu je anulována. 

Dovolená odchylka se určí ze vzorce: 

            

Pokud se hodnota, která nám vyšla z rozdílu vzad mínus vpřed, vešla do povolené 

odchylky, rozdělíme tuto hodnotu rovnoměrně do záměr vzad. Nakonec spočítáme 

jednotlivé výšky bodů a to: 
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                 , 

kde z je už opravená hodnota. 

 

 

Nivelační pořad o délce 460m byl zaměřen s odchylkou -17 m. Kde povolená odchylka 

činila 27 mm. K zaměření byl použit přístroj Laica sprinter 100 a kódová lať, viz kapitola 

Měřické pomůcky. 

 

5.2 Znázornění výškopisu 

5.2.1 Vrstevnice 

„Jedná se o svislý průmět průsečnice terénního reliéfu s vodorovnými rovinami, které 

mají pravidelný rozestup od nulové nadmořské výšky. Jsou to tedy čáry, které spojují body 

o stejné nadmořské výšce a tato výška je zpravidla vhodným násobkem metru. 

Rozestup mezi vodorovnými rovinami se nazývá interval. Minimální rozestup vrstevnic 

na mapě by měl být 0,2 - 0,3 mm. Tento požadavek zaručuje vrstevnice graficky znázornit 

na papíře tak, aby nedošlo ke splynutí jednotlivých čar. Pro každou mapu se stanoví 

nejprve tzv. základní interval vrstevnic, který se řídí vztahem i = M / 5000, kde M je 

měřítkové číslo. 

Obr. č. 13 Nivelační pořad (7) 
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V plochém terénu nebo u vrcholových tvarů bývá základní interval vrstevnic pro 

přesnější vyjádření terénního tvaru příliš velký. Proto se používají doplňující vrstevnice v 

polovičním nebo čtvrtinovém intervalu. Zpravidla se kreslí čárkovaně a použijí se pouze v 

místech, kde je jich nezbytně třeba pro dokreslení terénního reliéfu. V rovinatých oblastech 

se volba intervalu doplňujících vrstevnic řídí zpravidla požadavkem, aby vrstevnice na 

mapě nebyly od sebe vzdáleny více jak 0,10 m. Pro zvýšení čitelnosti mapy a usnadnění 

orientace ve vrstevnicovém obrazu se používají hlavní vrstevnice. Jsou to vrstevnice, které 

se vykreslí v celém svém průběhu silnější (tlustší) čarou. Obvykle se pro zdůrazněné 

vrstevnice volí pětinásobek základního intervalu. 

V prostorech mapy, které byly sice zaměřeny, ale věrohodnost vrstevnic je časově 

značně omezená, protože v území dochází poměrně rychle k podstatným změnám 

(povrchové doly, sesuvná území, pískovny, lomy apod.) se použije pomocných vrstevnic, 

které slouží jen pro orientaci. Zpravidla se nekótují a znázorňují pouze přibližně reliéf 

terénu. 

Kótování vrstevnic usnadňuje určení výšek vrstevnic v mapě. Kóty se umisťují 

rozptýleně po celé ploše mapy do přerušených vrstevnic tak, aby číslice byly vždy 

orientovány hlavou proti svahu. Zpravidla se kótují jen zesílené vrstevnice.“ (3) 

Obr. č. 14 Vrstevnicový plán (19) 
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5.2.2 Barevná hypsometrie 

„Princip barevné hypsometrie je v převodu výškových poměrů do barevného 

zvýraznění pruhů ohraničených zvolenými vrstevnicemi podle zvolené stupnice. Ve vývoji 

se vystřídaly různé přístupy. Současné stupnice volí modrou barvu pro vodní plochy 

(odstín dle hloubky), zelenou pro nížiny s přechodem přes žlutou, hnědou až 

červenohnědou pro výše položené plochy. Hypsometrie je velmi názorná a do určité míry 

si zachovává i informaci o absolutní výšce terénu. Dnes je často používán plynulý přechod 

mezi jednotlivými základními barvami.“ (3) 

 

Obr. č. 15 Barevná hypsometrie 
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6. Profily 
Pro některé účely je nutno vyjádřit tvar terénu profily. Jako bylo v tomto případě 

zaměření vodního toku. Jako výsledek měl být vytvořen jak podélný tak i příčný profil. 

