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Anotace 

 Cílem této bakalářské práce je revize dřívějších pasportů zeleně v areálu Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zaměření vzniklých změn a vyhotovení 

komplexního pasportu a mapového podkladu této lokality.  

V první části práce je definován současný stav pasportů a jejich doplnění 

geodetickým zaměřením (v této práci nazývané zaměření změn) a zpracování naměřených 

dat v programu GROMA. Další část práce se zabývá tvorbou mapové dokumentace 

v programu AutoCAD. Na závěr práce je uveden postup tvorby tabulek atributů dřevin a 

celková statistika zeleně. 

Pasport zeleně bude sloužit správě areálu VŠB-TU Ostrava k evidenci stavu zeleně 

a hospodářskému plánování s touto zelení. 

Klíčová slova: pasport, zeleň, evidence, areál VŠB-TU Ostrava 

 

 

Summary 

The aim of the thesis is the review of previous green vegetation passports in the 

VŠB – Technical University of Ostrava campus, locating of newly-emerged changes, and 

creation of comprehensive passport of the site map materials. 

In the first part of the thesis there is defined the current situation of passport and its 

completion by geodetic orientation (in the thesis it is called changes orientation), and the 

processing of data measured in GROMA program. The next part deals with the creation of 

map documentation provided by AutoCAD program. Finally there is stated the procedure 

of woody plants attributes creation, and the total green vegetation statistics. 

The green vegetation passports will serve VŠB-TU of Ostrava administration for 

green vegetation record keeping and economic planning of what to do with that. 

Key words: passport, green vegetation, VŠB-TU of Ostrava campus
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Seznam zkratek 

AV ČR  Akademie věd České republiky 

Bpv   Výškový systém Baltský po vyrovnání 

ČR    Česká republika 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM   Digitální katastrální mapa 

IGDM   Institut geodézie a důlního měřictví 

m. n. m.  Hodnota nadmořské výšky (metry nad mořem) 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VŠB – TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZPBP   Základní polohové bodové pole 
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1 Úvod 

Základem správného hospodaření s majetkem je úplná a přehledná evidence, ze které je 

patrná lokalizace předmětů tvořících majetkový soubor. Taková evidence v digitální 

podobě se nazývá pasport a jejím předmětem mohou být nejrůznější vstupní údaje. 

Pasport zeleně se využívá jako podklad pro plánování, údržbu a rekonstrukci ploch 

zeleně, pro oceňování vegetace a pro její analýzu.  

Pasportizace umožňuje vyčíslení rozpočtových nákladů potřebných na údržbu zelených 

ploch, plánování a evidenci činností údržby, či sledování stavu dřevin a jeho vývoje. 

Obsahem pasportu je soupis všech zelených ploch, které se na území nacházejí, s bližšími 

informacemi o nich (poloha a druh zeleně, výška a obvod kmene). 

Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním současného stavu, jeho doplněním a 

vytvořením pasportu zeleně pro správu areálu VŠB-TU Ostrava. 
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2 Lokalita 

Město Ostrava je rozlohou druhé největší: 214.23 km2 a počtem obyvatel třetí 

nejlidnatější město v České republice: 302 456 obyvatel (stav k 26. 3.2011).  Nachází se na 

severovýchodním okraji ČR [8]. 

Ostrava – Poruba je městský obvod, patřící pod město Ostravu. Dříve bývala 

samostatnou obcí, ale v roce 1957 byla připojena k Ostravě v rámci velké stavební expanze 

v této oblasti. Poruba je z hlediska geologického území rovinaté s rozlohou 13.19 km2. 

Zájmové území se nachází v areálu VŠB-TU Ostrava na severozápadním okraji Poruby 

a je ohraničeno ulicemi: Studentská, Dr. Slabihoudka, 17. listopadu a na severu okrajem 

lesíku, jdoucího rovnoběžně s ulicí Opavská (viz obr. 1). V lokalitě se nachází budovy 

areálu VŠB-TU Ostrava a AV ČR. Na severu jsou to především sportoviště, ve střední 

části hlavní komplex budov VŠB (rektorát, posluchárny, laboratoře) a na jihu území Ústav 

geoniky AV ČR a Nová aula VŠB-TU Ostrava. 

Terén v této lokality je rovinatý, svažující se k jihovýchodu. Průměrná nadmořská 

výška této lokality je 265 m.n.m. 

 

Obr. 1: Vyznačení zájmového území  



Michal Tošenovský: Vyhotovení pasportu zeleně v areálu VŠB-TU Ostrava 

2012                                                                                                                                      9   

3 Pasportizace 

Pojmem pasportizace se nazývá informační soubor současné situace v dané lokalitě. 

Pasportizace pomáhá správě dané lokality dbát o její majetek formou komplexního 

přehledu a sbírky informací o tomto území. Níže uvedené definice vycházejí ze [7]. 

3.1 Definice pojmu zeleň 

Zeleň jako takovou lze dělit do dvou základních skupin, a to původní a vysazenou 

člověkem. 

Do skupiny původní zeleně se řadí stromy, řady stromů, keře a zeleň v okolí 

komunikací a  vodstva, jako zbytky dřívějších lesů. 

