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Anotace  

 

Předmětem této bakalářské práce bylo polohopisné               

a výškopisné zaměření potoka Rakovce v Českém Těšíně       

a následné zpracování podélných a příčných profilů 

zaměřeného území pro odtokovou studii Povodí Odry, státní 

podnik. 

 

 

Annotation 

 

The subjekt of this bachelor´s essay was the positional and 

heights measurement of the river Rakovec in Český Těšín, 

and it´s procesing to vertical and cross profile for the drains 

study of Povodí Odry, state company. 
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Seznam použitých zkratek  

 

PPBP               Podrobné polohové bodové pole 

ZPBP               Základní podrobné bodové pole 

ZhB                  Zhušťovací body 

GPS                 Global Position System 

GNSS               Global Navigation Satellite System 

S-JTSK             Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv                   Výškový systém Baltský po vyrovnání 

ČSNS                Česká státní nivelační síť 

WGS84             Světový geodetický referenční systém 

DOP                  Parametr přístupnosti družic na oběžné dráze 

ETRS89             Evropský terestický referenční systém 

ETRF2000         Evropský terestický referenční rámec  
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1. ÚVOD 

Tato bakalářská práce byla vyhotovena ve spolupráci se státním podnikem Povodí 

Odry. Úkolem bylo polohopisné a výškopisné zaměření území potoka Rakovce 

v Českém Těšíně, jako podkladu pro studii odtokových poměrů, která zde bude 

prováděna.  

Projekt je zaměřen na studii odtokových poměrů, proto byly body PBPP vybrány 

tak, aby co nejlépe pokryly území potoka a daly tak dostatečný podklad k tvorbě 

studie. Cílem měřických prací tedy bylo zaměření osy potoka, dále pak obou 

břehů a terénu do dostatečné vzdálenosti od osy toku. Zaměřeny byly také 

všechny objekty, které se nacházely v bezprostřední blízkosti potoka a mohly tak 

ovlivnit studii. Výsledkem prací je poté grafický výstup podélného profilu osy 

potoka a vybraných příčných profilů.  

Práce je rozdělena do několika částí, aby bylo zřetelné, jakým způsobem 

k samotnému zaměřování docházelo. Nejprve se seznámíme se samotným 

územím, poté si popíšeme základní postupy a metody, které jsme během prací 

použili. Ty následně aplikujeme na samotné měření a seznámíme se s postupem 

prací. V závěru se pak zaměříme na výpočty a potřebný grafický výstup. 
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2. Popis lokality  
 

2.1      Potok Rakovec 

 

Pramen vodního toku Rakovec se nachází poblíž obce Dolní Žukov, kde se sbíhají 

úvodí sousedních kopců, dále protéká obcí Rakovec a na okraji Českého Těšína 

se vlévá do řeky Ropičanky, která se krátce po soutoku vlévá dále do řeky Olše. 

Potok Rakovec pramení v nadmořské výšce 340 m, je dlouhý asi 2 km a ve výšce 

280 m se vlévá do Ropičanky. Průběh toku je pozvolný a v žádném úseku 

nepřekonává větší výškový rozdíl. Můžeme tedy říci, že se jedná o klidný vodní 

tok. 

 

 

obr. 1. Lokalizace potoka Rakovec viz [7] 
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obr. 2.  Vedení trasy vodního toku Rakovec v ortofotomapě viz [7] 
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       2.2      Zájmové území  
 

Pro naše potřeby studie odtokových poměrů, není potřeba zkoumat celý průběh 

potoka, a to zejména v území jeho prameniště, kde nevytváří téměř žádné 

záplavové nebezpečí.  Měření tedy zahrnuje cca 1km toku od jeho soutoku 

s Ropičankou až po oblast, kde opouští obec Rakovec. Na tomto úseku je ovšem 

potřeba zaměřit veškeré objekty, které mají vliv na průtočnost, případně rozlití 

potoka. Důležitými body jsou pak obzvláště křížení s dopravními stavbami 

reprezentovanými zejména silnicemi a železnicí, a to tam kde je vybudováno 

přemostění vodního toku. Na předmětném úseku se vyskytují dvě železniční tratě 

a mnoho cest, které potok kříží. Je tedy nutné zaměřit všechny z nich, a tím 

zahustit sít příčných profilů. Potok před svým soutokem s Ropičankou také 

prochází zastavěným územím Českého Těšína, a to asi v délce 300 m. Zde je 

tedy nutné zaměřit veškerou zástavbu, která by mohla byt ohrožena případným 

rozlitím při vyšších hladinách ve vodním toku. Tyto objekty zpravidla určujeme 

mimo sít příčných profilů. 

