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Anotace 

 

 Obsahem bakalářské práce je geodetická činnost spojená se zaměřením kolektoru 

pro vedení energetických inženýrských sítí v areálu průmyslového závodu ŠKODA 

AUTO, a.s. Mladá Boleslav. Mezi realizované geodetické činnosti patří vybudování 

bodového pole na povrchu a v podzemí, polohové a výškové zaměření charakteristických 

prvků podzemního objektu dle specifických požadavků objednatele. Dále pak zpracování 

digitálního 3D modelu a 2D aktualizačního výkresu základní mapy závodu . Výsledkem 

bakalářské práce je geodetická dokumentace skutečného stavu kolektoru.  
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Summary 

 

 The subject of this thesis are geodetic works connected with measurement of  a 

tunel tube for energy engineering networks in the area of industrial plant ŠKODA AUTO, 

a.s. Mladá Boleslav. Among surveying activities carried out are building of geodetic 

control on the surface and underground, measurement of tunel tube characteristic elements 

according to the specific requirements of the customer. Furthermore, processing of digital 

3D model and 2D drawing update base map of the plant. The result of this thesis is 

geodetic documentation of the tunel tube actual construction. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

S-JTSK  systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv   systém Baltský po vyrovnání 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

3D   trojrozměrný 

2D   dvourozměrný 

ZMZ   základní mapa závodu 

ČSN   česká technická norma 

ÚOZI   úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

HIP   hlavní inženýr projektu 

PP   polygonový pořad 

NP   nivelační pořad 

ppm   par per milion; 1 milióntina celku   

ATR   automatické docilování hranolu 

USB   Universal Serial Bus (komunikační rozhraní) 

PC   osobní počítač 

CAD   computer-aided design 

MNČ   metoda nejmenších čtverců 
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1. Úvod 

 

Obsahem mé bakalářské práce bylo zpracování geodetického zaměření skutečného 

stavu kolektoru v průmyslovém závodě ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav. 

Zaměření bylo zpracováno na základě požadavku vlastníka kolektoru o doplnění 

základní mapy závodu a zajištění další dokumentace pro projekční práce související 

s připravovanou úpravou kolektoru a s rozšířením jeho využití. Činnostmi geodeta 

v procesu investiční výstavby se budu krátce zabývat po úvodním vysvětlení širších 

souvislostí technické infrastruktury v závodě. 

Další část práce obsahuje podrobné zadání úkolu, popis přípravné části samotného 

geodetického zaměření, výběr přístrojů, pomůcek, jejich popis a technickou specifikaci. 

Následuje chronologický popis prací vykonaných při realizaci zakázky od 

vybudování bodového pole na povrchu a v podzemí, měření podrobných bodů, až po 

zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Současně jsou popsány jednotlivé geodetické 

metody, které byly použity. Krátce se budu zabývat také uživatelskými programy, ve 

kterých byla data zpracována.  

Samostatně se věnuji grafickému zpracování dat, tvorbě 3D modelu a 2D výkresu 

pro aktualizaci ZMZ. 

Závěrem popisuji kompletaci předávaného díla, její jednotlivé části a  nároky na 

technickou zprávu a proces předání díla objednateli. 
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2. Výrobní závod Mladá Boleslav 

 

Historie výrobního závodu ŠKODA AUTO, a.s. v Mladé Boleslavi sahá až do 

konce 19. století, kdy společnost pod tehdejším názvem Laurin&Klement začala s výrobou 

jízdních kol a motocyklů. První automobil sjel z výrobní linky v roce 1905 a postupně se 

stala značka ŠKODA AUTO vlajkovou lodí československého a později českého 

průmyslu. K velkému rozvoji výroby automobilů v Mladé Boleslavi došlo zvláště po roce 

1991, kdy byl Automobilový koncern ŠKODA, a.s. zprivatizován koncernem Volkswagen 

Group. V současné době je ŠKODA AUTO, a.s. jedním z největších evropských výrobců 

automobilů, největší českou firmou podle výše tržeb a s  26 tisíci zaměstnanci druhým 

největším zaměstnavatelem v České republice. Výrobní závod v Mladé Boleslavi 

zaměstnává téměř 20 tisíc zaměstnanců a rozkládá se na ploše 240 hektarů (Obr. 1.). 

Situován je v severovýchodní části města Mladá Boleslav. 

 

  

    Obr. 1. Letecký snímek výrobního závodu v Mladé Boleslavi 
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2.1 Technická infrastruktura 

 

 Společně s rostoucí produkcí automobilů, výstavbou nových výrobních hal a 

celkovým rozvojem společnosti jsou stále větší nároky kladeny také na technickou 

infrastrukturu. V současné době je na základě analýzy mapy ZMZ v areálu výrobního 

závodu Mladá Boleslav uloženo pod zemí více než 120 km tras vedení inženýrských sítí. 

Více než 2/3 tvoří vedení NN, VN a telekomunikační vedení. Tento údaj nezapočítává 

inženýrské sítě vedené v podzemních kolektorech. 

 

2.2 Kolektory 

 

 Vzhledem k systému výroby just-in-time zavedenému ve společnosti Škoda – 

AUTO, a.s. jsou kladeny velké nároky na logistiku procesu zásobování, výroby samotné a 

také expedice výrobků. Z toho vyplývají velké nároky na dopravní plochy v areálu 

výrobního závodu. Každý stavební zásah do dopravních ploch, tedy téměř do všech ploch 

mimo výrobní haly s sebou přináší velký objem vynaložených finančních prostředků a to 

nejen na samotné stavební práce, ale i druhotné výdaje na úpravu logistického toku. 

 V současné době je v areálu závodu 12,6 km kolektorů a technologických kanálů. 

Naprostá většina z nich byla původně určena pouze pro umístění horkovodního vedení 

společnosti ŠKO-ENERGO, a.s.. V období od roku 1991 je však zřejmá snaha využívat 

tyto kolektory i pro instalace dalších inženýrských sítí, hlavně pak NN, VN kabelů a 

sdělovacího vedení.  

 Všechny kolektory vystavěné po roce 1991 byly budovány za podmínek, kdy k nim 

ve smyslu tehdy platných [7], případně dnes platných legislativních předpisů [6] byla 

vyhotovována dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a 

jsou tedy zakresleny také v ZMZ. Přesto se zvláště v takzvaném starém závodě nacházejí 

kolektory, které v ZMZ nakresleny nejsou. Většinou jde o kolektory ze sedmdesátých a 

osmdesátých let, případně novější, které však do kresby ZMZ nebyly zapracovány a to 

z důvodu absence stavební dokumentace. I v těchto kolektorech jsou vedeny inženýrské 

sítě a další jsou do nich přikládány. S jakýmikoliv úpravami a případnou modernizací 
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těchto kolektorů je spojena také přípravná část investiční výstavby, zahrnující 

předprojektovou přípravu, což je v případě chybějících projekčních podkladů (tedy i 

nezanesení kolektoru do ZMZ) okamžik, kdy do procesu investiční výstavby vstupuje 

geodet. Právě takovým objektem je i kolektor zaměřený v rámci zpracování mé bakalářské 

práce. 
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3. Činnost geodeta ve stavebnictví 

 

 Stavebnictví je jedno z odvětví, ve kterých se nejvíce uplatňují činnosti geodeta. 

Cyklus vytváření staveb se dle [15] dělí na fáze přípravy, projektování, realizace a 

používání. Práce geodeta je nutná ve všech těchto fázích a v celém průběhu procesu stavby 

se setkáváme s výsledky geodetických prací.  

 Geodet je při činnostech ve stavebnictví vázán celou řadou předpisů, které lze 

rozdělit do tří skupin podle stupně právní závaznosti: 

o zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které chápeme jako předpisy obecně právně 

závazné. Z hlediska inženýrské geodézie jsou pak nejvýznamnější Zákon č. 

31/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcí Vyhláška č. 31/1995 

Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Dále pak např. Nařízení vlády č. 166/1995 Sb., 

kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na 

celém území státu a jejich používání, Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 

o Normy, tedy dokumenty ve formě kvalifikovaných doporučení, které nejsou obecně 

závazné, pokud nejsou citovány v obecně závazném předpisu nebo obchodních 

smlouvách mezi objednatelem a zhotovitelem. Pro inženýrskou geodezii jsou 

nejvýznamnější např. ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové 

mapy, ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky, ČSN 73 0415 

Geodetické body, ČSN 73 0420 Přesnost vytyčovaní staveb. 

o Technologické předpisy a pravidla, návody, které mají platnost omezenou pouze na 

určitý rezort, organizaci či technologii. 

