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Přenos dat s využitím moderních registračních zařízení včetně zpracování naměřených dat a 
následné propojení s grafickým programem 

Návod na zpracování vzorové úlohy 
 

Ukázka zpracování měřených dat GNSS aparaturou a totální stanicí bude probíhat v programu Kokeš. 

Nejdříve si ve složce Prac založte adresář  s Vaším  jménem – v tomto adresáři budete po 
celou dobu pracovat. 

1. Založení	a	nastavení	výkresu	a	seznamu	souřadnic	
Založte si nový seznam souřadnic Jarov.ss pro nově vypočtené podrobné body a výkres Jarov.vyk pro 
následnou tvorbu mapy – nastavení viz obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

Otevřete soubor se souřadnicemi stanovisek seznam_souradnic.ss 

 

*Při výpočtech  je někdy výhodnější pracovat se dvěma seznamy souřadnic  (v našem případě  jedním 
hlavním –seznam_souradnic.ss a jedním pomocným – Jarov.ss). 

 

Nastavení	programu	
Zkontrolujte  si,  jestli  máte  nastaveno  v Nastavení 
programu ‐>Výpočty: 

typ implicitní délky – 2, zaškrtnutý výpočet výšek a mezní 
odchylky pro kód kvality 3 

Zdroj obrázků: print screen z programu Kokeš, autor 
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2. Výpočet	

Upravení	zápisníku	pro	výpočet	
Importujte si do zpracování dávkou seznam s měřením seznam_mereni.asc. 

 

Nejdříve vypočteme orientace a podrobné body, teprve potom se budou počítat rajóny, jelikož zatím 
nemají souřadnice.  

Proto  je třeba upravit zápisník měření tak, aby rajony na  jednotlivých stanoviscích nebyly označeny 
jako orientace, ale pouze jako podrobné body a zároveň, aby stanoviska‐rajóny byly zatím vynechány 
z výpočtu. 

Rajony jsou označeny číslem 5000 a výše. 

 

 

 

Zdroj obrázků: print screen z programu Kokeš, autor 
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Na stanovisku 4010 zrušte pro výpočet orientaci 4007 v obou polohách (jelikož je nepřesně změřená) 
a nahraďte ji orientací 4007A (je nutné editovat číslo bodu 4007A ‐>4007, protože bod 4007A nemá 
souřadnice v seznamu souřadnic).  

 

 

Výpočet	zápisníku	
Takto upravený zápisník si uložte do složky Prac, do Vašeho 
adresáře. Poté nechte vypočítat a zprůměrovat orientace a 
následně  nechte  spočítat  celý  zápisník  pomocí  dávky 
s náhledem  výpočtu  stanovisek.  Seznam  souřadnic  pro 
vypočtené  body  zvolte  Jarov.ss  a  seznam  souřadnic 
stanovisek a orientací zvolte seznam_souradnic.ss. 

 

Během výpočtů se soustřeďte a sledujte dodržení nebo překročení mezních dopustných odchylek 
pro úhly a délky. Kontrolujte také zápis do protokolu (editoru záznamu). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázků: print screen z programu Kokeš, autor 
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• Na stanovisku 1002 je špatně zaměřena orientace na bod 1003, což se projevilo  překročením 
mezního rozdílu orientačního posunu. Orientaci 1003 odeberte z osnovy směrů. Pro výpočet 
nebude použita. 

  

• Na stanovisku 4017 je opět chybně zaměřena orientace na bod 1003, a proto ji též z výpočtu 
vynechte. 
 

• Na  stanovisku  4004  je  chybně  zapsané  číslo  orientace  –  podle  náčrtu  zjistěte,  o  jakou 
orientaci  se  jedná,  tlačítkem  Esc  vyskočte  z výpočtu  a  upravte  podle  toho  zápisník.  Poté 
zaškrtněte již vypočtená stanoviska, aby se znovu nepočítala a pokračujte ve výpočtech. 

