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Totální stanice FOIF 
Děkujeme za nákup totální 
stanice FOIF. Jedná se o 
robustní a spolehlivý přístroj, 
jehož výkon a design plně 
odpovídají nejmodernějším 
vědeckým poznatkům a 
znalostem. Věříme, že budete 
mít dostatek času na přečtení 
tohoto návodu k obsluze a že 
uvedené instrukce budou pro 
vás plně srozumitelné.  
V případě nutnosti nás, prosím, 
neváhejte kontaktovat. 
 
Děkujeme za Vaši důvěru. 
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Před započetím měření 

Baterie 
Aktuální stav nabití baterie se zobrazuje v měřící obrazovce prostřednictvím standardně užívané 
ikony. 

 
 
měření probíhá bez omezení 
 
 
 

ještě je možné měřit, nicméně baterie by se měla brzy dobít nebo vyměnit 
 
měření není možné, vyměňte nebo dobijte baterii 
 

 
Pracovní doba baterie je ovlivněna mnoha faktory, především pak okolní teplotou. Spotřeba 
energie v režimu měření vzdálenosti je vyšší než při měření úhlů. Před započetím prací v terénu 
vždy překontrolujte stav baterie. 

Vyjmutí baterie z přístroje 
Zatlačte zajišťovací zámek směrem dolů a následným vyklopením baterie směrem od přístroje ji 
vyjměte z těla přístroje. Při nasazovaní baterie postupujte opačným způsobem, po správném 
umístění baterie uslyšíte zřetelné cvaknutí zajišťovacího zámku. 

Nabíjení baterie 
Baterii dobíjejte standardní nabíječkou, která je součástí dodávky. Po připojení konektoru 
nabíječky do baterie a vložení nabíječky do zástrčky (220V) se na nabíječce rozsvítí kontrolka 
červeným světlem. Ukončení nabíjení je signalizováno zelenou barvou kontrolky. Doporučuje se 
pokračovat v nabíjení po dobu 1 až 2 hodin po rozsvícení zelené kontrolky.  
Pokud kontrolka červeně bliká, znamená to, že došlo k nějakému problému. Je nutné nabíječku 
odpojit ze zásuvky i od baterie a po asi pěti minutách se pokusit nabíjení znovu spustit. 
 
Baterie získá svojí maximální kapacitu po 3 – 5 kompletních nabíjecích cyklech, které by měly trvat 
nejméně 10 hodin.  

 

Centrace a horizontace přístroje 
Totální stanice má laserový provažovač (někdy nesprávně nazývaný jako laserová olovnice), 
pomocí kterého lze přístroj snadno centrovat nad stanovištěm. Intenzita paprsku se dá měnit. 
 
Kromě standardní krabicové a trubicové libely má totální stanice i elektronickou libelu, která se na 
obrazovku vyvolá stiskem klávesy BS (jedna ze žlutých kláves v těsné blízkosti displeje). 
Urovnávání probíhá prostřednictvím tří stavěcích šroubů. 
 

Informace: dodávaná baterie je velmi výkonná a po plném nabití by měla umožnit 
až 26 hodin standardního měření, včetně měření vzdáleností. 
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Klávesnice a displej 
Totální stanice Foif RTS100 má dva plnohodnotné displeje a dvě alfanumerické klávesnice – 
v každé poloze přístroje. Dále jsou v okolí displeje umístěny i další klávesy, které slouží k rychlému 
a pohodlnému ovládání přístroje a měřického programu. 
 

Funkce kláves v obrazovce měření 
 

 
 

 
 

 
 

klávesa akce poznámka 
Esc  návrat o krok zpět jako Escape na počítači 
BS vyvolání elektronické libely a laserové olovnice  
Space změna výšky cíle a výšky přístroje  
Func změna sad funkčních kláves  
šipky klávesy pro pohyb v menu ▲ ▼ ◄ ► 
F1 – F4  funkční klávesy pro měření lze nastavit v části Nastavení 
ENT potvrzovací klávesa jako Enter na počítači 
SFT změna typu cíle (terče)  hranolštítekbez 

hranoluhranol… 
 vyvolání základních voleb / nastavení pro ovládání totální stanice 

Informace: červená klávesy v pravém dolním rohu klávesnice slouží k spuštění 
přístroje před započetím práce a k jeho vypnutí po ukončení práce. 
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Ovládání přístroje při měření 

Základní obrazovka 
Po spuštění přístroje se jako první objeví tzv. Základní obrazovka (Hlavní obrazovka). Na této 
obrazovce je v horním řádku zobrazeno aktuální datum a čas, ve druhém řádku je typ totální 
stanice, ve třetím řádku je výrobní číslo přístroje, v dalším řádku verze vnitřního firmware a 
konečně v posledním řádku je název aktuálně otevřené zakázky. 
V inverzních polích jsou nad příslušnými aktivními funkčními klávesami zkratky pro vstup do 
dalších částí obslužné aplikace. 
 

 
 

 

•  MER – měřící obrazovka (také je možné stisknout klávesu ESC; ta v základní obrazovce 
přepíná mezi touto obrazovkou a obrazovkou měření) 

•  PAM – vstup do paměti 
•  NAST – nastavení parametrů 

 

 

 

 

 

Měření 
Po stisku klávesy F1 (nebo ESC) se objeví displej Měřicí obrazovky. 

první 
obrazovka

F1/ESC

měření

F2

bez funkce

F3

paměť

F4

nastavení volby

Informace: Jednotlivé sekce přístupné ze Základní obrazovky budou postupně 
vysvětleny v další části návodu. 

konstanta hranolu 

Obrázek 1 – základní obrazovka 
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V dolní části displeje jsou čtyři inverzní pole, ve kterých je uvedeno, co která funkční klávesa právě 
umožňuje. K dispozici jsou tři sady inverzních polí, které se mění stiskem klávesy Func. Funkci a 
pořadí funkčních kláves v měřící obrazovce lze kompletně předvolit (v sekci Nastavení). 
V měřící obrazovce se zobrazují aktuálně změřené hodnoty. 