 

obr. 3.  Vymezení zájmového území  
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3. Metody měření  
 

3.1      Použité souřadnicové a výškové systémy  

 

Projekt byl vyhotoven v referenčním systému platném na území České republiky 

dle [5]. Pro polohový systém se jedná o S-JTSK (systém jednotné trigonometrické 

sítě katastrální), a pro výškový systém Bpv (systém Baltský po vyrovnání). 

Systém S-JTSK  

Dle [2] je jeho základem Besselův elipsoid s referenčním bodem Hermannskogel a 

pro jeho zobrazení se používá dvojité Křovákovo konformní kuželové zobrazení 

v obecné poloze. Křovákovo zobrazení je jednotné pro celý stát. Navrhl a 

propracoval jej Ing. Josef Křovák roku 1922. 

 

          obr. 4   Křovákovo zobrazení [5] 

 

 



Lukáš Hrubý:                   Zaměření inundačního území potoka Rakovce v Českém Těšíně 
 

2012                                                                                                                                                                   12 
 

Zobrazení se označuje jako dvojité, tzn. že trigonometrické body se nejprve 

konformně zobrazí z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli a dále se referenční 

koule konformně zobrazí na kužel v obecné poloze. Obecná poloha kužele byla 

zvolena z důvodu protáhlé polohy zobrazovaného území ve směru severozápad – 

jihovýchod. Tím se rovnoběžkový pás, ve kterém ležela ČSR, zúžil z 370 km na 

pouhých 280 km a maximální délkové zkreslení se na okrajích pásu zmenšilo       

z + 42 cm/km na + 24 cm/km. 

Systém Bpv    

Dle [2] tvoří výškopisný základ na území ČR systém Bpv. Zaveden byl roku 1957. 

Výšky jsou vztaženy ke střední hladině Baltského moře (nulový bod Kronštadt). 

Síť byla vyrovnána mezinárodně v rámci socialistických států o Moloděnského 

normální korekci. Výškové bodové pole u nás tvoří ČSNS (Česká státní nivelační 

síť, následník Československé jednotné nivelační sítě). 

 

Výškový 

systém 

Výškové 

bodové pole 

(síť) 

Střední 

hladina 

moře 

Druh 

použitých 

výšek 

ČR - 

Lišov 

[m] 

Jaderský - 

Lišov 

Doplněná 

nivelační síť 

Rakouska-

Uherska z let 

1872 - 1896 

Jaderského 

s nulovým 

bodem v 

Terstu 

Normální 

ortometrické 
565,1483 

Jaderský - 

CSJNS 

(ČSJNS/J) 

CSJNS 

Jaderského 

s nulovým 

bodem v 

Terstu 

Normální 

ortometrické 
565,1483 

Baltský - 

po 

vyrovnání 

Bpv 

CSJNS 

Baltského s 

nulovým 

bodem v 

Kronštadtu 

Normální 

(Moloděnské

ho) 

564,7597 

Tabulka 1. Výškové systémy používané na našem území a jejich parametry [5] 
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3.2      Polygonové pořady 
 

Principem polygonového měření je postupné určování polohy bodů na základě 

znalosti polohy bodu výchozího. Měřením vrcholových úhlů a vodorovných délek 

stran polygonového pořadu pak získáváme souřadnice bodů podrobného 

polohového bodového pole. 

Pořady dělíme dle [2] na :  

 Otevřené  

 Oboustranně připojený (vsunutý) 

 Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

 Oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) 

 Jednostranně připojený a orientovaný (volný) 

 Uzavřené 

 Orientovaný pořad 

 Neorientovaný 

 

 

obr. 5 Oboustranně připojený jednostranně orientovaný polygonový pořad [5] 
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obr. 6 Uzavřený polygonový pořad [5] 

 

Vyrovnání polygonových pořadů  

Dle [1] vlivem chyb při měření dochází k odchylkám při měření úhlů a délek na 

koncovém bodě. Pokud tyto odchylky splní požadovanou přesnost je třeba 

polygon vyrovnat. Známými metodami vyrovnání je vyrovnání přibližné a 

vyrovnání metodou nejmenších čtverců.  

Pořad Úhlové vyrovnání Souřadnicové vyrovnání 

Oboustranně připojený 
(vsunutý) 

 

NE ANO 

Oboustranně připojený a 
jednostranně orientovaný 

 

NE ANO 

Oboustranně připojený a 
orientovaný (vetknutý) 

 

ANO ANO 

Jednostranně připojený a 
orientovaný (volný) 

 

NE NE 

Uzavřený ANO ANO 

Tabulka 2.     Vyrovnání polygonových pořadů 

 

Při vyrovnání se nejdříve vždy vyrovnají úhly, až poté souřadnice. 
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Přesnosti polygonových pořadů  

Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů se liší podle 

druhu připojovacích bodů, tyto parametry jsou uvedeny v tabulce 3. 