 

Podle typu činností ve vztahu k dodavatelsko odběratelským vtahům můžeme 

funkci geodeta ve výstavbě rozlišit na: 

o geodet investora, 

o geodet projektanta, 

o geodet zhotovitele. 

Náplň a rozsah činnosti v rámci stavby se pak liší. 
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Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, tedy činnosti při přípravě staveb, 

projektování staveb, provádění staveb a dokumentaci a provozu staveb musí podle [4] 

ověřit ÚOZI a to podle §13 odst. 1 písm. c). 

Zde musím uvést, že v jistých případech není možno splnit ustanovení §13 odst. 6 

vztahující se k odst. 4 písm. g), protože lze realizovat stavbu, která ještě nebude splňovat 

podmínky dle [5] pro vedení důlně měřické dokumentace a přitom nebude možné provést 

polohové a výškové zaměření před zakrytím, protože půjde o stavbu třeba jen částečně 

budovanou jako podzemní.   

 

Z hlediska obsahu jednotlivých fází výstavby pak dle [15] rozlišujeme činnosti 

geodeta při: 

o přípravě a projektování staveb, kdy jde zejména o zpracování podkladů pro územní 

plánování a přípravu staveb, zajištění podkladů pro projektování staveb a také 

zpracování vytyčovacích výkresů a jejich náležitostí, 

o geodetickém zajištění výstavby, tedy vytyčovaní stavby, ověřovací a kontrolní 

měření, 

o zpracování dokumentace ukončené výstavby v předepsaném rozsahu a vyhotovení 

geometrického plánu. 

 

Při respektování výše uvedeného základního rozdělení lze mnou provedené 

geodetické práce v rámci zpracování této bakalářské práce začlenit jako činnost geodeta 

investora (případně projektanta) ve fázi přípravy a projektování stavby. 
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4. Přípravné práce 

 

Prvním krokem po vznesení požadavku na zaměření kolektoru bylo technické 

jednání se zástupcem objednatele zodpovědným ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s. za 

vedení a údržbu ZMZ. Jednání byl přítomen také HIP projektu úpravy kolektoru a zástupce 

obchodního oddělení ŠKODA AUTO, a.s. pro případ sjednání prací nad rozsah uvedený 

v poptávce, které by mohly z technického jednání vzejít. 

 

4.1 Technické zadání 

 

Zástupcem objednatele byl v rámci technického jednání vymezen rozsah zaměření 

kolektoru. Tedy specifikovány jednotlivé větve, které do zaměření budou zahrnuty. Dále 

byla upřesněna požadovaná přesnost zaměřených podrobných bodů charakteristických 

prvků objektu pro vstup do aktualizačního výkresu ZMZ. Pro vstup do aktualizačního 2D 

výkresu bylo požadováno zaměření styku svislých betonových konstrukcí s podlahou 

kolektoru. Zaměřené podrobné body musí vyhovět kódu charakteristiky kvality 3 dle [3].  

 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic X, Y podrobných bodů polohopisu je 

základní střední souřadnicová chyba 

 

2 20,5 ( )xy x ym m m= ⋅ +    [m],        (4.1.1) 

kde mx, my jsou základní střední chyby určení souřadnic X, Y. 

 

Souřadnice podrobných bodů polohopisu musí být dle [3] určeny tak, aby: 

o charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,14 m uvedené v tab. 1., 

o charakteristika md nepřesáhla kritérium 0, 21 (( 12) / ( 20))du d d= ⋅ + +  [m] pro 

délku. 
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Tab. 1. – Kritéria přesnosti podrobných bodů polohopisu 

Kód charakteristiky 
kvality 

3 4 6 7 8 

ux,y [m] 0.14 0.26 0.21 0.42 1.00 
 

 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je 

základní střední výšková chyba mH . Výšky podrobných bodů výškopisu musí být určeny 

tak, aby charakteristika mH nepřekročila kritérium uH uvedené v tab. 2. 

 

Tab. 2. – Kritéria přesnosti podrobných bodů výškopisu 

Kód charakteristiky kvality 1 2 3 4 5 

uH [m] 0.03 0.07 0.12 0.18 0.35 

 

 

 Zpracovatel projektové dokumentace upřesnil parametry zaměření přímých úseků 

kolektoru, kde požadoval zaměření styku svislých konstrukcí s podlahou ve vzdálenosti ne 

delší patnácti metrů a to z důvodu ověření světlého průřezu kolektoru.  

 

4.2 Rekognoskace objektu 

 

 V okolí kolektoru byla provedena rekognoskace objektu a povrchové situace, na 

základě které byly vyhodnoceny možnosti připojení na PPBP ŠKODA AUTO, možné 

způsoby připojení bodového pole v podzemí a byl proveden výběr přístrojů a pomůcek 

nutných k realizaci zaměření. 

 Prohlídkou samotného kolektoru byly zjištěny tři větvě kolektoru. Samostatná větev 

A o délce přibližně 27 m přístupná dvěmi revizními šachtami. Větev B o délce 45 m na 

které jsou také umístěny také dvě revizní šachty a větev C o délce přibližně 180 m ústící do 

podzemních skladových prostor. Větve kolektoru B a C jsou navzájem propojeny 

spojovací chodbou. Dále byla ověřena možnost připojení bodového pole v podzemí přímo 

na PPBP ŠKODA AUTO a to úklonnou chodbou zpřístupňující skladové prostory, do 
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nichž ústí větev C. Umístění kolektoru v rámci výrobního závodu a zájmové území jsou 

vyznačeny na obrázku č. 2. 

 Rekognoskací objektu bylo zjištěno, že není výsledkem hornické činnosti ani 

činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu [8] a nevztahuje se na něj tedy 

povinnost vedení důlně měřické dokumentace dle [5]. 

 Výsledkem bakalářské práce jsou účelové mapy, jejichž podoba byla specifikována 

smluvně v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů. Přesto však pro některé činnosti, 

které svojí povahou jsou důlně měřičskou činností (například promítnutí bodu do podzemí) 

byly použity některá ustanovení dle [5], které lze chápat jako doporučující. 

 

 

Obr. 2. Schéma kolektoru, zájmové území 

 

 Při prohlídce byla také vyhodnocena možnost stabilizace měřických bodů 

ocelovými hřeby v betonové podlaze a průchodnost kolektoru polygonovým pořadem ve 

vztahu k omezením způsobenými instalací stávajících inženýrských sítí (Obr. 3. – Obr. 5.). 
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Obr. 3. Kolektor – prostor měřického bodu 4012 

 

  

Obr. 4. Kolektor -     Obr . 5. Kolektor - 

  prostor měřického bodu 4006      prostor měřického bodu 4009 
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4.3 Použité měřické přístroje a pomůcky 

 

 Pro všechny geodetické činnosti byla použita robotická totální stanice Leica Viva 

TS 12P 3“ (Obr. 6.). Doplněná o polní radio-kontrolér Leca Viva CS10 s integrovanou 

bezdrátovou komunikační technologií a polním softwarem SmartWorx Viva, 5 x stativ, 4 

kusy trojnožky Leica GDF111-1 doplněné o laserové centrovače (provažovače) SNLL121 

(Obr. 7.) a hranoly Leica GRZ4. Zde je na místě poděkovat společnosti N&Z Geodet, s.r.o. 

za laskavé zapůjčení dvou těchto sestav, což mi umožnilo maximálně zrychlit a 

zjednodušit úvodní měření. Pro měření podrobných bodů pak byla použita také výtyčka 

Leica GLS11. Technické parametry totální stanice Leica TS 12 dle [10] jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

 

 

  

Obr. 6. Leica TS 12P                 Obr. 7. Leica SNLL121 
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Tab. 3. Technické parametry Leica TS 12 

Leica Viva TS12  

Měření úhlů  Přesnost Hz, V 1  2’’ (0.6 mgon), 3’’ (1 mgon), 7’’ (2 mgon)  

Měření délek  Měření délek na hranol  

Dosah2: Kulatý hranol (GPR1) / 360° hranol (GRZ4, GRZ122)  3500 m / 2000 m  

Přesnost3,4 / čas měření  

Standard  1 mm + 1.5 ppm / 2.4 s  

Tracking  3 mm + 1.5 ppm / < 0.15 s  

Měření délek bez hranolu  

Dosah5 : PinPoint R400 / R1000  400 m / 1000 m  

Přesnost3,6 / čas měření  

PinPoint R400 / R1000  2 mm + 2 ppm / typ. 3 s  

Obecné  

Velikost laserové stopy (bez hranolu)  V 30 m: 7 mm x 10 mm, v 50 m: 8 mm x 20 mm  