Do skupiny zeleně vysazené člověkem lze zařadit prvky výstavby. Jedná se o 

veřejné plochy, zahrady, parky, sady, zeleň v okolí budov, komunikací a zemědělskou 

výsadbu. Tuto skupinu lze ještě rozdělit na čtyři podskupiny: 

a) veřejnou zeleň: Jedná se především o zeleň v parcích. 

b) vyhrazenou zeleň: Sem lze zařadit zeleň u zoologických zahrad a arboret, zeleň 

v okolí koupališť, hřišť, škol, ústavů a obytných částí měst.  

c) hospodářskou zeleň: Sadová zeleň, zeleň pěstitelských školek a zahrad, zeleň 

zemědělských ploch a lesů zasazených za těžebním nebo jiným účelem. 

d) ostatní zeleň: Prakticky se dá říci, že do této kategorie spadá všechna ostatní 

zeleň vysazená člověkem, např. volná zeleň v krajině, u vodních toků, skupiny 

keřů a stromů, meze, atd. 

3.2 Pasport zeleně 

Pasport zeleně je tvořen dvěma základními prvky – živými a neživými, 

uspořádanými do jednoho celku. Mezi živé prvky lze zařadit travnaté porosty, keře, stromy 

a plochy s výskytem zeleně (zahrady, sady a parky). Do skupiny neživých prvků se řadí 

veškeré stavby, voda a geologické útvary.  

V současnosti je zpracování vytvářeno především digitální formou 

geoinformačního systému, jež provádí práci s daty prostorovými, tak informačními. 
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3.3 Tvorba pasportu 

Měřické a zpracovatelské metody vycházejí z požadavků na tvůrce pasportu, popř. 

na základě jeho vlastní zkušenosti a uvážení. Pasport se může zabývat například pouze 

stromy nebo jen travnatými porosty. Tato práce se zabývá kompletní analýzou zeleně. 

3.3.1 Příprava pasportu 

Je důležité zajistit veškeré potřebné podklady analýz zadání a metod práce.  

Řadí se sem: zajišťování mapového podkladu, určení podmínek při provedení 

průzkumu, určení typu popisných a grafických souborů a určení softwaru pro řešení. 

3.3.2 Průzkum terénu 

Průzkum terénu slouží k vytvoření náhledu na danou lokalitu a získání možnosti ji 

dále vyhodnocovat, popřípadě určení měřických metod. K tomuto účelu se používají mapy 

v měřítku 1:500 s katastrálním nebo technickým obsahem dle požadavků na zpracování . 

 Průzkumem terénu se zjišťuje: 

- Průběh hranic 

- Výskyt vegetačních prvků 

- Zjištění technických prvků 

 

Forma výsledku průzkumu (grafického a datového) není předepsána, takže se jedná o 

individuální počin autora nebo zpracovatele. Měl by být ovšem kladen důraz na pozdější 

využití těchto výsledků například v činnostech GIS nebo pozdějších terénních šetření [7]. 
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4 Zaměření změn 

4.1 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovení komplexního pasportu zeleně pro areál 

VŠB-TU Ostrava sjednocením dřívějších měření a zaměřením změn, které od doby 

vyhotovení v dané lokalitě nastaly a vytvoření seznamů (pasportů) dřevin pro výše 

zmiňovaný areál.  

Dalším cílem je sjednocení grafických výstupů do jednotné ucelené formy a 

vytvoření mapy pasportizace pro areál školy. 

4.2 Rozdělení areálu na části a dosavadní stav (podklady) 

Pro účely vyhotovení pasportu zeleně byl areál VŠB-TU Ostrava rozdělen na 

několik částí. Pro každou část byl vyhotovován pasport samostatně, jedním člověkem, ve 

formě bakalářské práce.  

 

Obr. 2: Rozdělení areálu VŠB-TU Ostrava na jednotlivé části  
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Vstupní data ve formě výkresů a informací o zeleni byly čerpány z již 

vyhotovených pasportů zeleně [3], [4], [5]. Přiřazení vyhotovitele a jeho zájmové lokality 

je naznačeno v níže uvedené tabulce. 

Jméno a příjmení Pasportizační lokalita Rok vyhotovení 

Jan Čopík SEVER 2010 

David Kačmařík ZÁPAD a STŘED 2010 

Lenka Černohorská VÝCHOD 2010 

Tomáš Harazim JIH 2012 

Tab. 1: Seznam vyhotovitelů pasportů v areálu VŠB-TUO 

5 Rekognoskace a revize terénu 

Rekognoskace je důležitý úkon, vykonávaný před počátkem měřických prací. 

Spočívá v průzkumu oblasti, kde se bude měřit. Hlavním cílem je vyhledání předmětů 

měření, výchozích bodů a návrh měřické sítě, pomocných bodů, popřípadě rajonů a 

volných stanovisek. Mapa pasportu zeleně by měla obsahovat všechny budovy, cesty 

(příjezdové, silnice, chodníky, parkoviště), plochy zeleně, stromy (jednotlivé i ve 

skupinách), keře, živé ploty a podle potřeby i další prvky polohopisu. Proto se před 

zahájením měření určí, co se bude měřit a jakou metodou.  