Připojovací 

body 

Mezní 

délka 

strany 

[m] 

Mezní 

délka 

pořadu 

[m] 

Mezní odchylka v uzávěru 

pořadu 

Úhlova 

[mgon] 
Polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25(n+2)1/2 0.0025(Σs)1/2+0.04 

ZPBP, ZhB 50-400 3000 100(n+3)1/2 0.005(Σs)1/2+0.04 

PPBP, 

ZPBP, ZhB 
50-400 1500 100(n+3)1/2 0.005(Σs)1/2+0.10 

Tabulka 3.    Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů [10] 

 

 

Kde n je počet bodů polygonu včetně bodů připojovacích 

       Σs …….součet délek stran pořadu 
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3.3      Technologie  GNSS 
 

Globální satelitní navigační systémy určují polohu jakéhokoli místa na zemi 

pomocí umělých družic Země. Polohu určují v jednotném souřadnicovém systému. 

V dnešní době existují 4 navigační systémy: NAVSTAR GPS, GALILIEO, 

GLONASS, COMPASS. Struktura většiny GNSS je podobná a liší se pouze          

v technických detailech. My se zaměříme převážně na systém NAVSTAR GPS, 

který lze rozdělit na tři základní složky:  kosmický, řídící a uživatelský segment [4].  

               Kosmický segment – je tvořen soustavou družic, rozmístěných 

systematicky na oběžných drahách Země. GPS systém jich používá 24 na šesti 

oběžných drahách ve vzdálenosti asi 20000 km od povrchu, vždy tak, aby bylo 

vidět minimálně 6 z nich. Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem a 

atomovými hodinami.  

 

 

obr. 7 Kosmický segment [4] 

. 

               Řídící segment – jeho úkolem je vytvářet a udržovat systémový čas, 

průběžně monitorovat a koordinovat činnost celého systému, provádět manévry 

satelitů (korekce drah). Tvoří ho hlavní řídící stanice 5 monitorovacích stanic a 4 

základní stanice, které nepřetržitě přijímají signály ze všech družic. Tato data se 

zpracovávají v hlavním řídícím centru, tam se vypočte korekce drah a hodin družic 
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a tyto informace jsou zaslány zpět k družicím. Družice pak tyto informace vysílají  

v navigační zprávě uživatelům. 

 

               Uživatelský segment – jsou to GPS přijímače schopné přijímat a 

zpracovávat družicové GNSS signály a díky nim určit svou polohu. 

 

 

GPS 

Je to Americký vojenský navigační systém, někdy označovaný jako NAVSTAR 

(Navigation Systém using Time and Ranging). Fungovat začal 17.7.1995. Vysílá 

na frekvencích L1 (1575,42  MHz), L2 (1227,60 MHz) a L5 (1176,45 MHz), a na 

tyto nosné vlny se moduluje P-kód, C/A kód, L1C nebo L2C kód.  

 

Data vysílaná družicemi  

Každá družice vysílá rádiový signál na několika nosných vlnách (L1, L2, L5). Na 

tyto nosné vlny se modulují pseudonáhodné kódy (C/A, P, Y, L1C, …) a navigační 

zprávy. 

 

               Navigační zpráva – je na nosnou vlnu modulována ve formě binárního 

kódu, kódovaného pomocí fázového posunu nosných vln. Navigační zpráva 

obsahuje:         

                 - parametry dráhy družice 

- čas vysílání počátku zprávy 

- přesné Keplerovské efemeridy družice 

- korekce hodin družice 

- almanach – méně přesné parametry všech družic systému 

- koeficienty ionosférického modelu 

- stav družice 
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Data vysílaná stanicemi 

Referenční stanice především vysílá korekce měřených pseudovzdáleností           

k jednotlivým družicím, tj. rozdíl vzdálenosti měřené a vypočtené ze známých 

souřadnic. 

 

Určování polohy 

Poloha určovaného bodu se nachází v průsečíku sférických ploch, jejichž poloměr 

je dán měřenou vzdáleností družic k bodu. Z geometrického hlediska je nutné znát 

polohu nejméně tří družic, ale protože se pseudovzdálenosti určují v reálném 

čase, je zapotřebí družic čtyř. 

