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HISTORICKÝ VÝVOJ  ( od teodolitu k multistanici ) 
 

První teodolity  měly  kovové kruhy  ( odečítání :   vernier … pozorování   lupou,  
namáhavé na oči),  jejich vodorovný kruh byl pevně spojen s podstavcem ⇒ měřič neměl 
možnost nastavit si na vodorovném kruhu zvolenou hodnotu do počátečního směru.  

Ve 20. letech 20. stol. … Dr. Ing. Heinrich Wild  ( po 13 leté praxi u německé fy  Carl Zeiss 
se r. 1921 vrátil do Švýcarska, v Heerbruggu založil vlastní podnik ) … převratné vynálezy : 

• skleněné kruhy  ⇒  snížení hmotnosti přístrojů,  zavedení odečítacího mikroskopu, 

• koincidenční optický mikrometr  ⇒  konstruování teodolitů pro vysokou přesnost, 

• analaktický dalekohled … pomocí   analaktické čočky   bylo   vnější ohnisko 
Keplerova dalekohledu    přeneseno přibližně do průsečíku přístrojových os, což 
umožnilo zavedení  nitkového dálkoměru  ( éra cca 50 let „nitkové tachymetrie“ ), 

• dalekohled konstantní délky … zaostřovací čočka se pohybuje uvnitř dalekohledu, 
její pohyb je ovládán prstencem na tubusu   ⇒  zamezeno pronikání prachu,    

• repetiční svora  ( u minutových přístrojů ),  pastorek  ( u vteřinových přístrojů ). 
  

V polovině 70. let  20. stol.  končí období tradičních optickomechanických teodolitů …                               
výrobci v Evropě :  WILD (CH),  Zeiss Oberkochen (D), Carl Zeiss Jena (DDR).  
 

Rozvoj techniky a zejména mikroelektroniky   přinesl   nové možnosti : 

Přelom 60. a 70. let 20. stol. … gyroteodolity …  propojen  gyrokompas  s teodolitem … 
tam, kde nebyla dosažitelná orientace z vybudovaného polohového bodového pole na povrchu                          
( geodetické práce v hlubinných dolech, při budování tunelů, výstavba metra ). 

V 1. polovině 70. let … do geodetické praxe  … světelné dálkoměry krátkého dosahu.  

První světelné dálkoměry byly konstruovány jako samostatné přístroje  (  jejich výrobci byly podniky zabývající 
se rozvojem aplikované fyziky a mikroelektroniky ). Přední světoví výrobci teodolitů si uvědomili význam 
světelného dálkoměru pro rozvoj geodézie. Bylo však nutno překonat celou řadu překážek, než se podařilo 
zkonstruovat dálkoměr, který mohl být umístěn do dalekohledu teodolitu  ( rozměry, hmotnost, výkon, potřebné 
zdroje elektrického proudu ).  Mezitím pokrok v mikroelektronice umožnil vybavit inovovaný přístroj                                 
i elektronickým odečítáním měřených hodnot na kruzích,  programovým vybavením  pro zpracování všech 
měřených dat,  jejich registrací a ukládáním do paměťových bloků, atd., atd.  …                                                                 
Další vývoj pak už pokračoval  velmi, velmi rychle :                                                                                 

V počátku 90. let 20. stol. … „totální stanice“ … ( TS ) … disponuje stále se rozšiřující 
nabídkou programů usnadňující práce v terénu při mapování a vytyčování … 

Robotické totální stanice  …  u postaveného přístroje již není potřebná lidská obsluha, 
měřič obchází zaměřované body se zvlášť vybavenou výtyčkou  ( samozřejmě krabicová 
libela, 360° hranol, anténa pro komunikaci s TS, klávesnice pro dálkové ovládání TS ).                                         
Robotické TS byly kolem r. 2000 úspěšně vyzkoušeny k řízení zemních prací                                  
na velkoplošných staveništích  ( výstavba nové vzletové a přistávací dráhy letiště v Mnichově,                                       
v ČR: hrubé terénní úpravy pro areál automobilky Hyundai v Nošovicích ).    