Revize terénu spočívá v porovnání skutečného stavu v terénu a stavu v mapové 

dokumentaci. Od provedení pasportu ve třech ze čtyř částí areálu uběhly už dva roky, a to 

je časový interval, ve kterém mohly nastat určité změny, nejčastěji výsadba nebo vykácení 

stromů. Revize se zabývala pouze východní, severní, západní a střední částí areálu, protože 

v jižní části bylo prováděno zcela nové měření, tudíž tam revize nebyla nutná. 

5.1 Postup prací 

Nejprve bylo nutno získat data potřebná k průzkumu a revizi terénu. Těmito daty 

byly dříve vyhotovené pasporty zeleně [3], [4], [5]. Mapové podklady byly tištěny 

zvětšené a pootočené, kvůli dobré přehlednosti a orientaci v terénu. Tyto mapy by se daly 

nazvat pracovní, protože do nich byly zakreslovány veškeré změny a také později 

optimální rozmístění stanovisek pro podrobné měření. Po tisku mapových podkladů 

následovala samotná revize stavu zeleně. Obecně by se dalo říci, že tato práce spočívala 
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v pochůzce přes území celého mapového listu a kontrole existence zeleně v mapě 

vyobrazené.  

Zeleň, která se v terénu již fyzicky nenacházela (např. pokácený strom) byla 

označena křížkem a zeleň, odpovídající mapovému podkladu puntíkem. Takto bylo nutno 

systematicky prozkoumat celé území SEVER, ZÁPAD a VÝCHOD. Neexistující zeleň 

(převážně dřeviny) byla později vymazána také z tabulek pasportů zeleně. Změny, které se 

týkaly např. vykácení poloviny keře, tudíž změny jeho obvodu, nebo prosekání skupiny 

dřevin na menší množství, byly také zakresleny. Podobně se zakreslila i nová nebo 

doposud neevidovaná zeleň. 

Na základě zákresů do této pracovní mapy mohl být vyhotoven plán stanovisek a 

podrobného měření v potřebných lokalitách (viz obr. 3) a také statistika (viz tab. 2).  

Pasportizační lokalita Počet nově evidované zeleně Počet zrušené zeleně 

SEVER 4 stromy a 3 keře 2 stromy 

ZÁPAD a STŘED 30 stromů a 6 keřů 11 stromů a 9 keřů 

VÝCHOD 7 stromů a 1 keř 6 stromů a 1 keř 

Tab. 2: Počty změn v částech areálu VŠB-TUO 

 

 

Obr. 3: Místa, kde bylo potřeba provést zaměření změn  
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6 Polohopisné měření 

6.1 Použité přístroje a pomůcky 
Pro účely připojovacího měření a podrobného měření byla použita totální stanice 

TOPCON GPT-7001 [9]. 

TOPCON GPT-7001 

DALEKOHLED OPTICKÁ CENTRACE 
Zvětšení  30x Zvětšení  3x 
Zorné pole  1° 30 ´ Zorné pole  4° 

Minimální zaostření  1.3 m   

Osvětlení nit.kříže  Ano DALŠÍ PARAMETRY 

  Výška přístroje  182mm 
MĚŘENÍ DÉLEK (Hranol) Vytyčovací světla  Ano 

Mini hranol  1000 m 
Slot na Compact Flash 
kartu  Ano 

1 hranol 3000 m Rozměry  
343(H) x 245(W) x 
219(L) mm 

Přesnost   ± (3mm + 2ppm) Váha (včetně baterie)  6,3 kg 

Minimální čtení - 
Jemný 

0.2mm Hrubý: 1mm, 
Tracking: 10mm Provozní teplota  -20°C + 50°C 

Doba měření - Jemný 
1.2 sec Hrubý: 0.5 sec 
Tracking: 0.3 sec   

  SENZOR NÁKLONU 
MĚŘENÍ DÉLEK (Bez hranolu) Typ  Dvouosý 

Dosah (Kodak white)  1.5 ~ 250m Rozsah kompenzace  ± 4´ 

Přesnost  
5mm (nad 25m) 10mm . (1.5 
až 25m) Procesor  177 MHz 

Třída laseru  Třída 1 Operační systém  Windows® CE.NET 4.2 
  Paměť  2 x 64 MB 

MĚŘENÍ ÚHLŮ   
Přesnost   1” (0.3mgon) DISPLEJ 

Minimální čtení  0.5” (0.1mgon) LCD  
3.5 inch TFT Color 
LCD 

  Dotykový panel 2 strany 
Tab. 3: Technické parametry totální stanice TOPCON GPT-7001 
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K totální stanici TOPCON GPT 7001 (viz obr. 4) byl použit dřevěný stativ 

s vysouvacími nohami, standardní hranol a vysunovací trasírku. 

Pro účely měření průměrů stromů se použilo ocelové pásmo na vidlici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Totální stanice TOPCON GPT-7001 

6.2 Metoda volného stanoviska 

Rekognoskací bylo určeno rozmístění celkem 7 stanovisek, ze kterých bude 

prováděno podrobné měření. Vzhledem k umístění stanovisek v celém areálu 

nerovnoměrně a velké vzdálenosti mezi nimi byla zvolena měřická metoda volného 

stanoviska, která svou přesností tomuto účelu plně vyhovuje. Jako orientace sloužily 

trigonometrické body (nejčastěji bod č. 3611-89), PPBP (bod č. 284) a rohy budov, které 

splňují podmínku kódu kvality 3 (střední souřadnicová chyba ±14cm). Souřadnice těchto 

rohů byly odvozeny z DKM. 