 

Obecně užíváme dvou principů měření těchto vzdáleností 

1. kódové měření – je to měření pomocí pseudonáhodných kódů, jejichž 

výsledkem je pseudovzdálenost (přesnost v cm) 

2.   fázové měření – vychází z rozdílu fáze nosné vlny (přesnost v mm) 

 

Absolutní určování polohy 

Souřadnice jsou určeny v polohovém souřadnicovém systému WGS84 v reálném 

čase. Podmínkou je znalost přesné dráhy družic a přesné korekce času družic, 

poté jsme touto metodou schopni určit svou polohu s přesností řádově centimetrů. 

Výhodou je to, že si vystačíme pouze s jednou GPS aparaturou, a jsme pomocí ní 

schopni určit svou polohu přesně kdekoli na Zemi. Nevýhodou je, ale nutnost 

dlouhodobé observace na daném bodě, anebo také to, že dostupnost efemerid se 

pohybuje až s několikadenním zpožděním. 

 

Relativní určování polohy 

Poloha bodu se určuje vzhledem k referenčnímu bodu, jehož geocentrické 

souřadnice jsou známy nebo je součástí sítě referenčních stanic. U relativního 

určování polohy je nutné mít současně měřená data na dvou bodech. Výhodou je, 

že doba měření se v tomto případě značně zkracuje. Nevýhodou ovšem nyní je 

nutnost vlastnit dvě GPS aparatury. 
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Faktory ovlivňující kvalitu měření 

 

               Vícecestné šíření (multipath) – do přijímače se nedostává pouze 

příchozí signál, ale také signál odražený od blízkých ploch, čímž dochází k jejím 

mísení, a tím i k chybám ve zpracování. 

 

obr. 8  Multipath [4] 

 

Platnost a přesnost efemerid – existuje několik druhů efemerid , každý 

z nich má jiné přesnosti a parametry  

 

Stav družic – družice je v navigační zprávě označena jako  

zdravá/nezdravá, (správná poloha na oběžné dráze, funkčnost) 

 

Poměr signál/šum – je to poměr síly signálu a šumu v okolí. Čím vyšší 

číslo, tím je lepší přesnost. Šum může vznikat např. průchodem korunami stromů, 

nízkou polohou družice nad horizontem. 

 

Počet a geometrické uspořádání viditelných družic  - minimální počet 

družic pro výpočet polohy je 4. Ovšem i špatná poloha těchto 4 družic nám 

nezaručí vysokou přesnost měření, toto kvalitativní rozmístění družic nám ukazuje 

základní parametr DOP. 
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Přesnost hodin na družicích – družice si uchovávají své vlastní hodiny, 

a tím i vlastní čas. Ten je přibližně korigován navigačními zprávami, ovšem přesné 

korekce jsou určovány až se zpožděním z měřených dat a jsou dostupné v rámci 

přesných efemerid. 

 

Chyba hodin přijímače – přesnost hodin v přijímači zdaleka nedosahuje 

takové přesnosti jako u družic. O to jsou, ale korekce hodin přijímače řádově 

vyšší. 

 

Vliv  atmosféry – – rádiové signály jsou nejvíce ovlivněny Ionosférou a 

Troposférou. Ionosféra způsobuje tzv. ionosférickou refrakci, která je závislá na 

množství volných elektronů v atmosféře. Je různá pro kódové a fázové měření. 

Lze ji ovšem odstranit měřením na obou frekvencích, anebo zavedením korekcí 

z navigační zprávy.  Troposféra způsobuje tzv. troposférickou refrakci, která je 

závislá na hustotě prostředí a nikoli na frekvenci nosné vlny. 
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3.4      Metody polohopisu 
 

Polohopisným měřením myslíme zaměření všech polohopisně významných bodů 

tak, aby byly jasně určeny geometrické a polohové vztahy mezi nimi [2]. Mezi 

hlavní metody polohopisu patří polární a ortogonální metoda. 

 

Polární metoda 

 

Polární metoda patří mezi nejčastěji používané metody měření polohopisu. Jejím 

základem je určení polohy bodu pomocí polárních souřadnic (vodorovného úhlu a 

délky). U této metody se můžeme setkat také s pojmy polární doměrek a polární 

kolmice. 

Doměrek používáme v případě nepřístupnosti rohu budovy. Kolmici používáme 

tehdy, pokud není na měřený bod ze stanoviště vidět. Při měření polární metodou 

mohou nastat dva případy, a to měření ze známého stanoviska (pevného) anebo 

z neznámého stanoviska (volného). 