Registrace 
Chcete-li hodnoty registrovat, stiskněte REG (v našem příkladu je to klávesa F4). Objeví se 
rozhodovací obrazovka, ve které si zvolíte typ dat k registraci. Sekce má dvě stránky. 

 

R
eg
is
tr
ac
e

Stanoviště

číslo bodu

souřadnice YXZ

výška přístroje, 
kód

podmínky měření 
(nepovinné)

Jen úhly

HA, VA

číslo bodu, výška 
cíle, kód

Souřadnice

Y, X, Z

číslo bodu, výška 
cíle, kód

Úhly a délka

HA, VA, SD

číslo bodu, výška 
cíle, kód

Poznámka (textový řetězec)

Zobrazit
(registrované 
záznamy)

Vybrat soubor (vybrat zakázku)

ppm 

ikona typu cíle 

ikona baterie 
číslo sady 
funkčních kláves

aktuální určení funkčních kláves F1 – F4 

polární 
souřadnice 
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Určení stanoviště v souřadnicích 
Po vstupu do sekce určení stanoviště lze postupovat dvěma způsoby, v závislosti na typu práce. 
Pokud hodláte měřit v souřadnicích, vložte souřadnice stanoviště (nebo vyberte souřadnice ze 
seznamu již uložených bodů). Doplňte výšku přístroje, eventuálně kód a můžete nastavit i další 
nepovinné údaje – jméno obsluhy, aktuální počasí, vítr a především pak teplotu a tlak. 

 
Obrázek 2 – vstup do určení stanoviště a vložení hodnot 

Vložené údaje 
•  zaregistrujte stiskem REG (F3), pokud jste nový bod vložili ručně, 
•  potvrďte stiskem OK (F4), pokud byl bod již v databázi. 

V dalším kroku pak:  
1. vložte přímo směrník (jižník) na orientační bod,  

nebo  
2. vložte/vyberte souřadnice orientačního bodu. 

 
Obrázek 3 – vložení orientačního bodu 

Nakonec na zvolený orientační bod zacilte a měření zaregistrujte – opět klávesou REG. Nyní je 
možné začít s měřením v souřadnicích. 

Volné stanoviště 
Totální stanice dovoluje určení stanoviště i prostřednictvím úlohy Volné stanoviště. Jakmile na 
měřící obrazovce po stisku REG (F4) vstoupíte do sekce Stanoviště, vyberte 1. Souřadnice, 
následně stiskněte klávesu PROT (F2) a nakonec zvolte 1. XYZ.  

 
Obrázek 4 – vstup do zpětného protínání ze souřadnic 
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Poté vkládejte/vybírejte orientační body, na které budete úlohu měřit. Jako první je vhodné vybrat 
jednoznačné daný, tzv. výchozí orientační bod, ke kterému bude v závěru úlohy vztažena 
orientace. Je možné vybrat až 5 různých bodů. Body vybírejte v pořadí, ve kterém budou měřeny. 

 
Obrázek 5 – vybírání výchozích bodů  

Při vkládání prvního bodu jsou k dispozici tři funkční klávesy: 
F1 – ČÍST: vyvolání databáze bodů z aktivního souboru/zakázky; nalezený bod lze vybrat Ent, 
F2 – REG: pokud vkládáte číslo bodu a souřadnice ručně, je nově zadaný bod možné uložit, 
F3 – DALŠ: aktuální bod bude vložen do úlohy a můžete vybrat/vložit další bod, 
F4 – MĚŘ: tato možnost se objeví v okamžiku, kdy již bude možné přejít k měření. Tzn., že již byl 
zadán dostatečný počet bodů pro měření a následný výpočet. 
 

 
Po vložení všech bodů stiskněte klávesu MER (F4). Na displeji se objeví nová obrazovka, na první 
orientační bod zaměřte buď směr i vzdálenost – DEL (F1) nebo je směr – UHEL (F2). Po změření se 
objeví nová obrazovka s polárními souřadnicemi na měřený bod. Měření lze schválit ANO (F4) a 
přejít na měření dalšího bodu nebo neschválit a pak bod znovu přeměřit NE (F3). 

 
Obrázek 6 – měření prvního bodu 

 
Obrázek 7 – měření druhého bodu 

Informace: Pokud byly do úlohy vybrány nejméně tři výchozí body, je možné na 
orientační body měřit jen směrově; v takovém případě bude dostupná i klávesa F2 
– jen měření směrů/úhlů. 
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Jakmile je změřen dostatečný počet prvků (bodů) pro výpočet protínání, zobrazí se na pozici F1 
nová funkce – VYPO. Po jejím stisku proběhne výpočet a na displeji objeví vypočtené souřadnice 
nového bodu a příslušné odchylky. 

 
Obrázek 8 – vypočtené souřadnice 

Stiskem: 
•  DALS (F1) je možné pokračovat v měření přidáním nového bodu a jeho zaměřením, 
•  ZOBR (F2) se vyvolají odchylky měření na jednotlivých bodech,  
•  REG (F3) se zobrazené souřadnice zaregistrují, 
•  0 (F4) vyvolejte obrazovku pro orientaci soustavy, následným stiskem ANO (F4) bude 

soustava orientována na první měřený bod osnovy. 
 
Po stisku klávesy F2 se zobrazí tabulka s přehledem odchylek měření jednotlivých bodů měřené 
osnovy.  