Volné stanovisko je měřická metoda podobná protínání zpět. Měřič se strojem měří 

z bodu, jehož souřadnice nezná na minimálně dva body, jejichž souřadnice jsou známy. 

Rozdíl oproti protínání zpět spočívá v tom, že u volného stanoviska je nutno změřit délku 

na minimálně jeden z orientačních bodů. Samozřejmě změření více délek nebo více 

orientačních směrů může měření zpřesnit. 
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Obr. 5: Volné stanovisko 

 

6.2.1 Výpočet souřadnic volného stanoviska 

Dané veličiny:   souřadnice bodů: A[YA,XA] ; B[YB,XB] 

Měřené veličiny:   úhly: ωA, ωB, ω1, ω2; strany sA, sB, s1, s2 

Výpočtem určujeme:  souřadnice volného stanoviska P[YP,XP];  

K řešení této úlohy se používá metoda shodnostní transformace.  

 

Obecný postup výpočtu [6]: 

1) Zavedeme pomocný souřadnicový systém:  

Počátek vložíme do bodu P a kladná spojnice y‘ se nachází ve spojnici bodů P – A.  

2) Určíme souřadnice bodů v pomocném souřadnicovém systému: 
 
P‘[0,0];  A’[sA,0];  B’[sB 

.
 sinσ’PB . cos’PB] 
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3) Vypočteme transformační koeficienty shodnostní transformace: a1, a2: 

· ·
    (6.1) 

· ·
    (6.2) 

4) Vypočteme souřadnice volného stanoviska P[YP,XP]:. 

YP  YA + a1 . (Y’P – Y’A) + a2 . (X’P – X’A)   (6.3) 

XP  XA + a1 . (X’P –X’A) + a2 . (Y’P – Y’A)   (6.4) 

V této bakalářské práci byl výpočet volných stanovisek proveden v programu 

GROMA, který k výpočtu využívá metody nejmenších čtverců a Helmertovu transformaci 

[10]. Popis programu GROMA se nachází v kapitole 6.3.3. 

Helmertova transformace se nazývá prostorová lineární konformní podobnostní 

transformace s vyrovnáváním koeficientů metodou nejmenších čtverců, obsahující 7 

parametrů, které definují transformaci. Tyto parametry tvoří 3 posuny ve směru 

souřadnicových os, 3 rotace podle souřadnicových os a 1 měřítkový koeficient [13]. 

6.2.2 Seznam souřadnic volných stanovisek 

Volná stanoviska byly označeny čísly pomocných bodů 4001 až 4007. Vypočtené 

souřadnice jsou uvedeny v níže uvedené tabulce, kompletní výpočet v příloze č. 3. 

Číslo bodu 
Souřadnice S-JTSK 

Y (m) X (m) 

4001 479615,139 1101221,615 

4002 479569,357 1101123,071 

4003 479464,361 1101070,863 

4004 479380,367 1100900,928 

4005 479076,374 1100880,868 

4006 479244,394 1100754,023 

4007 479152,732 1100968,367 

Tab. 4: Souřadnice volných stanovisek v S-JTSK  
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6.3 Polární metoda 

Pro zaměření podrobných bodů byla zvolena polární metoda, u které se souřadnice 

bodů určují změřením úhlu a vodorovné délky na příslušný bod. Polární metoda je v dnešní 

době nejčastěji používaná metoda podrobného měření. 

6.3.1 Postup podrobného měření 

Nejprve byl odrazný hranol přiložen k boční straně dřeviny a změřila se délka, poté 

se pootočilo vodorovným kruhem tak, aby střed nitkového kříže byl umístěn na středu 

dřeviny. Nyní se hodnoty zaregistrovaly. Poté se vertikálním kruhem pootočilo tak, aby 

nitkový kříž mířil na vrchol dřeviny a poté se registrovaly hodnoty stejného bodu znova, 

ale bez délky (metoda horizontální úhel/vertikální úhel). Takto každá dřevina získala 

hodnotu vodorovného úhlu na střed kmene, vodorovné délky do středu kmene, zenitový 

úhel na hranol (jehož výška je známá) a zenitový úhel na špičku dřeviny. 

 

Obr. 6: Polární metoda 

Dané veličiny:   souřadnice bodů: P[YP,XP] ; A[YA,XA] 

Měřené veličiny:   úhly: ω1, ω2, ω3… ωn; strany s1, s2, s3… sn 

úhly ωi jsou levostranné, od bodu A (viz obr.5).   

Výpočtem určujeme:  souřadnice 1[Y1,X1]; 2[Y2,X2]; 3[Y3,X3]… n[Yn,Xn]  
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6.3.2 Obecný postup výpočtu polární metody 

 Tento postup vychází z definice [2]. 