Podélný profil byl veden osou potoka. Příčné řezy jsou svislé rovinné řezy vedené kolmo 

k ose potoka. 

6.1 Podélný profil 
Udává obraz o délkovém a výškovém poměru celé trasy v její ose. Zaměřena byla osa 

potoka, dolní hrana, horní hrana a ještě minimálně 3 body v terénu. Všechny tyto body 

musely být na přímce. Ovšem tyto profily nevystihovaly úplně terén, bylo zapotřebí 

dalších podrobných bodů.  Výsledkem byla osa proudnice. 

Body profilu a podrobné body byly zaměřeny tachymetricky a díky tomu nebylo nutné 

vést nivelační pořad po všech bodech v terénu. Díky tomu bylo možné dopočítat 

souřadnice bodů a tím i jejich vzájemné vzdálenosti. 

Po ukončení prací v terénu a následnému výpočtu naměřených hodnot následuje 

zobrazení. Vynáší se převýšení, aby vynikl jeho průběh. Převýšení se volí podle spádových 

poměrů, aby se nám pak daný profil vešel na požadovaný formát.  

Obr. č. 16 Příčný profil (1) 
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Výkres musí obsahovat měřítko a srovnávací rovinu s udáním výškové kóty a 

uvedením výškového systému. Zapisuje se kilometráž zaměřených bodů, počátek trasy, 

konec trasy, staničení se píše rovnoběžně se srovnávací rovinou a ostatní staničení kolmo 

k ní. Viz příloha č. 6. 

6.2 Příčný profil 
Profily byly zaměřovány rovnou v terénu. Nejdříve se zaměřovala osa potoka, dolní 

hrana, horní hrana a nakonec výrazné body terénu. Tyto profily se měří proto, abychom 

byli schopni spočítat kubatury výkopů a násypů. Šířka profilů se volí podle charakteru 

stavby. Tyto profily se z teoretického hlediska vytyčují kolíky a pak se měří. Vzdálenosti 

mezi jednotlivými kolíky se měří pásmem a výšky se určují nivelací. 

Příčné profily se znázorňují tak, že výškové a délkové měřítko je stejné. Do výkresu se 

zakreslují srovnávací rovina s výškovou kótou, čára řezu terénu, výškové kóty a 

čerchovanou čarou průsečnice rovin. Viz příloha č. 7. 

 

Obr. č. 17 Podélný profil (1) 
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7. Kancelářské práce 
Po naměření bodů v terénu následuje stáhnutí dat z elektronických přístrojů a 

vyhodnocení. Pro stáhnutí těchto dat je zapotřebí speciálního programu a datového kabelu, 

kterým se spojí přístroj s počítačem. 

7.1 Použité programy 
Pro výpočty a grafické znázornění výsledků byly použity následující vhodné programy. 

Díky tomu se čas strávený kancelářskými prácemi zkrátil a zjednodušil. Jelikož dostáváme 

rovnou protokoly o výpočtu a jsme schopni říci, kde se při měření stala chyba. 

7.1.1 Groma 

Je to geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Je určen ke komplexnímu 

zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální stanice až po 

výsledné souřadnice. Všechny operace provedené se zapisují do protokolu a je možnost i 

kontrolní kresby. 

Stažená data přímo z totální stanice jsou hned připravena ke zpracování v tomto 

programu. Po otevření programu načteme tato naměřená data. Data byla zkontrolována, 

zda měla správně označená stanoviska, orientace a zda během měření nedošlo k upsání. 