Obecné  Displej / klávesnice  1/4 VGA (320*240 px), barevný, osvětlený, dotykový / 
28 kláves  

Vnitřní baterie / napětí / kapacita / pracovní čas  Lithium Ion / 7.4V / 4.4Ah / 5 – 8 h (GEB221)  

Pracovní / Skladovací teplotní rozsah  -20° C až +50° C / -40° C až +70° C  

Odolnost proti prachu / vodě (IEC 60529) / vlhkosti  IP54 / 95%, nekondenzující  

Leica Viva robotické měření  

Automatické cílení na hranol (ATR) a sledování hranolu 
(LOCK)  

Kulatý hranol (GPR1)  ATR: 1000m, Lock: 800 m  

360° hranol (GRZ4, GRZ122)  ATR: 800m, Lock: 600 m  

Úhlová přesnost ATR Hz, V / čas měření na GPR1  2“ (0.6 mgon) 8 / 3 – 4 s  

Power Search (PS)  Dosah: kulatý hranol (GPR1) / 360° hranol8 (GRZ4, 
GRZ122)  

300 m (1000 ft)  

Typický čas měření  5 – 10 s  

  

 

 K volbě centrovače (provažovače) SNLL121 bylo přistoupeno s ohledem na malou 

hloubku horizontu kolektoru a tedy možnost promítnutí bodů do podzemí tímto způsobem 

s přesností dle [5] a také s úmyslem zrychlit celý proces měření ve srovnání 

s provažováním klasickou olovnicí. Přesnost SNLL121 při promítání bodu z povrchu na 

horizont připojovaného díla je 1 mm na 1,5 m. 

 

 Pro určení výšky měřických bodů byl použit digitální nivelační přístroj Leica 

Sprinter 150 (Obr. 8.), stativ a teleskopická nivelační lať o maximální délce 5 m. 

 

Dalšími použitými pomůckami byl ruční laserový dálkoměr Leica Disto D3 

používaný pro měření konstrukčních a kontrolních oměrných, ocelové pásmo BMI 50m a 

pro měření některých polárních doměrků také pentagonální hranol. 
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Obr. 8. Leica Sprinter 150 

 

  

4.4 Geodetické základy 

 

 Klasické geodetické základy dle [9] reprezentují bodová pole složená z 

geodetických bodů pevně stabilizovaných v terénu se známými souřadnicemi v závazných 

referenčních systémech. Dle [1] soubory těchto bodů pak vytvářejí bodová pole dále se 

dělící podle svého účelu na polohové, výškové a tíhové. 

 Jedním ze závazných referenčních systémů polohopisného geodetického základu 

v České republice je souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

Závaznou zkratkou tohoto systému je S-JTSK. Tento systém je dle [2] definován: 

o Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397.16 m , b = 6356078.96 m, kde 

“a“ je délka hlavní poloosy a “b“ je délka vedlejší poloosy, 

o Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, 

o souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

 

Výškopisný geodetický základ tvoří Česká státní nivelační síť (ČSNS). Výšky bodů 

v  této sítě jsou určeny ve výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv), který je dle 

[2] určen:  

o výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštadtu, 
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o souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 

 

Všechna výšková měření v rámci této bakalářské práce byla provedena v systému 

Bpv. 

 

Polohové zaměření však bylo primárně provedeno v systému místním ŠKODA 

AUTO. Toto specifikum veškerých geodetických prací ve výrobním závodě Mladá 

Boleslav má svůj původ v padesátých letech minulého století, kdy byla z důvodu 

zjednodušení vytyčovacích prací velkých stavebních objektů založena místní síť ŠKODA.  

 Základem této sítě byla identifikace osy Y jako směrové osy železniční trati Mladá 

Boleslav – Stará Paka. Protože železniční trať prochází starým závodem, z důvodu nutnosti 

pouze kladných souřadnic byla této výchozí ose přidělena ve směru osy X souřadnice 400. 

Ve směru osy Y byl počátek celé souřadné sítě posunut na úroveň nultého kilometrovníku 

této železniční tratě. 

 V roce 1971 byla celá síť doplněna a reambulována Geodézií Praha. Následně 

v roce 1992 provedl Ing. Jiří Peprný (Geodézie Sapiens) doplnění sítě o nových 26 bodů 

základních a  8 bodů zajišťovacích. Zároveň bylo provedeno vyrovnání celé sítě metodou 

nejmenších čtverců a byl určen transformační klíč do systému S-JTSK. Z důvodu přesnější 

transformace do systému S-JTSK byly do tehdy prováděného měření délek zavedeny 

korekce na nulový horizont a korekce z kartografického zobrazení pro systém S-JTSK. 

 Body vyrovnané sítě Škoda AUTO Z ROKU 1992 pak byly základem pro všechna 

další doplnění o body PPBP ŠKODA, které postupně v letech 1997, 2004 a 2011 

vybudovala společnost GEOVAP spol s r.o. Pardubice. 

 V současné době místní síť ŠKODA AUTO čítá 60 bodů základních, 91 bodů 

zhušťovacích a 381 bodů PPBP určených ve třídě přesnosti 2. 

 Vzájemná orientace mezi systémem S-JTSK a místním ŠKODA AUTO je dobře 

patrna z přehledky kladu mapových listů na obrázku č. 9. 
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Obr. 9. Klad mapových listů S-JTSK – místní ŠKODA AUTO 

 

S odkazem na závazné legislativní předpisy [6] se však seznamy souřadnic 

podrobných a měřických bodů zpracovaných jako součást geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby, případně geodetického zaměření skutečného stavu objektu  

v areálu výrobního závodu Mladá Boleslav musí odevzdávat nejen v souřadnicích místního 

systému ŠKODA AUTO, ale i v systému S-JTSK. 
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5. Terénní práce 

 

 Tato část zahrnuje geodetické činnosti, které byly provedeny v terénu. V první fázi 

vybudování bodů měřické sítě na povrchu a v podzemí, jejich propojení a zaměření. 

V další fázi pak polohové a výškové zaměření podrobných bodů vystihujících prostorové 

uspořádání kolektoru. 

 

5.1 Vybudování a zaměření měřické sítě na povrchu a v podzemí 

 

Přestože zaměřovaný kolektor není výsledkem činnosti prováděné hornickým 

způsobem [8], lze geodetické práce, které jsem v této fázi prováděl kvalifikovat jako formu 

připojovacího a usměrňovacího měření, které Neset [12] definuje jako stanovení vzájemné 

polohy důlních děl (zde kolektoru) s objekty na povrchu. Úkolem připojovacího a 

usměrňovacího měření je pak určení polohy alespoň dvou bodů v podzemí v souřadnicové 

soustavě, v níž jsou známy alespoň dva body na povrchu.  

 Prvním krokem bylo nalezení bodů PPBP ŠKODA, které byly vybrány pro 

polohové připojení budované měřické sítě. Tyto body byly ověřeny dle místopisů (příloha 

č. 1).  

 Následně byly otevřeny vstupy do revizních šachet čtvercového průřezu o 

rozměrech 0,6 x 0,6 m na větvi A kolektoru. Na obrázku č. 10 jsou vyznačeny jako šachta 

A a B. Nad  šachty byly umístěny stativy s trojnožkami, centrovači SNLL121 a hranoly. 

Stejně tak byly stativy umístěny nad šachty C (rozměr 0,6 x 0,6 m.) a D (rozměr 1 x 1 m.) 

nacházejících se na větvi B kolektoru.  

 Univerzální elektronický tachymetr (dále jen totální stanice) byl postavena na bod 

PPBP č. 2083. Před zahájením samotného měření byly do aplikačního programu 

SmartWorx vloženy údaje nutné k výpočtu fyzikálních redukcí opravujících naměřené 

vzdálenosti zatížené chybou vzniklou působením atmosférických vlivů. Polární metodou 

(více o metodě v kapitole 4.2) s připojením na body PPBP č. 2084 a 2082 byly zaměřeny 

měřické body 4001 – 4004. Měření bylo provedeno v jedné skupině, kdy systematické 
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chyby byly vyloučeny měřením v obou polohách dalekohledu. Měřené délky byly 

určovány z opakovaného měření. Na totální stanici bylo zapnuto opakované měření 

vzdáleností s tzv.  programem Averaging, kdy po ukončení měření je jako registrovaná 

délka brán aritmetický průměr všech uskutečněných měření délek. 