1) Vypočteme souřadnicové rozdíly: 

ΔxPA  XA – XP    (6.5)    ΔyPA  YA – YP  (6.6) 

2) Vypočteme směrník na orientační bod: 

′    (6.7)                         ′ ·   ( 0,2,4)         (6.8) 

3) Vypočteme směrník na podrobné body: 

+                                                           (6.9) 

+     (6.10) 

+     (6.11) 

… 

+     (6.12) 

4) Vypočteme souřadnice podrobných bodů: 

+ ·     (6.13) 

+ ·     (6.14) 

+ ·     (6.15) 

+ ·     (6.16) 

+ ·     (6.17) 

+ ·     (6.18) 

… 

+ ·     (6.19) 

+ ·     (6.20) 
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K výpočtu podrobných bodů, stejně jako volných stanovisek pro zaměření změn 

bylo použito výpočetního programu GROMA. Podrobné body byly spočítány pomocí tzv. 

polární metody dávkou. 

Výpočetní protokol je uveden v příloze č. 3 a seznam souřadnic vypočítaných 

podrobných bodů v příloze č. 12. 

 

6.3.3 Souřadnicové výpočty – program GROMA 

Souřadnice volných stanovisek a podrobných bodů byly vypočítány v programu 

GROMA 8.0.  

GROMA je geodetický systém pracující v prostředí 32 bitových operačních 

systémů Microsoft Windows. Program GROMA je určen ke komplexnímu zpracování 

geodetických dat od údajů přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy 

souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. 

Je určen pro všechny druhy geodetických výpočtů. Obsahuje také jednoduchou 

grafiku. Umožňuje zpracování dat ve formátech běžných záznamníků dávkově i 

jednotlivými výpočty. Program GROMA může vést seznamy souřadnic o kapacitách 

několika tisíců bodů. Měření lze importovat ze zápisníků, měřené hodnoty se poté zobrazí 

v datových oknech vhodných k výpočtům.  

Program GROMA umožňuje přímou komunikaci se systémem Microstation a 

PowerDraft [10]. 
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7 Měření výšek a obvodů stromů 

7.1. Měření výšek stromů 

Výšky stromů byly měřeny metodou trigonometrického měření výšek, při které se 

měří vodorovná délka na příslušný strom a výškové úhly na špičku stromu a hranol 

trasírky. Pozdějšími výpočty lze určit výšku určovaného stromu. 

Rozeznávají se tři základní příklady trigonometrického výpočtu výšky předmětu, 

které se liší hodnotami měřených zenitových úhlů na trasírku a vrchol. V prvním případě je 

zenitový úhel na špičku stromu i odrazný hranol menší než R (R = 90° = 100g). Ve druhém 

případě je zenitový úhel na špičku stromu menší než R a na odrazný hranol větší než R a ve 

třetím případě jsou oba úhly větší než R. 

7.2. Měření průměru stromů 

Průměry kmenů stromů byly měřeny ocelovým pásmem na vidlici. Šířky kmenů se 

nejčastěji pohybovaly v rozmezí 10-50cm.  

Obvod kmene stromu se počítá známým vztahem jako obvod kružnice. Obvody 

(průměry) veškerých dřevin jsou u jednotlivých stromů uvedeny v tabulkách pasportů 

zeleně v příloze č. 9. 

·        (7.24) 

π ... Ludolfovo číslo (konstanta 3,1415926535897…; nebo 22/7) 

o…obvod kružnice 

d…průměr kružnice 

7.3. Výpočty 

Výšky stromů byly spočítány na základě matematických vztahů odvozených 

v kapitolách 7.3.1 až 7.3.3 v programu Microsoft Excel, viz tabulka výpočtu v příloze. č. 4. 

Kompletní seznam dřevin, které byly určeny při zaměření změn s jejich výškami, 

průměry a obvody stromů se nachází v příloze č. 9.  
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7.3.1 Výpočet výšky stromů – první případ 

 

Obr. 7: Trigonometrické měření výšek stromů – první případ 

Měřené veličiny:  zenitové úhly α, β 

   vodorovná délka s, nebo šikmá délka s‘, výška trasírky l 

Výpočtem určujeme:  výšku stromu h 

Postup výpočtu:   

1) Vypočteme pomocné úhly 

δ = 100g(90°)   (7.1)  ψ    (7.2)     (7.3) 

2) Vypočteme pomocné délky 

·    (7.4)   · ψ (7.5)     (7.6) 

3) Vypočteme konečnou výšku stromu (předmětu) 

+    (7.7)      +    (7.8) 

· ( ψ) +       (7.9) 
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7.3.2 Výpočet výšky stromů – druhý případ 

 

Obr. 8: Trigonometrické měření výšek stromů – druhý případ 

Měřené veličiny:  zenitové úhly α, β 

   vodorovná délka s, nebo šikmá délka s‘, výška trasírky l 

Výpočtem určujeme:  výšku stromu h  

Postup výpočtu:   

1) Vypočteme pomocné úhly 

δ = 100g (90°)  (7.10)   ψ    (7.11)     (7.12) 

2) Vypočteme pomocné délky 

·    (7.13)      · ψ   (7.14) 

3) Vypočteme konečnou výšku stromu (předmětu) 

+ +       (7.15) 

· ( + ψ) +     (7.16) 
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7.3.3 Výpočet výšky stromů – třetí případ 

 

Obr. 9: Trigonometrické měření výšek stromů – třetí případ 

Měřené veličiny:  zenitové úhly α, ε 

   vodorovná délka s, nebo šikmá délka s‘, výška trasírky l 

Výpočtem určujeme:  výšku stromu h  

Postup výpočtu:   

1) Vypočteme pomocné úhly 

δ = 100g (90°)   (7.17)    (7.18)   ψ    (7.19) 

2) Vypočteme pomocné délky 

· ψ   (7.20)     ·    (7.21) 

3) Vypočteme konečnou výšku stromu (předmětu) 

+       (7.22) 

· ( ψ ) +     (7.23) 
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8 Grafické výstupy 

Důležitou součástí vytváření pasportu je kromě seznamu zeleně v dané lokalitě také 

její grafické znázornění do mapy pasportizace. Zobrazení by mělo být ve vhodném měřítku 

a prvky polohopisu by měly korespondovat se skutečností. 