Po r. 2000 … „SmartStation“ … na svislou osu TS byla připojena talířovitá                                
anténa pro příjem signálů z družic Globálních navigačních satelitních systémů ( GNSS ).                          
Bylo programově vyřešeno využití všech změřených dat v jediném měřickém přístroji … 
Poskytuje měřičům vyšší komfort při plnění konkrétních úkolů menšího rozsahu                                    
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( do značné míry odpadá časově náročná rekognoskace stavu polohového bodového pole                     
a nezbytnost jeho doplňování na potřebnou hustotu ). 

Asi v r. 2005 … vybavení TS výkonným digitálním fotoaparátem s možností interaktivního 
vstupu měřiče ( doplní si do pořízených snímků čísla bodů, pomocné zákresy, apod. ),               
což usnadňuje a někdy dokonce i nahrazuje vedení polního náčrtu v listinné podobě.  

Asi v r. 2010 … „MultiStation“  … TS byla vybavena   prostorovým laserovým skenerem. 
Široká využitelnost :  při pořizování digitálních podkladů „ve 3D“ pro projekční kanceláře                           
( prostorové modely exteriérů i interiérů památkově chráněných staveb, ale i průmyslových 
areálů s množstvím trubních vedení a tvarově složitých konstrukcí, též průběžná dokumentace 
postupu těžby v povrchových lomech i v podzemí, také rychlé pořízení dokumentace 
skutečného stavu po haváriích, apod. ).  
 

Současní přední světoví výrobci :  Leica Geosystems … nástupce firmy WILD  (CH), 
Topcon-Sokkia (Japonsko),  Trimble  (USA).  

 
 

ROZDĚLENÍ PŘÍSTROJŮ PODLE KONSTRUKCE 
 

• Optickomechanické  …  ruční obsluha, odečítání je analogové,  ruční zápis 
měřených dat do zápisníků   ( jednoduché,  ale  nyní již málo používané ). 

• Elektronické … obsluha může být ruční nebo řízená programem, záznam měřených 
dat na magnetická média, je však   nutno zvládnout komunikaci přístroje 
s počítačem  +  zpracování dat na počítači  ( početní i grafické ).  

• Totální stanice  …  konstrukční   sjednocení elektronického teodolitu                                           
a světelného dálkoměru   +  další programové vybavení měřického přístroje                                  
( zpracování měřených dat v TS,  vytyčovací programy, … ).    

 

ROZDĚLENÍ PŘÍSTROJŮ PODLE PŘESNOSTI 
  

• První skupina … přístroje s nejvyšší přesností                                                                                   
( úhlové hodnoty … v desetinách šedesátinné vteřiny nebo v 0,00001 gon,                           
délky … v jednotkách mm ).                                                                                                      
Použití:  pro práce v geodetických polohových základech,                                                           
speciální práce v inženýrské geodézii  ( geodetické sledování posunů a přetvoření 
nejvýznamnějších konstrukcí a stavebních děl ). 

• Druhá skupina … přesné přístroje,     též :  „vteřinové“                                                          
( úhlové hodnoty …  1″  nebo v 0,0001 gon,    délky … přesnost do 10 mm ).                                                                                  
Použití:  pro vybudování základů pro podrobné mapování a pro vytyčování staveb,  
pro měření posunů a přetvoření staveb.                      

• Třetí skupina … stavební přístroje,   též :  „minutové“                                                                   
jednoduchá obsluha, ale vhodné jen pro použití na velmi krátké vzdálenosti                                                                                        
( úhlové hodnoty na  1'  nebo na zaokrouhlené desítky vteřin,   nebo 0,01 gon ).  

 

Doporučení k prostudování :       https://cs.wikipedia.org/wiki/Teodolit  