 Ihned po dokončení měření z bodu PPBP č. 2083 byly šachtami A – D promítnuty 

body 4001 – 4004 do podzemí. Promítnutí bylo realizováno laserovým provažovačem a 

body byly stabilizovány ocelovými hřeby o rozměrech 15 x 2 mm v betonové podlaze 

kolektoru. Průměrná délka provažované svislice u bodů 4001 – 4004 byla 4,5 m. 

 Určení souřadnic měřických bodů vybudovaných v podzemí bylo provedeno 

oboustranně připojeným a oboustranně orientovaným polygonovým pořadem (Obr. 10.). 

 

5.2 Polygonový pořad 

 

 V polygonových pořadech (dále PP) se měří vrcholové úhly a délky. Podle způsobu 

připojení rozeznáváme tyto PP: 

o oboustranně připojený a oboustranně orientovaný (PP kde jsou známy souřadnice 

počátečního a koncového bodu a obou orientačních bodů), 

o oboustranně připojený a jednostranně orientovaný (jsou známy souřadnice 

počátečního a koncového bodu a jednoho z orientovaných bodů), 

o vetknutý ( PP připojený na známé body začátku a na konci, bez orientací), 

o volný (připojený a orientovaný jen na počátečním bodě), 

o uzavřený (připojený a orientovaný jen na počátečním bodě, který je zároveň bodem 

koncovým).  
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Obr. 10. Bodové pole (měřická síť) 

 

Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad, kterým byly 

určeny souřadnice měřických bodů, byl tvořen čtrnácti vrcholovými body, z čehož dvanáct 
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bylo bodů určovaných. Délka PP byla přes 500 m. Měření úhlů na jednotlivých bodech 

bylo provedeno v módu ATR (automatického docilování) vždy v jedné skupině. Délka 

jednotlivých stran PP byla určována z opakovaného měření. Na totální stanici bylo opět 

použito kontinuální měření vzdáleností s programem Averaging. Výchozím bodem PP byl 

známý bod č. 4002, který byl orientován na známý bod č. 4001. Poté byl zaměřen nový 

bod 4005. Dalšími body určovanými v PP byly body č. 4006 – 4016. PP byl ukončen na 

bodě PPBP č. 2070, který byl orientován na bod PPBP č. 2084. Předpis polygonového 

pořadu a jeho výpočet bude blíže rozebrán v kapitole věnující se zpracování naměřených 

dat. 

 

5.3 Výškové připojení bodového pole 

 

Jednou z nejčastějších metod v geodézii, kterými lze zjistit výškový rozdíl mezi 

dvěma body je nivelace. Jedná se o měření pouze výškové při využití principu vodorovné 

roviny záměry.  

Výšky měřických bodů byly určeny geometrickou nivelací ze středu nivelačními 

pořady vloženými. Geometrická nivelace ze středu je nejčastější a nejužívanější metodou 

(Obr. 11.). 

 

 

Obr. 11.  Nivelační sestava – geometrická nivelace ze středu 
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Pro výpočet rozdílu výšek pak dle [1] platí vztah: 

              ∆HAB=HB-HA = lA-lB  (5.3.1) 
kde: HA, HB… je výška bodů A a B, 

  lA, lB …  - čtení na lati na bod A a B. 

 

Nivelační přístroj se postaví mezi body A a B. Na latích, které jsou postaveny na 

těchto bodech, odečteme laťové úseky lA a lB. Postavení nivelačního přístroje a latí tvoří 

nivelační sestavu (viz obrázek č. 11). Nivelační oddíl tvoří -n nivelačních sestav. 

 Typy nivelačních pořadů dle [1] jsou: 

o vložené, 

o uzavřené, 

o volné, 

o tvořící plošnou nivelační síť. 

 

Dále se geometrická nivelace dělí podle přesnosti dosažených výsledků na: 

o zvlášť přesnou a velmi přesnou nivelaci (ZPN a VPN); 

max 1,5 2, 25 R∆ ≤ ± − ⋅  [mm] ,      (5.3.2) 

kde: R… je délka nivelačního pořadu mezi dvěma různými připojovacími body [km], 

o přesnou nivelaci (PN); max 3 5 R∆ ≤ ± − ⋅  [mm],    (5.3.3) 

o technickou nivelaci (TN); max 20 R∆ ≤ ± ⋅  [mm], max 40 R∆ ≤ ± ⋅  [mm], (5.3.4) 

kde ∆max je mezní rozdíl mezi měřením tam a zpět. Tato hodnota je porovnávána se skutečným 

rozdílem nivelovaného převýšení tam a zpět. 

Charakteristikou přesnosti nivelace je pak základní střední kilometrová chyba m0 

s parametry definovanými vyhláškou č. 31/1995 Sb. Z m0 lze odvodit střední chybu 

nivelačního převýšení mezi nivelačními body: 0Lm m R= ⋅  [mm].  (5.3.5) 

 

 Na základě požadavků na přesnost byly měřické body připojeny technickou 

nivelací a to dvěma vloženými nivelačními pořady (dále NP). 

 Výchozími body pro NP 1 byly body nivelační sítě ŠKODA AUTO č. 209 a 205. 

Určovány byly výšky bodů 4001 – 4016. Výšky bodů 4002 – 4004 byly určeny boční 

záměrou, přičemž bod 4002 byl měřen dvakrát z různých přestavbových bodů. Délka NP 1 

byla 528 m. 
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  Výchozími body pro NP 2 byly body nivelační sítě ŠKODA AUTO č. 209 a 212. 

Boční záměrou byly určovány výšky bodů č. 4003 a 4004 a to z důvodu dvojího 

nezávislého zaměření. Délka NP 2 činila 133 m. Seznam bodů nivelační sítě ŠKODA 

AUTO a přehledka bodů jsou uvedeny jako příloha č. 2.1 a 2.2. Připojení bodů v podzemí 

přímo nivelačními pořady (bez hloubkového měření) bylo umožněno malou hloubkou 

horizontu kolektoru, kdy jsem při lati umístěné na bodech 4001 – 4004 byl schopen 

odečítat hodnoty nivelačním přístrojem umístěným na povrchu. 

Velkou výhodou bylo použití stroje s automatickým odečítáním na kódové lati, kdy 

naměřené hodnoty byly registrovány do vnitřní paměti stroje. Z důvodu automatického 

odečítání můžeme prakticky vyloučit lidský faktor a chybu ve čtení na lati. Další výhodou 

tohoto systému je práce za zhoršených světelných podmínek v kolektoru. Použití 

digitálního nivelačního přístroje celé výškové měření značně urychlilo. 

Podrobnosti o výpočtu nivelačních pořadů jsou uvedeny v kapitole zaměřující se na 

zpracování dat. 

 

5.4 Polohové a výškové zaměření podrobných bodů kolektoru 

 

Předmětem měření bylo zaměření prostorové charakteristiky objektu vyjádřené jeho 

polohopisem a výškopisem. Podle [2] lze polohopis a výškopis definovat takto: 

Polohopis je obraz předmětů šetření a měření na mapě, ukazující jejich polohu, 

rozměr a tvar bez závislosti na terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, čar a 

mapových značek. 

Výškopis je obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových 

bodů s jejich výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící 

způsob znázornění terénního reliéfu, např. stínováním terénu. 

Výškopis kolektoru byl dle technického zadání omezen na výškové body a jejich 

kóty. V případě zpracovávaného 3D drátového modelu pak jde o seskupení polohopisu a 

výškopisu do jednoho celku. 

Polohové a výškové zaměření bylo provedeno prostorovou polární metodou, která 

je dnes pravděpodobně nejvyužívanější geodetickou metodou ve stavebnictví, zvláště pak 

při geodetickém zaměřování skutečného provedení staveb či stávajících objektů. Jako 
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doplňující byla použita metoda konstrukčních oměrných a pro kontrolní měření metoda 

přímo měřených kontrolních oměrných. 

Měření prostorovou polární metodou bylo realizováno z již určených měřických 

bodů. 

 

5.4.1 Prostorová polární metoda 

 

 Principem metody podle [14] je měření šikmé vzdálenosti od známého bodu 

(stanoviska), vodorovného úhlu ω (pro určení směrníku) a zenitového úhlu na určovaný 

bod. Grafické schéma prostorové polární metody je na obrázku č. 12. 