Tato práce vychází z přetvoření a doplnění pasportů již dříve vytvořených. Mapy 

těchto pasportů byly vytvářeny v grafických programech Microstation (Lenka 

Černohorská), Kokeš (David Kačmařík) a AutoCAD (Jan Čopík a Tomáš Harazim) a 

následně exportovány do formátu *.DXF, *.DWG nebo *.DGN, které jsou kompatibilní 

s programem AutoCAD (viz. 8.1).  

Požadavkem na tuto práci bylo vytvoření kompletní pasportizační mapy areálu 

VŠB-TU Ostrava v programu AutoCAD. 

Jako podklad byl zvolen polohopisný výkres GISMO.DWG, který obsahuje 

všechny důležité prvky polohopisu, stavby a komunikace. Tento výkres byl poskytnut 

správcem areálu. GISMO obsahuje i zeleň, ale vzhledem ke stáří dat a nízkému počtu 

zaměřených stromů se dá považovat za nekompletní a pro pasport zeleně nevhodný. Navíc 

od doby vyhotovení tohoto výkresu došlo k některým změnám. Původní hladina zeleně, 

stromů a keřů byla tedy vymazána. Následně byla naimportována a připojena zeleň ze 

všech čtyř pasportizačních výkresů. Dalším krokem bylo vymazání dnes již neexistujících 

prvků polohopisu (pokácené stromy, atd.) a zakreslení nových, nebo dříve nezaměřených 

prvků, které byly výsledkem zaměření změn.  

Největším problémem bylo vyřešení podoby, velikosti a barvy mapových značek 

pro zeleň. V tomto ohledu se výkresy dost lišily. V západní a východní části byly všechny 

prvky dřevin označeny mapovou značkou listnatého stromu. Proto bylo nutno vytvořit 

jednotnou značkovou sadu pro celý výkres a všechny připojené stromy. Byly vytvořeny 

nové značkové bloky a každý strom v areálu byl označen novou značkou. V západní a 

východní části byly dohledány druhy stromů podle tabulek pasportů a označeny 

odpovídající mapovou značkou. Kvůli přehlednosti a zřetelnosti na první pohled byly 

všechny prvky zeleně označeny zelenou barvou (v klasické polohopisné mapě by byly 

černě).  
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V mapové dokumentaci se evidují tmavě zelené značky pro listnatý strom, 

jehličnatý strom a malý keř, který byl změřen pouze svým středem. Skupiny stromů nebo 

keře, které byly zaměřeny obvodem jsou v mapě ohraničeny zelenou linií a vnitřní plocha 

je vyplněna světle zelenou tečkovací výplní, přes kterou lze číst čísla a značky. Živý plot je 

označen tlustější zelenou čarou (viz legenda v příloze č.11). 

Dále bylo nutno vyřešit označení zeleně. Měření podrobný bodů v jednotlivých 

částech pasportů vždy začínalo číslem jedna, tudíž by se teoreticky mohlo stát, že by se na 

mapě vedle sebe objevily dvě stejná čísla. Přečíslovat několik tisíc bodů v mapě a 

pasportizačních tabulkách by bylo příliš složité. Vkládání prefixu do mapy před číslo 

dřeviny by bylo zase nepřehledné. Proto bylo použito jednodušší řešení a to vybarvení čísel 

jednotlivých dřevin v závislosti na lokalitě, ve které se nacházejí. Dřeviny ve východní 

části mají číslice tmavě zelené, v západní části růžové, v jižní části oranžové, v severní 

části modré a dřeviny, které byly zaměřeny při zaměření změn mají číslice černé. U keřů, 

nebo skupiny stromů, které byly zaměřeny obvodem více body, se jim pro účel mapy 

ponechalo pouze první počáteční číslo, které odpovídá evidenci v tabulkách pasportu. 

Dalším krokem byla revize výkresových vrstev (hladin). Výkres GISMO obsahoval 

velké množství vrstev, které byly označeny arabskými číslicemi. Nejprve bylo nutno zjistit, 

co které vrstvy obsahují a jestli je jejich obsah pro tvorbu mapy pasportizace nezbytně 

nutný. Postupným zkoušením a promazáváním vrstev zůstaly v souboru výkresu jenom ty 

potřebné. Tyto hladiny bylo potom nutno přejmenovat na jednotný tvar, se kterým by se 

dobře pracovalo a bylo ihned jasné, co se v dané hladině nachází. 