 
Obrázek 9 – odchylky měření 

Nyní je možné jednotlivá měření vyloučit z výpočtu nebo přeměřit. Také je možné přidat další 
nový bod do osnovy a ten samostatně zaměřit. Najeďte na požadovaný řádek s předpokládaným 
špatným měřením a stiskem: 

•  SMAZ(F1) dojde k vymazání (deaktivaci) daného záznamu, 
•  NVYP (F2) se nová konfigurace přepočítá,  
•  NMER (F3) je vybraný bod možné přeměřit, 
•  PRID (F4) se vstoupí do obrazovky pro přidání a změření nového bodu.  

 

 
Obrázek 10 – třetí bod osnovy byl deaktivován nebo vybrán k přeměření 
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V dalším postupu byla po deaktivaci měření úloha zpětného protínání znovu přepočtena a 
aktuální výsledné hodnoty se zobrazují na displeji. 

 
Obrázek 11 – nově vypočtené souřadnice a odchylky 

Vypočtené souřadnice uložte stiskem REG (F3). Bodu přiřaďte číslo, pod kterým bude v databázi 
dohledatelné. 

 
Obrázek 12 – uložení nového bodu č. 4054 vypočteného protínáním 

Nevhodné umístění stanoviště při zpětném protínáni z úhlů je vyobrazeno na obrázku níže. 
Posuňte stanoviště dovnitř nebo vně kružnice nebo měřte na dané body i vzdálenosti. Další 
možností je přidat do výpočtu ještě další bod, který bude umístěn vně kružnice. 
 

 
Obrázek 13 – nevhodné prostorové rozmístění při zpětném protínání z úhlů 

 
 

 

 
Informace: Výpočet polohy probíhá metodou nejmenších čtverců (MNČ). 

Informace: Alternativní vstup do této úlohy je přímo z Měřící obrazovky přes 
funkční klávesu MENU >> 2. PROTÍNÁNÍ (na druhé straně nabídky). 
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Určení stanoviště pro sběr polárních dat 
V některých případech je výhodnější měřit a registrovat přímo měřená polární data. Pak je nutné 
postupovat níže popsaným způsobem, aby bylo možné takto měřená data dávkově konvertovat 
do formátu, který umí zpracovávat programy užívané v ČR. 
Po vstupu do sekce Stanoviště vložte výše popsaným způsobem číslo bodu (stanoviště) a výšku 
přístroje. Do polí pro vkládání souřadnice vložte místní souřadnice (př. Y=510000,00; 
X=1200000,00; Z=110,344). Můžete vyplnit i další nepovinné údaje – viz str. 9 nahoře. 

 
Obrázek 14 – vložení údajů o stanovišti 

Stiskem klávesy REG záznam uložte. V dalším kroku (určení stanoviště) zvolte volbu Směrník, 
vložte hodnotu 0,0000G a zacilte na libovolný zajišťovací bod. Klávesou REG tento směr potvrďte. 
Zajišťovací bod slouží jen pro vaši případnou kontrolu, ve výsledném záznamu nebude figurovat. 
 

  
Obrázek 15 – nastavení zajišťovacího směru 0,0000G 

V následujícím kroku vyberte v menu Registrace buď položku 2 – jen úhlové měření (př.: na kostel) 
nebo položku 4 – měření polárních souřadnic (HA, VA, SD) a začněte měřit orientační body. Pokud 
do kódu k orientačnímu bodu dáte číslo 9, bude v automatizovaném zpracování takový bod 
přemístěn do hlavičky formátu MAPA2.  
Kdykoliv v průběhu měření je možné k právě registrovanému měření tento kód vložit, což při 
zpracování povede k jeho umístění do hlavičky. 

 
Obrázek 16 – měření polárních dat a jejich registrace 

K měření podrobných bodů pak slouží volba 4 – registrují se polární souřadnice a kódy. 
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Měření podrobných bodů 
Na obrázku níže je vyobrazena typická obrazovka při měření polárních souřadnic. Záznam se 
zobrazuje na dvou stránkách, přičemž na první straně jsou zobrazeny aktuální polární souřadnice 
(šikmá vzdálenost SD, svislý úhel VA, vodorovný úhel HA a číslo měřeného bodu). V pravé části 
obrazovky je ikona cíle (tady měření bez hranolu) a ikona stavu baterie (tady plně nabitá). 

 
Obrázek 17 – první stránka obrazovky s polárními souřadnicemi 

Jednou z pohybových šipek (nahoru, dolů) přejděte na druhou stranu záznamu.  

 
Obrázek 18 – druhá strana obrazovky s polárními souřadnicemi 

Na druhé stránce záznamu můžete změnit výšku cíle a případně vložit kód. Kód je možné vložit 
přes alfanumerickou klávesnici přístroje nebo je jej možné vybrat z databáze kódů. Tato databáze 
je přístupná přes klávesu F2 – Číst. 
 

 
Na první obrazovce měření (obr. 17) jsou ve spodní části tři aktivní pole, které odpovídají 
funkčním klávesám F1, F2 a F3.  

•  Volbou AUTO (F1) dojde ke změření vzdálenost nového bodu a jeho automatické 
registraci. Při tomto postupu není možné změnit číslo bodu ani kód a ani výšku cíle. 

•  Volbou VZDA (F2) dojde jen ke změření vzdálenosti. Poté je na další obrazovce nutné 
stisknout klávesu F4 – REG, čímž se uvolní řádky pro vložení/změnu čísla bodu (na první 
stránce) a pro změnu výšky cíle a kódu (na druhé stránce). Teprve poté, po stisku OK (F1), 
dojde k registraci záznamu. 

•  Volbou DOME (F3) se vyvolá obrazovka pro volbu typu doměrku (tři různé možnosti). Po 
vybrání jedné z možností se objeví aktuální polární souřadnice. V základní úloze zacilte na 
měřený bod a stiskněte MER (F1). Po změření vzdálenosti stiskněte OK (F4) a vložte 
hodnotu odsazení (první řádek) a pak pomocí pohybových kláves i směr odsazení (druhý 
řádek). Stiskem OK (F4) se vložené údaje potvrdí a bod se uloží (více na str. 21). 