 

 

Obr. 12. Prostorová polární metoda – 3D [11] 

 

 Výpočet souřadnicových rozdílů mezi bodem měření S a určovaným bodem P je 

vyjádřen vztahy: 

   cos sin cos ,x s d zσ σ∆ = ⋅ = ⋅ ⋅     (5.4.1.1) 

   sin sin sin ,y s d zσ σ∆ = ⋅ = ⋅ ⋅     (5.4.1.2) 
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   cos ,z d z∆ = ⋅        (5.4.1.3) 

kde: s … je vodorovná délka, 

       d … - šikmá délka. 

 

 Při aplikaci prostorové polární metody je měřen vodorovný úhel na další známý 

bod  O = orientace. Ze směrníku σ SO (vypočte se ze známých souřadnic) a měřeného 

vodorovného úhlu ω  se vypočítá směrník σ SP . Na obrázku č. 13 je délka sSP a je již 

přepočtena no vodorovnou podle vztahu: 

 sSP = dSP . sin(z),   (5.4.1.4) 

kde: dSP … je šikmá délka. 

 

 

Obr.13. Prostorová polární metoda – princip měření 

 

Poloha bodu P se vypočte podle vztahů: 

      cos( )P S SP SOX X s σ ω= + ⋅ + ,  (5.4.1.5) 

      sin( )P S SP SOY Y s σ ω= + ⋅ + ,  (5.4.1.6) 

 

      sin( ) cos( ),P S SP SOX X d z σ ω= + ⋅ ⋅ +  (5.4.1.7) 

      sin( ) sin( )P S SP SOY Y d z σ ω= + ⋅ ⋅ + . (5.4.1.8) 
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Pro určení výšky bodu P je třeba kromě měřených veličin d a ω  změřit také výšku 

stroje vP a výšku cíle vC , jak je zřejmé z obrázku č. 14. 

 

Obr. 14. Prostorová polární metoda – určení výšek 

 

Výška bodu P se pak vypočte ze vztahu: 

      cos( )P A P CH H v d z v= + + ⋅ −  (5.4.1.9) 

 

 V rámci měření prostorové polární metody bylo využito několika způsobů měření 

délek, které totální stanice umožňuje. Kromě klasického měření na odrazový hranol bylo 

zvláště při zaměřování vnitřních rohů a styků svislých a vodorovných konstrukcí 

používáno také bezhranolové měření délek. Při měření některých podrobných bodů bylo 

také použito doplnění hodnot o polární doměrek délky a kolmice. Dělo se tak hlavně u 

bodů v přímém směru neviditelných z důvodů clonění instalovanými inženýrskými sítěmi. 

 Veškeré naměřené údaje byly v průběhu měření automaticky zaznamenávány 

uživatelským programem SmartWorx do polního kontroléru CS10, ze kterého byly 

exportovány v datovém formátu *.ASC v uživatelských konfiguracích dle tabulek *.FRM. 

Pro účely zpracování úvodního měření bodů 4001-4004 a pro výpočet polygonového 

pořadu byly exportovány hodnoty: čísel bodů, vodorovné délky a vodorovného úhlu. Pro 

potřeby výpočtu podrobných bodů byly exportovány hodnoty: čísel bodů, výšky stanoviska 

a cíle, šikmé délky, vodorovného úhlu a svislého úhlu. 
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5.4.2 Rozbor přesnosti prostorové polární metody 

 

 Vzhledem k tomu, že souřadnice podrobných bodů byly určeny polární metodou, 

bude určující veličinou pro rozbor přesnosti určení souřadnic podrobných bodů přesnost 

použité totální stanice, která je dána přesností úhlovou a přesností měření délek. Tyto 

hodnoty dle [10] činí: 

o přesnost měření směru (Hz i V) v jedné skupině: ϕσ  = 3“ (1 mgon), 

o přesnost měření délek – měření bez hranolu: dσ  = 2mm + 2ppm, 

o přesnost měření délek na hranol: dσ  = 1 mm + 1,5 ppm, 

o přesnost měření směru (Hz i V) v jedné skupině – mód ATR: Aϕσ = 5“ (1,6 mgon). 

 

5.4.2.1 Vliv měření délek na přesnost měření podrobných bodů 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že se měřené délky pohybovaly v řádech metrů, můžeme 

vliv kilometrové složky ppm chyby dálkoměru zanedbat. Výsledný vliv délkového měření 

na přesnost určovaného bodu bude činit 

     dσ  = 1 mm pro body měřené na hranol 

     dσ  = 2 mm pro body měřené bez hranolu 

 

5.4.2.2 Vliv měření směrů na přesnost měření podrobných bodů 

 

 Podrobné body byly měřeny pouze v jedné poloze dalekohledu a proto je třeba 

vyjádřit přesnost měření směrů pro tuto polohu. Budeme počítat s méně přesnou 

realizovanou variantou, tedy s měřením v módu ATR. 

   1 2 2,3A A mgonϕ ϕσ σ= ⋅ =                (5.4.2.2.1) 

Vliv měření směrů na přesnost určení bodu je stejný pro měření vodorovných 

směrů i zenitových vzdáleností. Příčná odchylka q souřadnice bodu způsobená chybou 

v měřeném směru je  
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   1A d
q ϕσ

ρ

⋅
=                  (5.4.2.2.2) 

Odvození příčné odchylky je zobrazeno na obrázku č. 15. 

 

Obr. 15. Vliv měřených veličin na přesnost určení polohy bodu 

 

Pro uvažovanou průměrnou hodnotu měřené délky 20 metrů je velikost příčné 

odchylky q = 0,6 mm. 

 

5.4.2.3 Zhodnocení přesnosti 

 

 Z rozboru přesnosti je zřejmé, že hlavní vliv na přesnost určení bodu prostorovou 

polární metodou má měření délek. Podélný posun způsobený chybou v měření délek je 

větší než posun příčný způsobený chybou v měření úhlu. S ohledem na stáří a stav 

zaměřovaného objektu lze však velikost odchylky 2 mm považovat za zanedbatelnou, nijak 

neovlivňující přesnost výsledného díla. 
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6. Zpracování měřených dat 

 

 Při výpočetní části zpracování naměřeních dat byly použity celkem tři uživatelské 

programy. Kromě Excelu 2003 to byl program pro geodetické výpočty Geus společnosti 

Geus s.r.o. a pro výpočet nivelačních pořadů byl použit program GLevel společnosti 

Geoobchod, s.r.o. Pardubice.  

 

6.1 Geus verze 15.5.15 

 

 Geus verze 15.5.15 je ucelený programový systém pro řešení základních 

geodetických úloh a jednoduché kreslení map velkých měřítek. Svým zaměřením je určen 

spíše pro práce v katastru nemovitostí. Geus se skládá ze dvou samostatných částí a sice 

z výpočetního modulu a z modulu grafického. Omezení Geusu pro použití v inženýrské 

geodézii spatřuji právě v jeho grafickém modulu, který datově nepodporuje řadu 

nejnovějších CAD systémů. Tyto omezení však nijak neomezují jeho použitelnost pro 

geodetické výpočty v oblasti stavebnictví. Pro své uživatelsky přívětivé prostředí (Obr. 16. 

a Obr. 17.) má v České republice širokou uživatelskou základnu. 

  

Výpočetní část obsahuje: 

o základní souřadnicové výpočty v geodetické praxi včetně dávkového zpracování 

dat z totálních stanic a polních záznamníků, včetně datových výstupů z Leica CS10, 

o výpočty základních typů polygonových pořadů. S rozšiřujícím modulem GeusNET 

pak výpočet libovolné geodetické sítě metodou nejmenších čtverců – MNČ, 

o práce se seznamy souřadnic v rozsahu stovek tisíc bodů, 

o exporty a importy seznamů souřadnic, 

o spolupráci s planimetry X-Plan a digitizéry, které mají WinTAB ovladač. 

Jednoduchou digitalizaci z rastrových souborů ve formátu BMP, 

o přenosy dat z totálních stanic a polních záznamníků, včetně přístrojů Leica, 

o tvorbu podrobných výpočetních protokolů včetně jejich tisků. 
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Obr.16. Geus verze 15.5.15 – výpočetní modul 

 

 

Obr.17. Geus verze 15.5.15 – grafický modul 
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6.2 GLevel v2.3 

 

 Uživatelský program GLevel v2.3 je nástrojem pro výpočty polygonových pořadů 

zaměřovaných digitálními nivelačními přístroji. Umožňuje přímou komunikaci s přístroji 

společností Leica a podporuje také načtení hrubých dat exportovaných z nivelačního 

přístroje v datovém formátu *.GSI, případně *.ASC. Uživatelské rozhraní programu se 

zavedeným výpočtem NP 1 je na obrázku č. 18. 