Hladiny výkresu by se daly rozdělit do několika částí: 

Hladiny typu AREÁL jsou původní hladiny výkresu GISMO, promazané a upravené 

pro účely mapy pasportizace zeleně. 

Hladiny typu ZÁPAD, JIH, VÝCHOD, SEVER obsahují keře, stromy, živé ploty, 

výplně keřů a čísla bodů, které odpovídají jednotlivým lokalitám dříve vytvořených 

pasportů. 

Hladiny typu ZAMĚŘENÍ ZMĚN obsahují také výše uvedené prvky, které vznikly 

při polohopisném měření a doplňování výkresu při tvorbě této bakalářské práce. 
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Hladiny typu VÝKRES obsahují křížky souřadnicové sítě S-JTSK, klad mapových 

listů A1s tabulkami a legendu výkresu. 

Poslední fáze byly dokončovací a grafické úpravy, zejména začištění velmi husté 

kresby, posunutí některých popisů tak, aby výkres byl přehledný v měřítku 1:500, které 

bylo pro tento účel zvoleno. Dále se kontrolovalo, jestli mají popisy a mapové značky 

v celém výkresu správný tvar a velikost, jestli je obsah správně zařazen do jednotlivých 

vrstev a jestli texty jsou vhledem k měřítku dobře čitelné. 

 Informace o výkresu:  

Tisk se skládá z kladu 6 mapových listů formátu A1.  

Měřítko mapy je 1:500. 

Výkres je rozdělen do 36 hladin. 

Čísla dřevin jsou barevně odlišena podle lokalit. 

Seznam všech hladin s bližšími informacemi se nachází v příloze č. 10. 

Výkresová dokumentace ve formátu *.PDF se nachází v příloze č. 13. 

  Legenda výkresu se nachází v příloze č. 11. 

8.1 Program AutoCAD 

AutoCAD je určen zejména pro tvorbu výkresů na počítači v mnoha nejrůznějších 

oborech - stavebnictví, architektuře, strojnictví, elektrotechnice, mapování, atd. Tyto obory 

se od sebe podstatně liší, společným rysem pro všechny je potřeba zachytit grafickou 

informaci o různých částech reálného světa, uchovat ji a případně později modifikovat. 

AutoCAD je vytvořen jako systém s otevřenou architekturou, tzn., že uživatel si jeho 

prostředí může podle svých potřeb a podle oblasti, v které pracuje, doplňovat a přetvářet.  

AutoCAD je charakteristický vysokou spolehlivostí provádění funkcí a jejich 

podrobným popisem v manuálu, velkou podporou vývoje, distribuce, zavádění národních 

verzí, tvorby nadstaveb, vydávání literatury. Na československém trhu měl dominantní 

postavení zejména do roku 1989 - bylo zde zastoupení firmy AUTODESK pro východní 

Evropu [11].  
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9 Tabulky pasportu 

Tabulky pasportů zeleně jsou dalším důležitým materiálem pro správu a evidenci 

zeleně. Doplňují údaje, které se nemohou objevit ve výkrese a které je nutno znát. Jsou 

proto na výkres úzce vázány.  

Tyto tabulky se vztahují pouze na dřeviny, takže stromy listnaté, jehličnaté a keře. 

Údaje o travnatých plochách a plochách okrasné zeleně v nich uvedeny nejsou. Podobně 

jako u výkresové podoby bylo nutno zjistit stav a zkontrolovat existenci stromů, tak tyto 

změny bylo nutno zaznačit i do těchto tabulek. 

Každý zhotovitel pasportů v jednotlivých částech areálu VŠB-TU Ostrava pojal 

tvorbu tabulek trochu jinak. Stejně jako výkresy se i tabulky jednotlivých částí dost lišily a 

úkolem této práce bylo vytvořit jim jednotnou a přehlednou formu, vhodnou pro další práci 

s nimi. 

9.1 Postup tvorby tabulek pasportu 

Prvním krokem bylo samotné získání tabulek. Tyto tabulky byly získány jako 

přílohy dřívějších bakalářských prací, ze kterých byla čerpána i výkresová data. 

Následujícím krokem bylo určení, který obsah bude pro další tvorbu využit a který 

naopak ne. Šlo hlavně o klasifikaci tříd zeleně. Tvůrci v jižní a východní části používali 

pokročilé latinské názvy včetně druhů a tříd dřevin. Naopak v západní a severní části se 

tvůrci touto problematikou dále nezabývali a neurčovali ani druh stromu (např. jedle, bříza, 

smrk), ale pouze zda se jedná o jehličnatý nebo listnatý strom. Vzhledem k charakteru této 

práce bylo zvoleno jednodušší třídění dřevin na jehličnaté, listnaté, keře a živý plot.  

Dalším faktorem, který obsahují tabulky je číslo dřeviny. Tato čísla začínají ve 

všech tabulkách od jedničky a odpovídají číslům dřevin, u mapové značky, ve výkrese a 

také číslům podrobných bodů, k nimž lze dohledat souřadnice v seznamu souřadnic. Pokud 

byl keř nebo skupina stromů zaměřen více body, tak zde, stejně jako ve výkrese, proběhlo 

určité zjednodušení a bylo mu přiřazeno pouze jedno číslo, které odpovídá výkresu.  