 

 

obr. 9   Polární metoda [5] 
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Ortogonální metoda 

 

Při této metodě zaměřujeme body pomocí pravoúhlých souřadnic, a to staničením 

a kolmicí k měřické přímce. Staničení je délka měřená od počátku po měřické 

přímce, kolmice je délka kolmá k měřické přímce měřená mezi měřickou přímkou 

a určovaným bodem. K zaměření je možné použít pevnou  nebo volnou měřickou 

přímku. 

 

 

obr. 10    Ortogonální metoda [5] 
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3.5      Metody výškopisu 
 

 

Výškopis je grafické vyjádření bodů terénu na mapě pomocí vrstevnic, výškových 

kót a technických šrafů. K  tomuto grafickému vyjádření výškových poměrů je 

potřeba znát polohu a výšku tzv. podrobných bodů výškopisu. Tyto body vybíráme 

tak, abychom jimi vhodně charakterizovali členitost terénu. Množství bodů by mělo 

odpovídat tvaru terénní plochy a požadovanému měřítku [2]. 

K určování výšek se používají následující základní metody: 

1. nivelace 

2. hydrostatická nivelace 

3. barometrické měření 

4. trigonometrické měření 

 

1. Nivelace - nivelací určujeme převýšení dvou bodů. Principem metody je 

urovnaná záměrná přímka nivelačního přístroje, která vytíná na lati laťové úseky, 

podle nichž následně vypočteme převýšení mezi těmito dvěma body.  

2. Hydrostatická nivelace – principem je využití fyzikálních vlastností 

kapaliny umístěné ve spojených nádobách, čímž vytváří tzv. hydrostatickou 

soupravu. Nádoby umístíme na body, jejichž převýšení chceme určit. Pro takovou 

kapalinu poté platí Bernulliho rovnice rovnováhy, kterou aplikujeme na výpočet 

převýšení. 

3. Barometrické měření - barometrické určování výšek spočívá v měření 

barometrického (aerostatického) tlaku vzduchu vyvolaného tíhou zemské 

atmosféry.  Zakládá se na tom, že s rostoucí výškou se mění také atmosférický 

tlak. Odečtením hodnot tlaku na dvou různých místech jsme pak schopni vypočítat 

také jejich výškový rozdíl. 
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4. trigonometrické měření – touto metodou se budeme zabývat 

podrobněji, jelikož byla použita při našem měření. Podstatou trigonometrického 

určování výšek je řešení trojúhelníku. Měříme šikmé nebo vodorovné délky a 

svislé úhly. Takto, pokud známe nadmořskou výšku stanoviska, výšku stroje a 

výšku cíle jsme schopni dopočítat i nadmořskou výšku hledaného bodu (obr. 11). 

 

 

obr. 11 Trigonometrické určení výšky bodu [5] 

 

kde : Vs – výška stroje 

Z – zenitový úhel 

ε – výškový úhel 

s´ - šikmá měřená délka 

s – vodorovná délka 

HA – výška bodu A 

HB - výška bodu B 

Vc – výška cíle 
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Výpočet výšky bodu B poté dostaneme řešením rovnice :  

 

 

Tyto vzorce platí pouze pro záměry kratší než 200 m. Pro délky větší je třeba 

zavést opravu ze zanedbání skutečného horizontu a opravu z refrakce. 

 

Oprava ze zanedbání skutečného horizontu  –  pokud zaměníme zdánlivý horizont 

za skutečný, dopustíme se chyby q, kterou vypočteme ze vzorce  

                                           

Kde : „R“ je poloměr Země a „s“ měřená vzdálenost 

 

Oprava z refrakce – Pří měření svislých úhlů dochází ve vertikálním směru 

k refrakční chybě, kterou vyčíslíme pomocí vzorce  

                                                         

Kde : „k“ je refrakční koeficient , „R“ poloměr Země a „s“ měřená délka 
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4. VLASTNÍ MĚŘENÍ 
 

4.1      Přípravné práce 
 

Příprava práce spočívala v získání všech podkladů, které byly potřeba pro 

vyhledání geodetických údajů připojovacích bodů (příloha č.1). Součástí přípravy 

bylo také prozkoumání stavu potoka po povodni roku 2010, a tím vymezení území 

pro budoucí studii, a také pro naše měření.  Vzhledem k poznatkům o rozlití 

potoka v roce 2010 tedy nebylo potřeba zaměřit celý potok, nýbrž pouze část cca 

1 km od soutoku s Ropičankou. Dále totiž potok až k jeho prameni neprochází 

zastavěným územím, a jeho vybřežení nezpůsobuje přímé škody na majetku. 