Informace: Výšku cíle nemusíte měnit až při registraci měření. Pokud chcete 
změnit výšku cíle kdykoliv v průběhu měření, stiskněte klávesu Space, která vyvolá 
displej, ve kterém je možné výšku cíle změnit. 
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Vytyčování 
Do vytyčování lze vstoupit buď z měřící obrazovky přes stisk VYTY (lze navolit viz kapitola Význam 
a nastavení funkčních kláves) nebo lze vstoupit do MENU a tam pak vybrat položku Vytyčování. 
 

 
Obrázek 19 – úvodní nabídka při vytyčování 

První volba se týká založení stanoviště. Pokud je stanoviště již určeno, je možné přejít k vytyčování.  
 

 
Obrázek 20 – nabídka způsobu vytyčování 

První možností je vytýčení výškového bodu, na který není možné dát odrazný hranol. Druhou 
možností je vytyčování přímým zadáváním základních vytyčovacích prvků. Třetí možností je 
vytyčování ze souřadnic, které bude popsáno v následující části. 
 

Vytyčování ze souřadnic 
Nejčastěji využívanou úlohou ve vytyčování je vytyčování ze souřadnic. Přístroj vypočte na 
vytyčovaný bod vytyčovací prvky automaticky v závislosti na aktuálním určení stanoviště. 
  

 
Obrázek 21 – výběr bodu (souřadnic) k vytýčení 

Po stisku OK (F4) zacilte na hranol, který je umístěn v přibližné poloze vytyčovaného bodu, a 
zaměřte na něj vzdálenost. 
 
 



Návod k obsluze  FOIF RTS100 

16

Po změření vzdálenosti se zobrazí hodnoty posunů od aktuální polohy k vytyčovanému bodu. 
  

 
Obrázek 22 – hodnoty posunů k vytyčovanému bodu 

 
Z obrazovky je patrné, že je nutné (od prvního po třetí řádek): 

1. posunout o cca 4,30 m směrem k totální stanici, 
2. posunout o cca 70 cm vlevo od spojnice totální stanice – hranol, 
3. posunout o cca 30 cm svisle dolů. 

Další dva řádky zobrazují: 
4. vodorovnou vzdálenost k vytyčovanému bodu, 
5. úhel pootočení totální stanice od aktuálního do správného směru. 

  

 
Obrázek 23 – přibližování k vytyčované poloze 

 
Souřadnice vytýčeného bodu lze uložit. 

 
Obrázek 24 – uložení souřadnic vytýčeného bodu 
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Výpočetní úlohy 
Obslužný program obsahuje kromě základních geodetických postupů i další měřické, výpočetní a 
souřadnicové úlohy, které mohou pomoci při řešení měřických úkolů přímo v terénu. Tyto úlohy 
najdete v Menu, které je přístupné z měřící obrazovky. 
 
Struktura sekce MENU: 

 
strana 1 

 

 
 
 
strana 2 

M
ěř
íc
í o
b
ra
zo
vk
a 
>>

   
M
EN

U
 (
st
r.
 1
)

Souřadnice

Orientace

Měření

EDM

Soubor

Vytyčování

Orientace

Vytyčovací data

EDM

Soubor

Plocha

Orientace

Výpočet

Doměrky

Orientace

Doměrek 
vzdálenost

Doměrek úhel

Doměrem 2 
vzdálenosti

MLM
(nepřímé měření 

mezi body)

Informace: Volba Orientace u některých souřadnicových úloh představuje určení 
a založení stanoviště, které je nutné pro další postup. Je-li již stanoviště založeno, 
můžete přejít přímo k dalším položkám z nabídky. 
Podobně volba EDM je určena pro nastavení způsobu měření vzdáleností. 
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strana 3 

 

 

M
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íc
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  >
   
M
EN

U
 (
st
r.
 2
)

REM
(měření 

nepřístupné výšky)

Protínání zpět

Souřadnice

Výšky

Projekce bodu

Orientace

Určení základny

Odsazený bod

Vytýčení přímky

Orientace

Určení základny

Vytýčení

Polygonový pořad

Uložit souřadnice

Načíst souřadnice

M
ěř
íc
í o
b
ra
zo
vk
a 
 >
> 
  M

EN
U
 (
st
r.
 3
)

Směrník a délka (ze souřadnic)

Rajon
(určení nového 
bodu výpočtem)

Opakovat měření (měření úhlu)

Vytyčení oblouku

Orientace

2 body a poloměr

3 body

Výpočet trasy (road modul)

Informace: V našem návodu se budeme podrobněji zabývat jen možnostmi, které 
mají reálné použití v našich podmínkách. Ostatní úlohy jsou popsány jen 
v originálním návodu. 
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Souřadnice 
Položka Souřadnice umožňuje přímý vstup pro měření v souřadnicích. V podnabídce jsou čtyři 
možnosti. 

 
Obrázek 25 – podnabídky sekce Souřadnice 

Jednotlivé odkazy slouží k: 
1. založení stanoviště pro měření v souřadnicích, 
2. okamžitý vstup do měření v souřadnicích, 
3. nastavení způsobu měření vzdáleností, 
4. možnost změnit zdrojový soubor pro načtení souřadnic a ukládání dat. 

 

 
 

Vytyčování 
Položka Vytyčování umožňuje přímý vstup do úlohy vytyčování. V podnabídce jsou čtyři možnosti. 

 
Obrázek 26 – podnabídky sekce Vytyčování 

Jednotlivé odkazy slouží k: 
1. založení stanoviště pro vytyčování (v souřadnicích), 
2. okamžitý vstup do podnabídky vytyčování, 
3. nastavení způsobu měření vzdáleností, 
4. možnost změnit zdrojový soubor pro načtení souřadnic a ukládání dat. 