Tyto chyby popřípadě opravíme. Takto připravená data zredukujeme, protože byly body 

polygonových pořadů měřeny ve dvou polohách dalekohledu. A dále byly provedeny 

následující práce: výpočet polygonového pořadu a výšek jednotlivých stanovisek, výpočet 

rajónu a jeho výšky a nakonec všechny ostatní podrobné body a jejich výšky. Všechny tyto 

operace jsou uloženy do protokolu, kde jsou vypočtené všechny povolené odchylky a námi 

dosažené chyby. Výpočty najdete v přílohách číslo 5 výpočetní protokoly. Výsledné 

souřadnice byly uloženy ve formátu *.txt, protože nadále budou používány. 

7.1.2 AutoCAD 

Tento program řeší projektování a správu venkovních potrubních sítí a to především 

kanalizaci, vodovodů, plynovodů a elektrického vedení. Všechny příkazy fungují přes 

ikony a menu. Nemusí se nic ručně zadávat a je možnost dialogových oken a veškeré 

prvky a výsledky se vykreslují. 
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Souřadnice získané z gromy byly nejdříve převedeny pomocí programu TXT to dxf. 

Tento program naprogramoval Ing. Miroslav Novosad. Jedná se o převedení souřadnic y, 

x, z ve formátu *.txt do vektorového formátu *.dxf. Nadále se vykreslily všechny spočítané 

body. Pomocí jednoduchých funkcí byly podle náčrtu všechny body pospojovány a vznikl 

nám výkres polohového zakreslení. Též byla zpracována i síť křížků a všechny další 

náležitosti, které má výkres mít, jako je přední tabulka na výkresu. 

 

7.1.3 Atlas DMT 

Je to program pro zpracování výškopisných dat. Obsahuje údaje o poloze bodu a jeho 

výšku. Tento program dokáže vytvářet 3D model. Vstupní data jsou textového souboru. 

Obr. č. 18 AutoCad 2008 
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„DMT je prostorová plocha, která více nebo méně zdařile (podle kvality zadání) 

kopíruje skutečný (zaměřený) nebo projektovaný terén. Vzniká na základě zadaných 3D 

bodů, čar a ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců 

tak, aby se blížila skutečnosti – výpočet mezi zadanými body není založen na lineární 

interpolaci, ale modeluje hladký „oblý“ terén. Tam kde je to na závadu, lze doplnit terénní 

hrany.“ [4] 

Po načtení dat do programu se nám vytvoří trojúhelníková síť, pomocí které počítá 

vrstevnice. Též je schopen tyto vrstevnice zakreslit, upravit podle potřeby a uložit do 

formátu dxf. Jak už bylo řečeno s formátem dxf pracuje program AutoCAD a tím už máme 

hotový celý výkres. Další součástí byly profily. V programu není problém tyto profily 

vykreslit a jsou zde funkce pro zadání všech potřebných údajů pro konečnou formu 

připravenou k tisku.  
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8. Závěr 
Po celou dobu bakalářské práce bylo využíváno znalostí jak ze střední školy, tak i 

z vysoké školy. Tyto vědomosti byly uplatněny při mnoha problémech, které během 

měření nastaly.  

Bodové pole v lokalitě je značně zanedbané. Body nejsou dostatečně označené a 

chráněné. 

Úkolem bylo danou lokalitu zaměřit jak polohově tak i výškově. Během rekognoskace 

vznikal polní náčrt, který byl následně doplňován o podrobné body měření. Po získání dat 

a následného zpracování v kanceláři bylo zjištěno dosažených přesností. Výsledkem je 

účelová mapa, kde je zobrazen terén pomocí vrstevnic. Vrstevnice jsou vykresleny po 

metru a každá pátá je hlavní. Výsledná mapa je vyhotovena v měřítku 1:1000. 

Součástí práce jsou příčné a podélné profily. Podélný profil je v měřítku  1:2000/200 a 

příčný jsem vyhotovila v měřítku 1:500.  

Podle mého uvážení jsem zvolila tu nejvhodnější metodu. Nivelaci jsem přes 

polygonový pořad nevedla z důvodů dosahující velké vzdálenosti a podmáčený terén.  
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