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Abstrakt 

Cieľom tejto práce je dokumentácia kostola sv. Jakuba Staršího v juhomoravskej obci Čučice. 

Jedná sa o kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu, pozostávajúcu 

z polohopisnej situácie okolia kostola, pôdorysu prvého a druhého nadzemného podlažia, 

zvislých rezov a pohľadov na priečelia. Textová časť predstavuje najmä celkový prehľad činností 

pri vytváraní práce. Okrem iného pojednáva aj o historických a kultúrnych charakteristikách 

kostola, ako o nehnuteľnej pamiatke. Zahŕňa popis prípravných prác, spôsob vybudovania 

meračskej siete, ako aj metódy merania. Napokon ozrejmuje spracovanie nameraných veličín 

vo výpočtovej a grafickej fáze. Využitie práce a jej zhodnotenie je uvedené v záverečnej kapitole. 

Grafická dokumentácia sa spolu s náčrtmi, zápisníkmi, protokolmi výpočtu, zoznamami súradníc, 

a testovaním presnosti nachádza v prílohovej časti. 
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Abstract 

The aim of this thesis is the documentation of the church of James the Greater in the South 

Moravian village Čučice. It is complete drawings of the structure, consisting of the topographic 

situation around the church, floor plans, vertical sections and views on the facade. Text part 

contents writing about working activities. It also discusses the historical and cultural 

characteristics of the church as immovable monument, the description of the preparatory work, 

a way of building surveying networks and methods of measurement. Finally, it highlights the 

processing of measured values in the computing and graphics phases. Use of this thesis and its 

evaluation is given in the final chapter. Graphic documentation, along with sketches, notebooks, 

calculation protocols, lists of coordinates, and testing the accuracy are in the annex section.  
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1 Úvod 

Kostol sv. Jakuba Staršího je historický objekt, ktorý patrí medzi kultúrne pamiatky Českej 

republiky. Vzhľadom k tomu, že doterajšia dokumentácia kostola nebola pre Národní památkový 

ústav (NPÚ) dostatočná, bolo navrhnuté jeho opätovné zdokumentovanie, ktoré je cieľom tejto 

diplomovej práce. Rozsah a obsah činností bol korigovaný na základe konzultácie  s pracovníčkou 

NPÚ Mgr. Petrou Dohnalovou, a určený po rekognoskácii objektu s Ing. Radimom 

Kratochvílom Ph.D.. Ako výstup boli dohodnuté výkresy pôdorysov, zvislých rezov, pohľadov 

na priečelie kostola a polohopisná situácia okolia. Zameranie stavby bolo uskutočnené 

so súhlasom pána farára rímskokatolíckej farnosti Oslavany, pod ktorú kostol sv. Jakuba patrí. 

 

Obr. 1.1: Pohľad na kostol sv. Jakuba Staršího v obci Čučice. 
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Meranie prebiehalo v júli 2014 v spolupráci s Bc. Luckou Endlicherovou a Bc. Petrom Zoubkom. 

Prístrojové vybavenie bolo zapožičané Ústavem geodézie na Fakultě stavební VUT v Brně. 

V rámci zamerania bola vybudovaná sieť pomocných bodov, z ktorej bolo realizované podrobné 

meranie. Následné spracovanie sa týkalo výpočtu súradníc bodov siete, podrobných bodov 

a testovania ich presnosti. Všetky súradnice bodov sú uvedené v systémoch záväzných pre Českú 

republiku. Grafická dokumentácia je vyhotovená v  programoch AutoCAD 2015 a MicroStation 

V8i.  
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2 Predstavenie objektu 

2.1 Lokalizácia 

Záujmový objekt - kostol sv. Jakuba Staršího sa nachádza v obci Čučice. Táto obec spadá 

pod Jihomoravský kraj, okres Brno – venkov. Leží asi 25 km západným smerom od Brna, neďaleko 

obce Oslavany. Rozprestiera sa na príkrych svahoch a na dne terénneho zárezu spadajúceho do 

údolia, ktoré smeruje k brehu rieky Oslava. [1] Kostol je umiestnený v pomerne riedko 

zastavanom území obce, na križovatke ciest.  

 

Obr. 2.1: Letecký pohľad na kostol a jeho okolie. [5] 

Pôvod nezvyčajného názvu obce má podľa [3] dve alternatívy. Prvá naznačuje, že je odvodený 

od osobného mena ,,Čuč” s pridanou príponou –ici a druhá vychádza zo skrytej, ,,čučící” polohy. 