 

 
 
 
 

Informace: Vytyčování bylo vysvětleno v předchozí části návodu na str. 15. 

Informace: Založení stanoviště bylo vysvětleno v předchozí části návodu od str. 9. 
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Plocha 
Položka Plocha umožňuje přímý vstup do úlohy pro výpočty ploch. V podnabídce jsou dvě 
možnosti. 

 
Obrázek 27 – podnabídka sekce Plocha 

 
Jednotlivé odkazy slouží k: 

1. založení stanoviště pro měření vrcholů určované plochy, 
2. okamžitý vstup do podnabídky výpočtu (příp. měření) plochy. 

 
Po vstupu do druhé položky se zobrazí displej s prázdným seznamem. V dalším kroku je nutné 
tento seznam naplnit vrcholy, které tvoří plochu. 

Určení plochy výběrem bodů z databáze 
Pokud již byly body změřeny v souřadnicích a jsou uloženy v databázi, můžete je po stisku CIST 
(F1) postupně vybírat z této databáze. Jakmile budou vybrány alespoň tři různé body, objeví se 
nová funkční klávesa VYPO (F2), po jejímž stisknutí dojde k výpočtu plochy a zobrazení hodnot na 
displeji. 

Určení plochy přímým měřením v terénu 
Druhou možností je vrcholy plochy přímo zaměřit v terénu. Zacilte na první bod a stiskněte MER 
(F4), dojde k zaměření prvního bodu. Zaměření potvrďte OK (F1), zacilte na druhý bod a zaměřte 
jej (F4). Podobně jako v předchozí způsobu, jakmile budou zaměřeny alespoň tři různé body, 
objeví se nová funkční klávesa VYPO (F2), po jejímž stisknutí dojde k výpočtu plochy a zobrazení 
hodnot na displeji. 

 
Obrázek 28 – výsledná obrazovka s výpočtem plochy 
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Doměrky 
Položka Doměrky (Offset) umožňuje přímý vstup do měření doměrků k bodům. V podnabídce 
jsou čtyři možnosti. 

 
Obrázek 29 – podnabídka sekce Doměrky 

 
Jednotlivé odkazy slouží k: 

1. založení stanoviště pro měření, 
2. první typ úlohy, 
3. druhý typ úlohy, 
4. třetí typ úlohy. 

Bod odsazený jednou vzdáleností 
Nejjednodušší úlohou je zaměření odsazeného bodu jednou vzdáleností od aktuální zaměřené 
polohy. Po vstupu do této úlohy zacilte na bod a stiskněte MER (F1), dojde ke změření 
vzdálenosti. Měření potvrďte OK (F4). Na další obrazovce vložte do prvního řádku hodnotu 
odsazení a ve druhém řádku směr odsazení. Stiskem OK (F4) vložené hodnoty potvrďte. 
 
V následující obrazovce stiskem REG (F1) tento záznam uložíte; v případě potřeby při ukládání 
upravte číslo bodu, případně i výšku cíle a kód. 
 
Následující schéma vysvětluje jakým způsobem je odsazený bod zkonstruován v závislosti na 
zvoleném směru odsazení. 

 
Obrázek 30 – schéma úlohy odsazení bodu I. 

 
 

změřená poloha 
odsazené body

stanoviště
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Bod odsazený úhlově 
Jak je vidět ze schéma níže, jde o standardní úlohu, kterou lze řešit mnohem pohodlněji přímo při 
měření podrobných bodů, kdy nejprve změříte pouze vzdálenost, pak natočíte do správného 
směru (hodnota vodorovného úhlu se změní) a teprve nyní záznam uložíte. 
 
 

 
Obrázek 31 – schéma úlohy odsazení bodu II 

 

Bod na spojnici bodů odsazený jednou vzdáleností 
Velmi elegantní a přesnou úlohou je zaměření odsazeného bodu pomocí dvou bodů a vzdálenosti 
od druhého bodu, přičemž odsazený bod je na spojnici těchto dvou bodů. 
 

 
Obrázek 32 – schéma úlohy odsazení bodu III 

Postup je následující: vyberte úlohu a zacilte na první pomocný bod P1. Stiskem MER (F1) změřte 
vzdálenost, poté stiskem OK (F4) měření uložte. Obdobným způsobem zaměřte druhý pomocný 
bod P2. Změřte vzdálenosti od druhého bodu k měřenému (odsazenému) bodu, hodnotu vložte 
do pole Délka a potvrďte OK. Na další obrazovce stiskněte buď REG (F1), to pokud chcete 
zaregistrovat souřadnice, nebo HVD (F2), pokud chcete vyvolat polární data, která pak uložíte. 
 

 
 

Informace: Do paměti se vždy uloží již upravené pravoúhlé nebo polární 
souřadnice odsazeného bodu (jako by bylo na tento bod měřeno přímo). 
Pomocné hodnoty se neukládají. 

stanoviště

změřená poloha 

odsazený bod odsazený bod 

stanoviště 

změřená poloha P1 

změřená poloha P2 
odsazený bod 
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Projekce bodu 
Tato úloha umožňuje projekci (promítnutí) bodu odsazeného od výchozí přímky na tuto přímku. 
V prvním kroku se definuje základna (výchozí přímka) a ve druhém kroku se vloží souřadnice 
odsazeného bodu. Dojde k výpočtu ortogonálních prvků odsazeného bodu vzhledem k základně 
(délka = staničení, doměrek = kolmice). 
Výpočet může probíhat buď výběrem bodů z databáze, nebo je možné jednotlivé body přímo 
měřit. Obě možnosti lze i kombinovat. Při měření bodů úlohy je možné záznamy registrovat.  
 