 

obr. 12 Rakovec při zvýšených průtocích 
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4.2      Rekognoskace terénu 
 

Rekognoskace terénu byla provedena před zahájením prací spolu s projektantem 

Povodí Odry, státního podniku. Cílem bylo určit na toku místa, ve kterých bude 

potřeba zaměřit podélné profily v závislosti na terénu a stavby nacházející se 

v blízkosti potoka. Četnost profilů je náhodná a závisí pouze na přání samotného 

projektanta (příloha č.4).  Dále bylo součástí rekognoskace určit vhodné 

rozmístění bodů, aby byla zajištěna dobrá viditelnost na všechny zaměřované 

profily měřické sítě a zajistit jejich připojení. Byla tedy vybudována Měřická sít,       

a tím základní bodové pole pro měření. 

4.3      Stabilizace bodů 
 

Body měřické sítě byly pro naše potřeby stabilizovány dřevěnými kolíky s hřebem, 

případně měřickými hřeby, které byly stabilizovány v tvrdém podloží. Celkem bylo 

zastabilizováno 18 bodů měřické sítě, z toho 12 pomocí hřebu do pevného podloží 

a 6 pomocí dřevěných kolíků. Body tvoří vrcholy polygonového pořadu, 2 rajóny a 

jejich orientace. 

  

obr. 13  Stabilizace pomocí  hřebu                                       
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4.4      Zaměření polygonu 
 

Polygonovým pořadem byla zaměřena poloha měřických bodů tvořící měřickou 

síť, které dále sloužily jako stanoviska pro měření polohopisu a výškopisu. 

Abychom mohli zaměřený polygon vyrovnat, byl zvolen pořad vetknutý 

oboustranně orientovaný. Pro měření byla použita trojpodstavcová soustava 

s přístrojem SOKKIA SET5XS a odraznými hranoly. Vrcholové úhly pořadu byly 

měřeny v 1 skupině a délky byly měřeny obousměrně.  Počátek pořadu byl zvolen 

na trigonometrický bod  211 ( příloha č.1 ), nacházející se v blízkosti zkoumané 

lokality. Tento bod byl také počátkem našeho polygonu. Vlivem příbytku porostu 

v okolí bodu nebylo možné zaměřit jeho přirozené orientace. Byli jsme tedy nuceni 

v blízkosti body zastabilizovat a zaměřit pomocí GPS dva nové body, které nám 

sloužily jako orientace. Podobný případ nastal na posledním bodě, jehož 

souřadnice jsme ovšem neznali. Pomocí 4 nových bodů zaměřených GPS jsme 

tedy jeho souřadnice vypočetli jako volné stanovisko, a následně jsme z něj na 

tyto body znova orientovali jako součást polygonového pořadu. 

 

obr. 14  Měřická síť 
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Parametry polygonového pořadu: 

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

Typ pořadu                                     :  Vetknutý, oboustranně orientovaný 

Délka pořadu                                  :  718.728m 

Úhlová odchylka                             :  0.0026g 

Odchylka Y/X                                  :  0.052m /   -0.030m 

Polohová odchylka                          :  0.060m 

Největší / nejmenší délka v pořadu  :  101.766m/   46.060m 

Poměr největší / nejmenší délka      :  1:2.21 

Max. poměr sousedních délek         :  1:1.67 

Nejmenší vrcholový úhel                 :  120.8024g 

 

Vyrovnání polygonu jsme provedli v programu Groma (příloha č.8). Z výsledků 

plyne, že polygon splňuje požadovanou přesnost ČÚZK, jelikož : 

 

Úhlová odchylka   =  0.0026g    <   100(n+3)1/2 = 100*141/2 = 37 mgon = 0.0370g 

Polohová odchylka   =  0.060m  <   0.005(Σs)1/2+0.10  =  0,234m  

 

Tím je polohová i úhlová přesnost polygonu splněna. 

 

Vlivem špatné viditelnosti zaviněné hustým porostem okolo potoka Rakovce bylo 

nutné ve dvou místech využít Rajónu, abychom byli schopni provést zadané 

profilové měření.  Jedná se o body 5004 a 4007. 

 

Celý polygonový pořad byl také zaměřen výškově, a to pomocí metody 

trigonometrického určování výšek. Součástí takového měření je pak také výška 

stroje. Ta byla měřena pomocí ručního měřidla. Zenitové úhly byly měřeny stejně 

jako vodorovné ve dvou polohách dalekohledu. Výšky jednotlivých vrcholů 

polygonu pak byly dopočteny v programu Groma  (příloha č.8). 