 

Nyní máte vypočtené podrobné body na všech známých stanoviscích a můžeme přistoupit k výpočtu 
rajónů.  Jejich  souřadnice  se  vypočetly  v rámci  výpočtu  podrobných  bodů  a  teď  už  je  tedy možné 
spočítat podrobné měření  i  z těchto pomocných  stanovisek. Ponechte pro  výpočet  zapnuté pouze 
rajóny a všechna ostatní stanoviska zaškrtněte, aby se nepočítala. 

Zkopírujte  si  souřadnice  rajónů  z pomocného  seznamu  Jarov.ss  do 
hlavního  seznamu  seznam_souradnic.ss  ‐  označte  všechny  tři  rajóny 
pomocí klávesy CTRL+levé myšítko a zvolte funkci Export. 

 

Nechte si opět vypočítat orientace a posléze pusťte dávku s náhledem.  

Seznam  souřadnic  pro  vypočtené  body  zvolte  Jarov.ss  a  seznam 
souřadnic stanovisek a orientací zvolte seznam_souradnic.ss. 

• Na  stanovisku  5301  je  překročena mezní  délková  odchylka  u 
jedné orientace. Tento bod opět vypusťte z výpočtu. 

 

Zdroj obrázků: print screen z programu Kokeš, autor 
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Dopočet	chybějících	podrobných	bodů	a	kontrolních	oměrných	
Z přiloženého  zápisníku  podrobného  měření  podle  kódu  úlohy  dopočítejte  zbylé  body  a  poté 
vypočítejte kontrolní oměrné jednotlivých částí budov. 

3. Tvorba	kresby	
Při  tvorbě  výkresu  si  vyzkoušejte  práci  s vrstvami:  budovy  kreslete  do  vrstvy  1, mapové  značky  a 
parcelní čísla do vrstvy 2 a vše ostatní do vrstvy 0. Chybějící body (pravoúhlé výstupky) zkonstruujte 
pomocí konstrukčních funkcí. 

Výkres/Linie/Tvorba linie 

 

 

Měřené body jsou kódované, a tudíž je možné vložit mapové značky lampa nebo kanál hromadně. 

Výkres/Body SS do výkresu – vrstva 2 

*LAMPA – kód 498 

*KANAL – kód 497 

  

 

 

 

 

 

Zdroj obrázků: print screen z programu Kokeš, autor 
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4. Tvorba	vrstevnic	
 

Pro  ukázku  připojení  dat  z GNSS  si  otevřete  seznam  bodů  GNSS.stx.  Ve  vlastnostech  souborů  si 
můžete nastavit pro tento soubor jinou barvu. 

 

 

Pro  tvorbu vrstevnic  je vhodné  si  založit  samostatný výkres 
Vrstevnice.vyk  s technologií  kresby  WKOKES.  Pokud  by  se 
generace vrstevnic nepovedla, dá se kresba snáze editovat. 

Ve  vlastnostech  souborů  si  vypněte  editovatelnost  výkresu 
Jarov.vyk, aby nešel přepsat. 

 

Pro  generaci  výškopisu  je  dobré  nadefinovat  do  výpočtu  tvar  terénní  kostry  –  spádnice,  hrany  a 
místa, kde nechcete, aby se vrstevnice generovaly (např. budovy). 

K tomu slouží speciální vrstvy: 

P – vrstva povinných terénních čar – spádnice, horizontály, údolnice 

L – vrstvy lomové – hrany nebo obvody zpevněných ploch, kde se vrstevnice budou ostře lámat 

O  –  ostrovní  hrany  – místa,  kde  se  vrstevnice  nebudou  vykreslovat  –  !Při  tvorbě  je  potřeba  linii 
uzavřít! 

Zdroj obrázků: print screen z programu Kokeš, autor 
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Generování vrstevnic ‐ Aplikace/Výškopis/Tvorba vrstevnic ATLAS 

 

Po potvrzení tohoto okna tlačítkem OK se program zeptá, přes jaké body se mají vrstevnice vytvořit – 
klikněte na políčko vybrané body a spustí se generace vrstevnic. 

Vrstevnice  lze  editovat  jako  linie  a  tím  se  dá  celá  kresba  ještě  upravit.  Zároveň  se  dají  popisovat 
kótami – Aplikace/Výškopis/Popis vrstevnic. 
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Zdroj obrázků: print screen z programu Kokeš, autor 
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