Po ukončení výpočtu staničení a kolmice k novému bodu lze po stisku VYTY (F4) vytýčit průmět 
zadaného/změřeného bodu na základnu. 
 

 
Obrázek 33 – schéma úlohy projekce bodu 

 

Vytýčení přímky 
Podobně jako v předchozí kapitole o úloze Projekce bodu je nejdříve nutné definovat základnu, 
což lze učinit buď výběrem bodů z databáze, nebo je možné jednotlivé body základny změřit. Obě 
možnosti lze i kombinovat. 
 

 
Obrázek 34 – dvě možnosti úlohy Vytýčení přímky 

 
Po určení základny a volbě Vytyč. přímka se objeví dvě možnosti postupu. Po vstupu do volby Bod 
je možné zadat staničení od prvního bodu (Délka) a kolmici (Doměrek) vzhledem k základně, po 
potvrzení hodnot dojde k výpočtu souřadnic nového odsazeného bodu. Bod lze zaregistrovat 
nebo i okamžitě vytýčit. Pro znázornění této úlohy lze využít ilustrační obrázek č. 35. 
 
 
 
 
 

první bod základny druhý bod základny

směr přímky 

staničení 
kolmice

průmět bodu na základnu 

odsazený bod 
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Druhá možnost (2. Přímka) vyžaduje v prvním kroku vložení hodnoty odsazení (Doměrek) 
vytyčované přímky od zadané základny. Bude-li vložená hodnota 0, budou se vytyčovat body na 
základně. 

 
Obrázek 35 – půdorys situace vytyčování přímky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

první bod  

druhý bod  

základna  

odsazení od 
základny 

odsazená přímka 
staničení 

kolmice 

měřený bod 
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Význam a nastavení funkčních kláves 
V sekci Nastavení lze nakonfigurovat vlastní pořadí funkčních kláves. Lze tedy ovlivnit, jak se 
budou zobrazovat na obrazovce při měření a registraci dat. Díky této funkci si můžete sami 
připravit dvě vlastní konfigurace (sady) funkčních kláves, které pak můžete zvolit a využívat 
v závislosti na typu práce (př. dvou různých sad funkčních kláves – sada 1 pro měření, sada 2 pro 
vytyčování). Tato nastavení lze kdykoliv vyvolat; je možné se vrátit i k továrnímu nastavení. 
 
Změnit nastavení jednotlivých kláves je velmi snadné. V sekci Nastavení vyberte na druhé stránce 
volbu Key set. Na displeji se ve třech řadách zobrazí celkem dvanáct polí s aktuálním nastavením 
funkčních kláves. Pomocí pohybových kláves vlevo/vpravo přesuňte kurzor na jedno z polí a pak 
jednotlivými stisky pohybových kláves nahoru/dolu vyhledejte vhodnou volbu pro příslušnou 
funkční klávesu. Nastavení potvrďte stiskem F4 – OK.  
 
Dostupné funkční klávesy: 

 
 
Příklad nastavení funkčních kláves. 
 

 

VZD

SOUR

EDM

F1

SHV1

MENU

STAN

F2

SHV2

VYTY

DOME

F3

0SET

HSET

REG

F4

klávesa vysvětlení 
EDM volby pro měření vzdáleností, režim, typ hranolu… 
STAN založení stanoviště 
DOME vložení doměrku k měřenému bodu 
REG uložení aktuálního měření (záznam dat) 
VZDA spustí měření vzdáleností 
SHV1 postupné zobrazování hodnot SD/HA/VA > HD/HA/VA > VD/HA/VA 
SHV2 postupné zobrazování hodnot SD/HD/VD > SD/HA/VA 
0SET nastavení 0,0000G do požadovaného směru 
SOUR zobrazení souřadnic na měřící obrazovce 
MENU vstup do sekce výpočtů v programu 
VYTY vstup do vytyčování 
HOLD zmrazení hodnoty vodorovného úhlu 
HSET nastavení hodnoty vodorovného směru 
PROT protínání zpět ze směrů a vzdáleností  
AUTO změření vzdálenosti a automatické uložení záznamu 
CIST načtení databáze (body, kódy, zakázky…) 



Návod k obsluze  FOIF RTS100 

26

Nastavení měření vzdáleností 
V měřící obrazovce lze přes funkční klávesu EDM vyvolat sekci rychlého nastavení způsobu měření 
vzdálenosti. Zatímco základní možnost změny mezi různými způsoby měření vzdáleností (na 
hranol, na štítek, bez hranolu) lze v režimu měření měnit stiskem klávesy SFT, další změny 
(například hodnota konstanty hranolu) je nutné vykonat v tomto menu. 
 

Do menu nastavení parametrů měření vzdáleností se lze také dostat zkratkou  stiskněte 
zelenou klávesu hvězdička a pak F1. 

 

* nastavovací menu (položky) je rozloženo na dvou stranách 
 
Při volbě průměrovaného měření je možné prostřednictvím kláves F3 a F4 nastavit počet měření, 
ze kterých se bude výsledná hodnota počítat jako průměr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

položka * vysvětlení 
Režim Rychlé „stand.“ / Přesné „stand.“ / Přesné „prům.“ / Přesné „rychlé“ / Tracking 
Hranol Hranol / Štítek / Bez hranolu 
Kons. hr. číselné vložení konstanty -99 mm ~ +99 mm 
Teplota vložení teploty pro výpočet ppm -30 °C ~ +60 °C 
Tlak vložení tlaku 500 ~ 1400 hPa 
ppm přímé vložení hodnoty ppm -499 ~ +499 

Informace: Stiskem klávesy F1 se nastaví tovární nastavení konstanty ppm na 0. 
Nastavená teplota bude 15 °C a tlak 1013 hPa. 
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Práce se soubory 
Pro práci se zakázkami, pro vkládání a mazání vstupních dat, k přípravě kódů (až 50 položek), 
výběru místa pro ukládání záznamů a k přenosu dat do PC slouží sekce Paměť. 
 