Výškový uzávěr vyšel na  - 0.04 m. 
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4.5      Volné stanovisko 
 

Jak již bylo uvedeno pro výpočet souřadnic bodu 4008 jsme použili metodu 

volného stanoviska. Orientovali jsme se na 4 body o známých souřadnicích a 

následným výpočtem jsme určili samotné souřadnice bodu 4008. 

 

obr. 15    Volné stanovisko 

 

4.6      Zaměření bodů GPS 
 

Měření polohy pomocí technologie GNSS se provádělo metodou GPS. Bylo 

zaměřeno celkem 6 bodů, které sloužily jako orientace pro polygonový pořad. 

K měření jsme použili přístroj THALES Z-max. Souřadnice byly navázány na 

ETRS89 pomocí pevné referenční stanice ze sítě CZEPOS a následně byly 

transformovány do systému S-JTSK. Pro transformaci jsme použili software 

TRANSFORM. 
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Použitý transformační klíč :  

Byl určen z bodů, které mají určeny souřadnice v S-JTSK i ETRS89, dříve 

určených bodů a kontrolním měřením na vybraných bodech. 

 

Použitá metoda transformace: 

Prostorová podobnostní transformace s Jungovou dotransformací a zaváděním 

výšek geoidu z modelu. 

 

Řídící body : 

Všechna měření byla navázána na body navázané na ETRF2000. 

 

CFRM           Délka          18° 21’ 11.45865” E 

               Šířka          49° 41’  5.25402” N 

               Elips. výška             373.592 m 

 

Všechny body byly měřeny dvakrát s minimálně hodinovým odstupem. 

Informace o observacích 

                 Šikmá v. Poloměr  Svislá v. Počet       Čas         

Jméno 

ID stanoviště    antény   antény   antény    odměrů     konce          

1   4009          0.000    0.000    2.112      30       9:11:07   

2   4012          0.000    0.000    2.112      30       9:28:06   

3   4001          0.000    0.000    2.112      30      10:00:06   

4   4002          0.000    0.000    2.112      30      10:04:51   

5   4109          0.000    0.000    2.112      30      10:38:13   

6   4112          0.000    0.000    2.112      30      10:57:26   

7   4011          0.000    0.000    2.112      18      11:01:14   

8   4010          0.000    0.000    2.112      30      11:04:35   

9   4102          0.000    0.000    2.112      30      11:40:27   

10  4101          0.000    0.000    2.112      30      11:47:13   

11  4111          0.000    0.000    2.112      30      12:25:57   

12  4110          0.000    0.000    2.112      30      12:29:05   

13  CFRM          0.000    0.000    0.066       5      12:29:05   

 

Výsledné S-JTSK souřadnice byly zprůměrovány a použity ve výpočtu polygonu. 

Celý proces transformace je uveden v příloze č.6. 
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4.7      Podrobné body  

 
Cílem naší práce bylo změření dostatečného počtu podrobných bodů, které jsou 

potřeba pro tvorbu odtokové studie. Jednalo se tedy jak o polohové, tak výškové 

zaměření bodů. Pro polohové zaměření jsme zvolili polární metodu, měřili jsme 

tedy úhel a délku. Výškové zaměření bylo provedeno metodou trigonometrického 

měření výšek. 

 

Jak již bylo řečeno body byly v terénu voleny tak, aby co nejlépe vystihly výškové 

změny terénu a také, aby polohově určily všechny objekty nacházející se 

v blízkosti potoka (příloha  č.4).  

K zaměření podrobných bodů byly využity vypočítané body měřické sítě. Samotný 

výpočet podrobných bodů poté proběhl v programu Groma. 

 

 

obr. 16  Zaměřovaný terén 
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4.8      Použité přístroje 
 

Pro geodetické práce byla použita totální stanice SOKKIA SET5XS a GPS 

aparatura THALES Z-Max.  

 

SOKKIA SET5XS [8] 

Technické parametry: 

Totální stanice s jednostranným displejem. 

 

DALEKOHLED: 

Délka:                         171mm 

Průměr objektivu:       45mm 

Zvětšení:                     30x 

Zorné pole:                 1°30´ 

Min. zaostření:            1,3m 

 

 

MĚŘENÍ ÚHLŮ: 

Min. čtení:                      0,5" / 1" 

Přesnost:                        5" 

Doba měření:                 0,5" 

Dvouosý kompenzátor:  ano 

 

 

MĚŘENÍ DÉLEK: 

Dosah:    s odraz štítkem:       100 - 500m 

               s minihranolem:        500 - 800m 

               s hranolem AP 01:   4000 - 5000m 

Dosah bez hranolu:  0,3 - 350m ( bílá plocha ) 

                                      0,3 - 170m ( šedá plocha ) 