 Přenos dat z přístroje Leica Sprinter 150 byl prováděn přímým propojením kabelem 

s PC přes rozhraní USB při spuštěném programu GLevel. Souběžně s přenosem dat přímo 

do uživatelského programu byl vytvořen záložní GSI soubor. 

 Dalším krokem zpracování bylo provedení kontroly nivelačního zápisníku. Jednalo 

se zejména o kontrolu typu záměr vpřed, vzad a bokem a vyloučení jejich záměny. Po 

doplnění hodnot počátečního a koncového bodu pořadu a upřesnění typu nivelačního 

pořadu v příslušném dialogovém okně bylo vyvoláno automatické zpracování pořadu NP 

1. Stejný postup výpočtu byl aplikován na pořad NP 2. 

 Jednotlivé nivelační pořady byly automaticky vyrovnány s rozdělením odchylek dle 

poměrů záměr. 

 NP 1 o součtu délek záměr 528,25 m byl vypočten s hodnotou uzávěru 0,009 m. 

Výšky byly vyrovnány metodou rozdělení odchylek dle poměrů záměr.  

 NP 2 o součtu délek záměr 133,188 a hodnotou uzávěru -0.003 m byl také po 

provedení výpočtu vyrovnán metodou rozdělení odchylek dle poměrů záměr.  

 Posledním krokem byl export zápisníků o technické nivelaci a protokolů o výpočtu 

nivelačních pořadů. V rámci kontroly a dokumentace výpočetních prací byly exportovány  

také   podélné profily obou nivelačních pořadů . Zápisník NP 1, protokol o výpočtu a 

podélný profil NP 1 jsou uvedeny jako příloha č. 3.1. Přílohu 3.2 tvoří zápísník NP 2, 

protokol o výpočtu a podélný profil NP 2. 
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Obr. 18. GLevel v2.3 – uživatelské rozhraní 

 

 Použití uživatelského programu GLevel přineslo velké zrychlení výpočtu 

nivelačních pořadů a jeho užití odstraňuje ruční vkládání naměřených dat např. do Excelu 

či jiného tabulkového procesoru, které jsou běžně pro výpočty nivelačních pořadů 

používány. 

 

6.3 Výpočet souřadnic bodů měřické sítě 

 

Polní kontrolér Leica CS10 a uživatelský program SmartWorx umožňují export 

naměřených dat v uživatelských sestavách definovaných tabulkami *.FRM sestavovanými 

v programu Leica Geo Office. Data naměřená při určování polohy měřických bodů 4001 – 

4004 a data z měření polygonového pořadu byly dle struktury definičního souboru 

12_MAPA_PRIMA.FRM exportovány přes rozhraní USB do PC. Zápisníky měření byly 

ze souboru ASC vytištěny (příloha č. 4). Hodnoty měřených vodorovných úhlů jsem 

přepsal do připravených tabulek vytvořených v programu Excel 2003. 

 V těchto tabulkách sestavených v podobě zápisníku měřených vodorovných směrů 

byl proveden výpočet měření v jedné skupině pro každé stanovisko a dle [11] bylo 
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provedeno vyrovnání osnovy směrů. Příklady. Výpočty vyrovnání osnovy směrů jsou 

přílohou č. 5. 

 Pro každé stanovisko byly vypočtené hodnoty uzávěru ve skupině porovnány 

s mezní hodnotou uzávěru v jedné skupině, která je dle [13] určena ze vztahu: 

  max 0pu nψ ψσ∆ = ⋅ ⋅ ,       (6.3.1) 

kde: pu …  je koeficient spolehlivosti, pu  = 2 …odpovídá cca P = 95%, 

        0ψσ …- směrodatná odchylka jednoho měření, pro Leica TS 12 v módu ATR je  

          0ψσ  = 1,6 mgon, 

         n …   - počet měřených směrů. 

 

 Vypočtené mezní hodnoty uzávěrů na jednotlivých stanoviscích nebyly překročeny. 

 

 Vypočtené úhly společně s naměřenými délkami uvedenými v zápisníku měření 

byly použity do výpočtu polární metody k určení souřadnic měřických bodů č. 4001 – 

4004. 

 V dalším kroku byly zadány vstupní hodnoty nutné pro výpočet oboustranně 

připojeného a oboustranně orientovaného polygonového pořadu. Pro výpočet byla zvolena 

varianta výpočtu s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců. Do výpočtu polohy 

měřických bodů byly zavedeny korekce na nulový horizont, korekce z kartografického 

zobrazení pro systém S-JTSK a korekce z nadmořské výšky. Hodnota zkreslení délek pro 

oblast měření kolektoru a její průměrnou nadmořskou výšku v systému Bpv byla 

0.999921676125. 

 Rozbor výpočtu polygonu s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců je nad rámec 

rozsahu této bakalářské práce a proto níže pouze uvádím souhrnné údaje o výpočtu 

s hodnotami střední kvadratické chyby vypočtených bodů po vyrovnání, které vyjadřují 

relativní přesnost k připojovacím bodům. 

 

       Součet délek v pořadu  =       512.82 
       úhlová odchylka       =       -0.0076 [g] 
       Polohová odchylka     =          0.02 [m] 
       Oy =        0.003    Ox =        0.020 
  
       Stř.kvadr.chyba měřených délek:      0.020 [m] 
       Stř.kvadr.chyba měřených úhlů:       20.0 [CC] 
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       Stř.kvadr.chyby vypočtených bodů po vyrovnání: 
       (Relativní přesnost k připojovacím bodům) 
       ----------------------------------------------- 
       * Číslo bodu*  ** My[m] * ** Mx[m] * * Mxy[m] * 
  
        0010 7001 4005       0.000      0.001      0.001 
        0010 7001 4006       0.000      0.001      0.001 
        0010 7001 4007       0.000      0.001      0.001 
        0010 7001 4008       0.000      0.000      0.001 
        0010 7001 4009       0.000      0.001      0.001 
        0010 7001 4010       0.000      0.002      0.002 
        0010 7001 4011       0.000      0.002      0.002 
        0010 7001 4012       0.000      0.002      0.002 
        0010 7001 4013       0.000      0.001      0.001 
        0010 7001 4014       0.000      0.000      0.000 
        0010 7001 4015       0.000      0.001      0.001 
        0010 7001 4016       0.000      0.001      0.001 
       ----------------------------------------------- 
       Minimalni delka strany =          4.37 [m] 
       Maximalni delka strany =        125.17 [m] 
       Max.pomer soused.stran   =  1 :   8.0 
       Max.pomer stran v poradu =  1 :  28.6 
       Max.vyboceni           =          0.7  SPK 
       Max.odklon od SPK      =        196.4  [g] 
       Pocet vrcholu          =         14 
 
 Posledním krokem spojeným s výpočtem měřických bodů bylo doplnění výšky 

stanovisek měřických bodů. Hodnoty výšek měřických bodů byly převzaty z výpočtu 

nivelačních pořadů a samotné doplnění provedeno v uživatelském dialogu editace seznamu 

souřadnic. 

 Úplné protokoly o výpočtu bodového pole včetně předpisu polygonového pořadu a 

protokolu o výpočtu a vyrovnání jsou uvedeny jako příloha č. 6. 

 

6.4 Výpočet souřadnic podrobných bodů  

 

 Pro potřeby výpočtu souřadnic podrobných bodů byl z polního kontroléru 

exportován zápisník měření dle struktury definičního souboru 12_MAPA_SIKMA.FRM, 

který byl uložen do příslušného adresáře zpracovávané zakázky. Údaje v zápisníku (příloha 

č. 7) při použití této definiční struktury obsahují kromě čísel bodů také výšku stanoviska a 

cíle, délku, vodorovný a zenitový úhel. Jsou tedy vyhovující pro výpočet prostorové 

polární metody.  
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 Samotný výpočet podrobných bodů probíhá dávkovým zpracováním zápisníku 

převedeného do podporovaného datového formátu MAPA. K vyvolání funkce výpočtu 

polární metody dávkou je v programu GEUS 15.5 použita klávesová zkratka Ctrl+D, 

případně lze použít příslušnou položku uživatelského menu programu. Důležité pro 

výpočet podrobných bodů v souřadnicích y,x a z je pak označení ikony zapínající funkci 

výpočtu včetně souřadnice z. V opačném případě by dávkovým zpracováním zápisníku 

byly vypočteny pouze souřadnice y a x. S ohledem na měřené délky již nebyly do výpočtu 

zavedeny korekce z nadmořské výšky a korekce z kartografického zobrazení, které byly 

vyhodnoceny jako bezvýznamné.  