Ze základní (hlavní) obrazovky je tato sekce dostupná po klepnutí na klávesu F3. Přehledné menu 
je umístěno na jedné stránce. Struktura menu je zobrazena níže. 
 
Ve vnitřní paměti přístroje je umístěno 20 zakázek označených jako JOB1 – JOB20. Tyto zakázky 
lze jen libovolně přejmenovávat, nelze je vymazat. Pokud chcete registrovat na SD kartu, je 
struktura zakázek totožná. 
 
Měřená data se ukládají vždy jen do aktivní (zvolené) zakázky.  
 

 

 
 
 

Pa
m
ěť

Zakázka

vybrat

přejmenovat

smazat

odeslat
(přes seriový port 

RS232)

nastavení 
komunikace

(pro externí 
záznamník)

Prohlížení (výběr souboru)

vložit data

nahrát data

mazat data

prohlížet data

vyčistit soubor

Kódy

editace

mazání

Úložiště

vnitřní paměť

externí SD karta

USB
(spuštení 

komunikace)
(dále v součinnosti 

s PC)
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Zakázky 
V sekci paměť vyberte položku Zakázky. V nabídce pro práci se zakázkami je pět možností pro 
správu zakázek. První tři se týkají zakládání, přejmenování a mazání zakázek a ty budete využívat 
velmi často. Poslední dvě volby se týkají přenosu dat přes sériový port (tento způsob se nyní 
využívá jen výjimečně) a pro případné nastavení přenosových parametrů pro ovládání přístroje 
externím záznamníkem. 
 
Zakázky jsou rozděleny do dvaceti samostatných souborů, které jsou ve výchozím pojmenování 
označeny jako JOB1 – JOB20. Tento počet nelze změnit. V prvním kroku je tedy nutné zakázku 
vybrat. Teprve poté je možné ji pro lepší orientaci v seznamu zakázek přejmenovat. Pokud se 
rozhodnete zakázku smazat, dojde ve skutečnosti pouze k vymazání všech uložených dat a 
přejmenování zakázky na výchozí označení  JOBxx. 

Úpravy a prohlížení zakázky 
Každou zakázku lze upravovat a prohlížet. Po vstupu do položky Prohlížení můžete do již zvolené 
zakázky vkládat nová data (souřadnice) jednotlivě, nahrávat data, mazat data jednotlivě, prohlížet 
uložená data nebo vymazat všechna data najednou. Tento způsob mazání dat nemění 
pojmenování zakázky. 

Kódy 
V sekci kódy si můžete připravit vlastní tabulku (knihovnu) kódů, kterou bude při měření možné 
využívat se všemi zakázkami. Kapacita knihovny je 50 kódů. Kódy je možné najednou vymazat. 

Úložiště 
Totální stanice má svoji vlastní pevnou vnitřní paměť, do které lze zaregistrovat 60 000 záznamů. 
K dispozici je 20 pevných zakázek, v každé z nich je k dispozici 3 000 záznamů. Dále je pro 
ukládání dat možné využívat i SD kartu, kterou vložíte do slotu v těle přístroje. V takovém případě 
máte k dispozici dalších 60 000 záznamů. 
V obou případech je možné pracovat s maximálně dvaceti zakázkami (celkem tedy 40). 
 
Po vstupu do sekce Úložiště vyberte vhodný řádek a výběr potvrďte. Mezi jednotlivými úložišti 
nelze v totální stanici data kopírovat. 

USB 
Po vstupu do sekce USB se aktivuje spojení s PC prostřednictvím USB kabelu. Nejprve aktivujte 
funkci USB, teprve pak do totální stanice vložte konektor USB mini. Na obrazovce vašeho počítače 
se objeví Průzkumník, ve které je totální stanice označena jako tzv. Vyměnitelný disk. V adresáři 
FILE pak vyhledejte soubor *.DAT, který standardním způsobem nakopírujte do PC. 
 
Další zpracování dat pak již probíhá v počítači. Součástí dodávky je i konverzní program, který 
převádí naměřená data z formátu *.DAT do formátu *.ZAP.  
 

 
 
 
 

Informace: Propojovací kabel USB – USB mini a SD karta (4GB) jsou součástí každé 
dodávky totální stanice Foif RTS100. 
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Přenos dat mezi totální stanicí a PC 
Pro přenos dat do PC se používá standardní USB kabel, který je součástí dodávky. Pro propojení 
obou zařízení postupujte následujícím způsobem: 

1. Zapněte totální stanici, 
2. stiskněte klávesu PAM (F3), 
3. přejděte na řádek 5. USB a potvrďte Ent, 
4. připojte USB kabel do PC a pak do USB mini konektoru na totální stanici, 
5. na PC se automaticky otevře Průzkumník, což signalizuje úspěšné propojení. 

 
Obrázek 36 – USB mini na totální stanici 

Přenos dat do PC 
Průzkumník nazývá připojenou totální stanici jako Vyměnitelný disk. Přejděte do adresáře FILE a 
vyberte některý ze souborů *.DAT, který standardně překopírujte do počítače. 
 

 
Obrázek 37 – soubor KOM.DAT připraven k nakopírování do PC 

 

 
 

Informace: Soubor *.DAT obsahuje veškerá měřená data zakázky. Pro jejich 
konverzi do formátu MAPA2 použijte aplikaci GEOPEN2ZAP (součástí dodávky). 
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Načtení souřadnic do totální stanice 
Proces načtení souřadnic do totální stanice je nutné rozdělit do několika fází. Před vlastním 
přenosem je nutné souřadnice připravit do kompatibilního formátu (nejjednodušeji asi v textovém 
editoru Poznámkový blok), který se načte do aplikace Foif Exchange TS, ze které se pak přes USB 
port přenese do zakázky v totální stanici. 
 