Přesnost bez hranolu:    do 200m:   3+ 2ppm 

                                            200-350m:   5+ 10ppm 

Přesnost s odraz. štítkem:  3 + 2ppm 

Přesnost s hranolem AP01:  2 + 2ppm 
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REGISTRACE A PŘENOS DAT: 

 

Vnitřní paměť:             10000 bodů 

Paměťová karta:         max. 128 MB 

Rozhraní:                      RS 232 

 

OSTATNÍ: 

 

Pracovní teplota:          -20°C -  + 50°C 

Ochrana proti vodě a prachu:   IP 64 

Rozměry:              175 x 171 x 345 mm 

Váha s držadlem:                5,8kg 

 

obr. 17 SOKKIA SET5XS [8] 
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THALES Z-Max. [9] 

Technické parametry: 

Charakteristika  

Sledování satelitů 12 kanálů C/A, P kód L1 a L2 (Z-Tracking) 

Vstup napětí jednosměrný 10 až 28 voltů 

Regulátory compliance FCC and CE Mark class B, R&TTE 

Rozhraní Z-Max 

přijímače 

 Osmi znakový alfanumerický LED displej 

 Klávesy šípka nahor – nadol 

 Klávesa Zapni – Vypni (On/Off) 

 4 trojbarevné LED diody 

 3 externí datové porty 
- 1 RS-232 serial 
- 1 RS-232/422 port 
- 1 USB port 

 1 interní Bluetooth port 

 1 externí vstup napětí 

 Event marker a výstup 1PPS přes serial port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 18 THALES Z-Max. [9] 
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5. Výsledky a výstupy 
 

5.1      Použitý software 
 

Groma v 7.0 

 

Program GROMA je určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny 

základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost 

digitalizace rastrových dat. Umí zpracovávat data ve formátech všech běžných 

záznamníků, dávkově i jednotlivými výpočty. 

 

 

obr. 19  Ukázka programu Groma v 7.0 
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Autocad 2009 
 

Produkt firmy Autodesk, představuje světovou špičku mezi CAD programy. Jeho 

formáty souborů  DWG a DXF jsou de-facto standardem při výměně CADovských 

dat. AutoCAD  je úspěšně využíván v celé škále aplikací - zahrnuje oblasti od 

strojírenství, přes stavebnictví, architekturu a mapování, ale i obory geodézie a 

GIS, elektrotechnika, chemie, astronomie, archeologie, ekologie a třeba i 

divadelnictví.  

 

 

obr. 20  Ukázka programu Autocad 2009 
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5.2      Početní výsledky 
 

Pro výpočty jsem zvolil program Groma v 7.0. Z veškerých výpočtů byly pořízeny 

protokoly, které jsou součástí příloh.  

Jednalo se o výpočet a vyrovnání polygonového pořadu - viz příloha č.8 , výpočet 

souřadnic volného stanoviska - viz příloha č.9  a výpočet podrobných bodů polární 

metodou - viz příloha č.10  

 

 

 

obr. 21   Ukázka textového výstupu z programu Groma 

 

 



Lukáš Hrubý:                   Zaměření inundačního území potoka Rakovce v Českém Těšíně 
 

2012                                                                                                                                                                   39 
 

5.3 Grafický výstup 
 

Jakmile jsme měli všechny body polohově i výškově vypočteny, přenesli jsme je 

pomocí textového souboru do grafického programu Autocad, který byl použit pro 

grafické zpracování výsledků měření a také pro znázornění výsledných profilů a 

výsledků odtokové studie.  

Grafické výstupy jsou součástí příloh č. 13,14,15,16. 

 

 

 

obr. 22 Ukázka grafického výstupu z programu Autocad 
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6. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření území 

potoka Rakovce jako podklad pro odtokovou studii prováděnou státním podnikem 

Povodí Odry. 

 

Rozsah prací byl určen přímo příslušným projektantem státního podniku. Bylo 

zaměřeno 500 podrobných bodů, stabilizováno a zaměřeno 11 bodů 

polygonového pořadu, jedno volné stanovisko a 2 rajóny, které tvoří měřickou síť. 

Všechny body byly připojeny do souřadnicového systému S-JTSK a výškového 

systému Bpv. 

 

Výsledné seznamy souřadnic a z nich vytvořené profily terénu jsou součástí příloh 

a byly v požadovaném termínu předány projektantovi Povodí Odry pro tvorbu 

odtokové studie. 

 

Zaměření i následné výpočty byly vyhotoveny v souladu s platnými předpisy 

České republiky. Veškerá požadovaná přesnost měření byla dodržena. 
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