Výchozí tabulky všech obsahovaly také výšku dřeviny, tato hodnota v metrech a 

průměr nebo obvod dřeviny. Poznámka: V severní části nebyly průměry ani obvody kmenů 
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dřevin měřeny, tudíž tento údaj tabulka pasportu pro severní část neobsahuje. V ostatních 

částech byl minimálně jeden z těchto dvou atributů dostupný, takže ho bylo možno zavést 

do tabulek a popřípadě druhý dopočítat (viz kapitola 7.2.).  

Poté následovalo vyhodnocení obsahu jednotlivých tabulek. Tabulky z východní a 

severní části byly ve formátu *.PDF, takže bylo nutné všechen potřebný obsah přepsat do 

programu Microsoft EXCEL. V západní části byl obsah sice ve formátu MS Excelu, ale 

průměry dřevin byly uváděny v centimetrech, tudíž se všechny tyto hodnoty převést na 

metry, aby byla evidence jednotná. 

Nastaly případy, kdy některé sloupce v programu MS Excel nebyly konstantní 

čísla, ale funkční hodnotou nějakého matematického procesu. Tyto případy se daly vyřešit 

pouze přepsáním všech těchto atributů na konstanty. Tato úprava sloužila pro lepší práci 

s tabulkami do budoucna a také proto, aby byl možný tisk více sloupců na jednu stranu, jak 

je to například v přílohách 5, 6, 7 a 8. 

Posledním krokem bylo upravení písma v tabulkách na stejnou velikost, font a také 

nastavení jednotného ohraničení, díky kterému jsou tabulky přehlednější. 

 

V přílohách se tyto tabulky nazývají Parametry zeleně. 

Tabulka parametrů zeleně pro východní část se nachází v příloze č. 5,  

pro severní část v příloze č. 6,  

pro západní část v příloze č. 7,  

pro jižní část v příloze č. 8  

a tabulka parametrů zeleně pro zaměření změn v příloze č. 9. 
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9.2 Statistika 

• V celém areálu se nachází 1102 samostatně stojících dřevin. 

• Z toho je 714 listnatých stromů, 266 jehličnatých stromů a 122 keřů.  

• Přepočteno na procenta mají listnaté stromy zastoupení 65%, jehličnaté 24% a keře 
11%. 

• Průměrná výška stromů v tomto areálu je 9,5m, průměrná šířka kmene 0,28m a 

průměrný obvod kmene 0,84m. 

• Nejhustšího zalesnění terén dosahuje v pasportizační lokalitě JIH. 

• Největší rozlohu v areálu mají travnaté plochy. 

 

Konkrétní počty dřevin, rozdělených podle lokalit, jsou vypsány v níže uvedené tabulce. 

LOKALITA LISTNATÉ JEHLIČNATÉ KEŘE ŽIVÉ PLOTY 

SEVER 113 64 18 8 

JIH 181 97 25 0 

VÝCHOD 107 24 32 1 

ZÁPAD 268 79 37 8 

Zaměření změn 45 2 10 0 

Tab. 5: Počty dřevin v daných lokalitách 

 

 

 

 

 

Všechny údaje ve výkresu i tabulkách pasportu odpovídají stavu v době vyhotovení, tedy 
únoru 2012.  
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo zrevidovat a upravit dříve vyhotovené pasporty zeleně tak, 

aby svým obsahem odpovídaly současnému stavu. Dalším úkolem bylo jejich sloučení 

v jeden celek a vytvoření hromadného pasportu zeleně areálu VŠB-TU Ostrava. 

Nejprve jsem si zajistil potřebné podklady a provedl revizi dříve změřené zeleně. 

Poté jsem geodeticky zaměřil zeleň, která v současné evidenci chyběla, a nebo vznikla až 

po vyhotovení pasportů. Pro tento účel jsem si vytvořil 7 stanovisek a z nich zaměřil 

celkem 84 podrobných bodů v programu GROMA, v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Měřil jsem průměry kmenů stromů a také zenitové úhly, ze kterých jsem přepočtem 

získával výšky stromů. Svým měřením jsem doplnil 45 listnatých stromů, 2 jehličnaté 

stromy a 10 keřů do celkové evidence. 

Vytvořil jsem kompletní výkresovou dokumentaci, obsahující všechnu zeleň 

z dřívějších pasportů, upravenou v programu AutoCAD, rozdělenou do vrstev v měřítku 

1:500 s jednotnou úpravou a mapovými značkami. Tato dokumentace se skládá z kladů 6 

mapových listů o rozměru A1. 

Dále jsem vytvořil tabulky pasportů zeleně, pro každou pasportizační lokalitu 

zvlášť. Opravil jsem data z dřívějších evidencí. Nyní mají jednotnou formu, obsah a 

úpravu a odpovídají, stejně jako výkres, současnému stavu. Slouží jako doplňkové 

informace k výkresové části. 

Nakonec jsem vytvořil statistiku atributů zeleně. Nejdůležitějším údajem je, že se 

v celém areálu nachází 1102 samostatně stojících dřevin (714 listnatých stromů, 266 

jehličnatých stromů a 122 keřů). 

Data z této práce budou sloužit správě areálu VŠB-TU Ostrava pro evidenci, 

hospodaření a nakládání se zelení. 
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