1. Souřadnice připravte do souboru typu *.txt podle následující specifikace, 
•  pořadí dat – č.b., X, Y, Z, kód 
•  oddělovač dat – čárka (,) 
•  oddělovač hodnot – desetinná tečka (.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Propojte totální stanici s PC prostřednictvím USB kabelu – postup viz začátek kapitoly na 
předchozí straně, 

3. Otevřete v počítači aplikaci Foif Exchange TS a v úvodním rozhodovacím bloku vyberte typ 
přístroje RTS100 (pokud není k dispozici tak zvolte TS680), 

4. V programu klepněte na tlačítko Open a najděte soubor se souřadnicemi, který hodláte 
přenést, následně výběr potvrďte klepnutím na Otevřít, 

 

 
Obrázek 39 – vyhledání souboru 

100100451001,1125365.23,524362.12,120.30 
100100451002,1125367.01,524362.23,121.71 
100100451003,1125373.16,524360.23,120.66 
100100451004,1125376.07,524360.25,120.90 
100100451005,1125367.07,524362.77,120.12 
100100451006,1125367.18,524363.73,120.17 
100100451007,1125366.06,524364.13,121.19 
100100451008,1125384.24,524363.79,121.05 
100100451009,1125364.42,524394.91,122.15 
100100451010,1125314.55,524314.82,122.33 
100100451011,1125304.39,524336.28,121.96 
100100451012,1125405.69,524377.33,121.86

Obrázek 38 – vzorová data ve formátu *.txt 
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5. Jakmile se v okně aplikace se objeví načtené souřadnice, klepněte na tlačítko Send a 
aktivujte volbu USB port, nakonec stiskněte tlačítko OK, 

 

 
Obrázek 40 – načtení souřadnic do aplikace 

 
6. V dalším kroku vyhledejte pomocí Průzkumníku adresář FILE (v totální stanici) a v tomto 

adresáři vyberte soubor (zakázku) do které se budou data přenášet (př. JOB10.DAT), 
 

 
Obrázek 41 – výběr zakázky pro přenos souřadnic 

7. Proces přenosu iniciujte klepnutím na tlačítko Otevřít, přenos proběhne, 
8. Klávesou Esc na totální stanici ukončete propojení s PC, 
9. V totální stanici překontrolujte přenesená data. 

•  Hlavní obrazovka > F3 Paměť > 2.Známá data > Výběr zakázky > 4. Prohlížet. 
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Nastavení 
Totální stanice FOIF RTS100 má široké možnosti nastavení vnitřních parametrů. Ze základní 
obrazovky se do nastavení dostanete stiskem klávesy F4. 
Možnosti sekce Nastavení jsou zobrazeny na dvou stránkách displeje totální stanice. 
 
Přehledný diagram zobrazuje možnosti celkového nastavení přístroje. 
 

 

 

 
 
 

N
as
ta
ve
n
í

Podmínky měření podrobnosti str. 33

Nastavení přístroje podrobnosti str. 34

Seřízení přístroje

elektronická libela

indexová chyba

Nastavení komunikace
(pro externí záznamník 

přes RS232)

Jednotky podrobnosti str. 34

Datum a čas

formát MMDDYYYY

formát HH:MM:SS

Funkční klávesy

nastavení kláves

uložení nastavení

načtení nastavení

Informace: Přístroj je dodáván již v nastavení, které by mělo vyhovovat pro 
většinu měřických úloh a postupů standardně využívaných v ČR. Případně změny 
v nastavení totální stanice dělejte s rozmyslem, abyste se vyvarovali případných 
těžkostí při měření v terénu či při následném zpracování dat. 
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Podmínky měření  

 

Po
d
m
ín
ky
 m

ěř
en

í

typ délky

šikmá

vodorovná

převýšení

kompenzátor

XzapYzap

XvypYvyp

XzapYvyp

refrakce a 
zkreslení

0,14

0,20

Ne

svislý úhel

zenit 0°

zenit 90°

± horizont

vodorovný úhel

pravotočivý

levotočivý

upozornění 90°

Ne

Ano

souřadnice

Y‐X‐Z

X‐Y‐Z

nejmenší úhlový 
dílek 

0,0002G

0,001G

0,002G

kód

opakovat

jednou

převýšení

VD

GD

nejmenší 
jednotka

1 mm

0,1 mm
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Nastavení přístroje 

 

Nastavení jednotek 

 

N
as
ta
ve
n
í p

ří
st
ro
je

automatické 
vypnutí

Ne

5 min

10 min

15 min

30 min

kontrast displeje 1 ‐ 13

osvětlení 
záměrného kříže

0 ‐ 9

Je
d
n
o
tk
y

teplota

°C

°F

tlak

hPa

mmHg

inchHg

mbar

psi

úhlové jednotky

grad př.: 394,2110gon

stupeň př.: 354°47'21"

desetinný stupeň př.: 354,9156°

vojenské př.: 6307,360mil

délkové jednotky

metr

stopa US

stopa INT
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Volby 
V sekci Volby jsou soustředěny položky, které umožnují aktivaci nebo rychlou změnu některých 
často využívaných nastavení totální stanice. Celá sekce má na displeji totální stanice dvě stránky.  

 
Sekce je přístupná neustále a aktivuje se stiskem klávesy hvězdička. 
 

Přehledný diagram zobrazuje možnosti nastavení voleb přístroje. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V
o
lb
y

osvětlení displeje

Ano

Ne

laserová stopa

Ano

Ne

kontrast displeje 0 ‐ 13

osvětlení 
záměrného kříže

0 ‐ 9 

zvuk kláves

Ano

Ne

odraz
(test odraženého 

signálu)
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Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