 Při samotném výpočtu pak byla zapnuta volba nepřepisování souřadnic již určených 

bodů. Šlo zejména o body, jejichž poloha a výška byla ověřována druhým nezávislým 

měřením (z jiného stanoviska), případně o závěrečné (kontrolní) zaměření orientačních 

bodů. Protokol o výpočtu podrobných bodů je uveden jako příloha č. 8. 

 

6.5 Kontrola polohového určení podrobných bodů 

 

 Polohové určení podrobných bodů bylo kontrolně ověřeno oměrnými mírami. 

K tomuto měření byla použita výběrová skupina jednoznačně identifikovatelných bodů po 

celé délce zaměřovaného objektu. Voleny byly zejména body charakterizované hranami 

svislých betonových konstrukcí. 

 Po měření kontrolních oměrných byl určen rozdíl délek ∆d, který byl vypočítán 

ze vztahu: 

∆d = dm – dk ,        (6.5.1) 

kde dm je délka spojnice vypočítaná z výsledných souřadnic a hodnota dk je určena 

kontrolním měřením pásmem, případně ručním laserovým dálkoměrem. 

 

 Přesnost se dle [3] pokládá za vyhovující tehdy, když: 

o absolutní hodnoty všech rozdílů délek, vypočtených podle m kd d d∆ = − , vyhovují 

kritériu [ ] 2 dd u k∆ ≤ ⋅ ⋅  [m], 

o kritérium [ ] dd u k∆ ≤ ⋅  [m] je splněno pro 60% a více testovaných délek d. 
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Koeficient se v tomto případě volí k = 1,0. 

Hodnota ud se vypočte podle vztahu: 

     
12

1,5
20d xy

d
u u

d

+
=

+
 [m],   (6.5.2) 

kde uxy má pro body s kódem charakteristiky kvality 3 hodnotu 0,14 m. 

 

 Pokud by nastal případ, kdy by rozdíl délek nevyhovoval zadanému kritériu, bylo 

by nutné prověřit správnost učení příslušných dvojic bodů a bodů sousedních a zjištěné 

chyby odstranit. Tato skutečnost v mém případě nenastala. Největší zjištěný rozdíl délek 

byl 24 mm a byl způsoben spíše skutečností, že některé kontrolní oměrné byly měřeny 

s odsazením bodů, neboť je nebylo možno s ohledem na výstroj kolektoru provést přímo. 

Lze tedy prohlásit polohové určení podrobných bodů za správné a vyhovující požadované 

přesnosti. 

 Úplný protokol o výpočtu kontrolních oměrných je uveden jako příloha č. 9. 

 

6.6 Kontrola výškového určení podrobných bodů 

 

 Pro ověření přesnosti a kontrolu výškového určení podrobných bodů bylo u 

výběrové skupiny jednoznačně identifikovatelných bodů provedeno druhé nezávislé určení 

jejich výšky. Protokol o výpočtu  těchto bodů je součástí přílohy č. 8. 

 K testování přesnosti výšek se pro kontrolně zaměřené body vypočítají rozdíly 

výšek. Tento rozdíl se určí ze vztahu: 

     m kH H H∆ = − ,    (6.6.1) 

kde Hm je výška podrobného bodu a Hk je výška téhož bodu z kontrolního zaměření. 

 

 Přesnost se dle [3] pokládá za vyhovující tehdy, když hodnoty rozdílů výšek 

H∆ vyhovují kritériu 2 HH u k∆ ≤ ⋅ ,      (6.6.2) 

Hodnota koeficientu k byla určena v tomto případě k = 1,0. 

Mezní hodnota rozdílu výšek pro body s kódem charakteristiky kvality 3 je dána kritériem 

uH = 0,12 m. 
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 Z přílohy č. 8 je patrné, že mezní hodnoty byly dodrženy. Výškové určení 

podrobných bodů tedy lze prohlásit za správné. 

 

6.7 Transformace bodů do S-JTSK 

 

 Z obecných požadavků na odevzdávání výsledku geodetických prací realizovaných 

v areálu výrobního závodu ŠKODA AUTO Mladá Boleslav vyplývá povinnost odevzdávat 

seznamy souřadnic měřických a podrobných bodů v systému místním ŠKODA AUTO a 

také v systému S-JTSK. Z tohoto důvodu bylo třeba provést transformaci výsledných 

souřadnic, které byly získány zpracováním naměřených dat do systému S-JTSK. Protože 

oba systémy nejsou zcela homogenní, bylo přistoupeno k použití Helmertovy 

transformace. 

 Helmertova transformace patří do skupiny transformací stejnorodých souřadnic. 

Nedochází u ní tedy ke změnám úhlů a mezi oběma soustavami platí matematické vztahy. 

Jedná se o lineární konformní transformaci s nadbytečným počtem identických bodů (k > 

2), což umožňuje výpočet transformačního klíče vyrovnáním. 

Opravy mají v této úloze význam rozdílů mezi souřadnicemi identických bodů v 

první soustavě x(xi, yi) a souřadnicemi získanými přetransformováním X´(X´i, Y´i), které 

jsou obecně jiné než dané souřadnice v druhé soustavě X(Xi, Yi). 

V = X - X´,         (6.7.1) 

kde V je vektor oprav souřadnic identických bodů, který má 2 složky Vx a Vy, 

2 2
X Yd V V= + .        (6.7.2) 

Podmínku MNČ, za které je transformační klíč určen, lze formulovat jako 

2 2 2 min.X YV V d+ = =∑ ∑ ∑      (6.7.3) 

Transformační klíč oba souřadnicové systémy neztotožní v žádném z identických 

bodů, ale dle podmínky (6.7.3) vytvoří nejmenší opravy na identických bodech. Obecně 

platí, že jsou oba systémy ztotožněny v těžišti identických bodů a kolem tohoto bodu jsou 

oba systémy natočeny tak, že je splněna podmínka (6.7.3). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že právě tato metoda nejlépe eliminuje mírnou 

nehomogenitu obou systémů. 
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 Klíčovým pro určení transformačního klíče byla volba identických bodů. 

S ohledem na umístění zájmového území ve vztahu k bodům PPBP ŠKODA AUTO 

z nichž byly identické body vybírány, bylo rozhodnuto použít body PPBP č. 2078, 2085, 

2087, 2072 a 2081. Jejich rozložení je patrné z přehledky bodového pole ŠKODA AUTO 

(příloha č. 10.1). Místopisy těchto bodů jsou pak přílohou č. 10.2. Souřadnice vybraných 

bodů v systému místním i S-JTSK byly zadány do datového souboru pro zpracováni 

zakázky. Po vyvolání úlohy Helmertovy transformace souřadnic a zadání čísel identických 

bodů byl určen transformační klíč a provedeno dávkové zpracování úlohy v rozsahu celého 

souboru zaměřených bodů. Grafické schéma rozložení identických bodů je zobrazeno na 

obrázku č. 19. 

 Níže je vypsána hlavička celého výpočtu transformace obsahující výpis vstupních 

údajů, určení transformačního klíče a výpis transformačních koeficientů. Úplný protokol o 

transformaci všech měřických a podrobných bodů  je uveden jako příloha č. 11. 

 

  == 65  Transformace  helmertova =========================================== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1: -0000 0000 2072   702494.460   1011557.670 
   m:                    18105.540       493.535 
   2: -0000 0000 2078   702804.680   1011551.300 
   m:                    17843.422       327.488 
   3: -0000 0000 2081   702776.593   1011407.120 
   m:                    17787.195       463.191 
   4: -0000 0000 2085   702940.540   1011295.970 
   m:                    17589.133       465.285 
   5: -0000 0000 2087   702635.604   1011273.394 
   m:                    17830.856       652.543 
 --------------------------------------------------------------------------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 
 --------------------------------------------------------------------------- 
   1:  -0000 0000 2072    -0.000     0.000     0.000  do    Mxy     
   2:  -0000 0000 2078     0.000    -0.000     0.000  do    Mxy     
   3:  -0000 0000 2081    -0.000    -0.000     0.000  do    Mxy     
   4:  -0000 0000 2085    -0.000     0.000     0.000  do    Mxy     
   5:  -0000 0000 2087     0.000    -0.000     0.000  do    Mxy     
 --------------------------------------------------------------------------- 
  Střední chyba transformace  :     0.000 
  Kód kvality: 3    Mxy = 0.140 
  Celkem bodů:5   z toho do  Mxy:5   do  Uxy:0   přes  Uxy:0   % do  Uxy:100 
   
 == Transformační koeficienty ============================================== 
  A[1,1] =-0.8335973039    A[1,2] =-0.5523722463 
  A[2,1] = 0.5523722463    A[2,2] =-0.8335973039 
  Posun Y =    717859.804 Posun X =   1001968.082 
  Měřítko =    0.9999997818 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs 
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 Závěrem výpočetní části zpracování dat byly podrobné i měřické body exportovány 

do soubodu DXF, čímž byl vytvořen vstupní soubor pro načtení do programu MicroStation 

V8i, v němž bylo realizováno grafické zpracování zakázky. 

 

Obr. 19. Transformace – schéma rozložení identických bodů 
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7. Grafické zpracování dat 

 

 Předepsaným datovým formátem pro odevzdávání grafické části výsledků 

geodetických prací pro společnost ŠKODA AUTO, a.s. je formát DGN. Tento formát se 

standardním datovým formátem programu MicroStation V8i (SELECT series 2) 

společnosti Bentley Systems, Incorporated, ve kterém také byly provedeny veškeré práce 

při zpracování grafické části díla. 

 

7.1 Bentley MicroStation V8i (SELECT series 2) 

 

 Microstation V8i je jedním z nejpropracovanějších CAD systémů na světovém trhu. 

CAD systémy (z anglického computer-aided design) počítačem podporovaného 

projektování zahrnují celou škálu softwarový produktů zaměřených na používání 

pokročilých grafických, geometrických, matematických a inženýrských nástrojů pro 

kreslení a modelovaní 2D, 3D objektů a dějů. 

 Z hlediska geodézie samotné lze MicroStation chápat jako ucelenou platformou pro 

zpracování a tvorbu dat v geoprostorových souřadnicích.  MicroStation umožňuje vytvořit 

3D modely objektů nebo jejich jednotlivých částí, které v případě doplnění o databázové 

informace mohou být elektronickou simulací těchto objektů. MicroStation V8i tedy není 

pouze nástrojem prostého kreslení jednotlivce, ale uceleným komplexem nástrojů pro 

řešení a správu těch nejsložitějších technologických celků. 

 V rámci grafického zpracování modelu zaměřeného kolektoru však bylo využíváno 

pouze omezené množství těch nejběžnějších funkcí, které Microstation V8i nabízí. Na 

některé se blíže zaměřím v následující kapitole. Na obrázcích č. 20 a 21 je typické 

pracovní prostředí rozvržené na dvou monitorech. 
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Obr. 20. MicroStation V8i – monitor č.1 

 

 

Obr. 21. MicroStation V8i – monitor č.2 
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7.2 Zpracování 3D a 2D modelu 

 

 Úvodním krokem zpracování 3D drátového modelu bylo zavedení zakládacího 

výkresu pro místní systém ŠKODA AUTO. Do výkresu byly z připraveného DXF souboru 

naimportovány body včetně čísel a výškových kót.  

 Zpracovatelem projektové dokumentace pro úpravy kolektoru bylo stanovena 

požadovaná struktura vrstev pro usnadnění práce s 3D modelem. Protože tato struktura 

není v zakládacím výkresu předdefinována, bylo třeba příslušná nastavení provést ve 

správci hladin. Bylo vytvořeno deset hladin dle požadavků technického zadání a byly jim 

přiřazeny příslušné barvy, typy čar a jejich tloušťky (Obr. 22.). 

 Funkcí změn atributů prvků byly do příslušných hladin převedeny body, čísla bodů 

a výšky. Samotné vytvoření drátového modelu bylo provedeno pouze s využitím palety 

nástrojů Lineární prvky (Obr. 23.). 

 

Obr. 22. Správce vrstev – nastavení hladin 

 

 

Obr. 23. Paleta funkcí - Lineární prvky 
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V dalších krocích bylo provedeno prosté spojování zaměřených bodů v hladině 

Z_ body konstrukce a Z_body půdorys při využití funkce Kreslit úsečku. U styků svislých 

a stropních konstrukcí, které nebyly zaměřeny prostorovou polární metodou ale metodou 

konstrukčních oměrných, bylo využito nástroje Konstrukce úsečky pod určitým úhlem 

v kombinaci s funkcí AccuDraw. 

Po dokončení drátového modelu byly provedeny potřebné kontroly kresby. Jednalo 

se zejména o dotažení jednotlivých linií a správné přiřazení atributů dle hladin. 

Dokončený výkres byl zkomprimován a byly odstraněny prázdné hlavičky buněk, 

nepoužité sdílené buňky, nepoužité vrstvy a další skryté prvky, které zvětšují velikost 

výkresového souboru. Pro účely tisku byl výkres v tiskovém rozvržení doplněn o rozpisku 

a byl vytištěn severní a západní pohled v 3D zobrazení. 

 2D výkres byl vytvořen prostým exportem 3D výkresu do 2D zobrazení . 

Odstraněním prvků ve všech hladinách souvisejících se svislými a stropními konstrukcemi 

jsem dosáhl obsahu požadovaného aktualizačního souboru pro ZMZ. Zpracování výkresu 

bylo dokončeno úpravou všech atributů obsažených prvků tak, aby byly v souladu 

s interním předpisem ŠKODA AUTO, a.s. o obsahu a struktuře základní mapy závodu 

(příloha č. 12). Ve výkresovém rozvržení byla doplněna  rozpiska a výkres byl vytištěn 

společně s povrchovou situací ZMZ v připojeném referenčním výkrese 
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8. Obsah předávaného díla 

 

 Zástupcem společnosti ŠKODA AUTO, a.s. zodpovědným za vedení a údržbu 

ZMZ byl zcela jednoznačně definován obsah předávaného díla. Předáváno bylo 

následující: 

1) technická zpráva (příloha č. 13) obsahující minimálně: 

o předmět zakázky (zadání), 

o údaje o objednateli, 

o další údaje o zakázce: kvalitativní podmínky a další smluvní ujednání, 

o použité přístroje a pomůcky, 

o užitý software, 

o stručný popis postupu prací včetně způsobu připojení na referenční systém, 

2) seznam souřadnic měřických bodů v systému místním ŠKODA AUTO (příloha č. 

14.1), 

3) seznam souřadnic měřických bodů v systému S-JTSK (příloha č. 14.2), 

4) seznam souřadnic podrobných bodů v systému místním ŠKODA AUTO (příloha č. 

14.3), 

5) seznam souřadnic podrobných bodů v systému S-JTSK (příloha č. 14.4), 

6) kontrolní výtisk 3D modelu – 2 pohledy (přílohy č. 15.1 a 15.2), 

7) kontrolní výtisk aktualizačního výkresu s povrchovou situací ZMZ (příloha č. 16), 

8) CD s výše uvedeným a výkresovými soubory DGN  (součást elektronické přílohy 

této bakalářské práce). 
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9. Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo zpracování přehledu geodetických činností 

provedených v rámci zpracování geodetického zaměření technologického kolektoru. 

V bakalářské práci jsou popsány geodetické postupy obecně aplikovatelné pro zaměření 

průchozích podzemních objektů s nízkým horizontem. Výsledkem mé bakalářské práce 

pak byl zpracovaný elaborát geodetického zaměření skutečného stavu kolektoru, který byl 

předán objednateli. 

 Geodetické zaměření a zpracování zakázky proběhlo v období 8/2012. Na 

veškerých měřických činnostech jsem se podílel společně s figurantem. Výpočetní a 

grafické zpracování dat jsem provedl samostatně. Výsledky geodetických prací 

vztahujících se k zakázce byly ověřeny ÚOZI Ing. Danou Novákovou (N&Z Geodet, 

s.r.o.). 

 Obdobné geodetické práce provádím také v rámci zaměřování stávajících 

horkovodních vedení v Mladé Boleslavi, ale tato zakázka byla ztíženými podmínkami, 

které byly dány množstvím instalovaných inženýrských sítí specifická. Jsem velice rád, že 

právě společnost jejímž jsem zaměstnancem tyto práce realizovala. 

 Výsledný elaborát byl bez připomínek předán objednateli. V současné době 

probíhají stavební úpravy kolektoru a instalace dalších inženýrských sítí na vynášecí 

konzole. 
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