Prvá písomná zmienka o obci je z 12. storočia nášho letopočtu, keď majetky dnešnej obce patrili 

třebíčským benediktínom. Za dávnych čias bol v týchto oblastiach pestovaný vinič, čomu 

nasvedčujú názvy miestnych poľných a lesných tratí.  
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Obr. 2.2: Lokalizácia obce Čučice na mape. [5] 

 

2.2 Popis objektu 

Kostol sv. Jakuba Staršího je orientovaná pozdĺžna jednoloďová stavba s odsadeným pravouhlo 

ukončeným sanktuáriom. K východnému múru sanktuária prilieha hranolovitá veža so sakristiou 

v prízemí. Na veži sú tri ciferníky s hodinami. Loď je obdĺžnikového pôdorysu so zaoblenými 

rohmi, ukončená odsadeným vstupným útvarom. 

    

Obr. 2.3 (vľavo): Pohľad na prednú časť kostola z juhovýchodnej strany. 

Obr. 2.4 (vpravo): Pohľad na kostol zo severovýchovnej strany. 

Čučice 
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Vonkajšie fasády sú členené hlbokými vpadlými výplňami, v lodi sú prelomené širokými oknami 

s odskočeným segmentovým záklenkom. V sanktuáriu sú okná s jednoduchým segmentom. 

Vstup do kostola sa nachádza v severozápadnej a juhozápadnej zaoblenej časti lodi. 

 

Obr. 2.5: Pohľad na fasádu zadnej časti kostola zo severnej strany. 

V sanktuáriu sa vnútorné steny smerom nahor kónicky zužujú. Je zaklenuté valene, dotýkajúc sa 

výsekmi. Päty klenby dosadajú na pilastre, ktoré majú rímske hlavice. Loď je zaklenutá rovinou 

nad štvorcom medzi pásmi, ktoré oddeľujú sférické čelá klenieb. Pásy dosadajú na polpiliere 

prekryté pilastrami. Z chóru je visutý balkón poloválneho pôdorysu viď obr. 2.6. [1] 

 

Obr. 2.6: Pohľad na chór. 
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Interiér kostola zahŕňa viacero umeleckých pamiatok. Nad hlavným oltárom je obraz, ktorý 

zobrazuje duchovného patróna farnosti – sv. Jakuba Staršího. Dva bočné, protiľahlo orientované 

oltáre, z 2. polovice 18. storočia sú s  námetom sv. Jána Nepomuckého a Zvestovaním Panny 

Márie. Nájdeme tu aj vzácne pôvodné závesné obrazy z roku 1800, dva historické omšové kalichy 

a tri zvony, z nich najstarší odliaty v roku 1581. Vedľajšou súčasťou tejto stavby je klasicistický 

kríž v blízkosti kostola, pochádzajúci z 1. štvrtiny 19. storočia. [1]  

 

Obr. 2.7: Pohľad do sanktuária kostola. 
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2.3 História objektu 

Presná doba založenia kostola sv. Jakuba Staršího nie je známa. Najstaršia zmienka sa uvádza 

v [3]. V nej sa z odvolaním na zápis farára Jana Eitelhubra z roku 1817 píše, že kostol apoštola 

Jakuba St., postavený na najvyššom mieste osady, bol založený kniežaťom Břetislavom 

v roku 1043. Farár sa odvoláva na staré listiny Náměsťské a Březinské. Žiadne priame doklady 

o týchto skutočnostiach už dnes neexistujú. [4] Čučice za tých čias patrili pod třebíčsky kláštor, 

ako je uvedené v kapitole 2.1. 

Ďalší osud Čučíc, nie je celkom jasný, ale podľa [4] kláštor pravdepodobne predal tieto pozemky 

templárom do Jamolic. Po vpáde Kumánov v roku 1304 boli zrejme Čučice zabrané ku hradu 

Templšteinu, kde sa dostali do dŕžavy pánom z Lipé. Napokon kúpil pozemky knieža 

z Lichtenštejnu. Svedčí o tom rodový erb nad vchodom do budovy fary. [4] 

V roku 1619 bol kostol zrútený a na jeho mieste postavený nový. Ten však v roku 1707 úplne 

vyhorel, o čom svedčí aj pamätná tabuľka na fasáde severnej strany kostola. Pri požiari vyhorela 

aj fara, a s ňou matrika a iné dôležité listiny. Miestnym obyvateľom sa podarilo ešte v tom istom 

roku kostol obnoviť. [2] Z roku 1747 existuje dokument, ktorý opisuje, že kostol bol na štyri siahy 

dlhý a tri siahy široký, teda taký, že sa doňho zmestilo ledva 100 ľudí. Časom sa kostol stal 

kapacitne nedostatočný. A tak bol v roku 1747 za finančnej podpory kniežaťa Jana Karla 

Lichtenštajna dostavený do dnešnej podoby.  

 

Obr. 2.8: Výrez z mapy stabilného katastra [6] 
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Pôvodná stavba so stredovekým jadrom bola ponechaná, a využitá ako sanktuárium. Potvrdzuje 

to fakt, že stavebný materiál tejto časti objektu sa líši od ostatných. Je ním kameň. Prestavba 

kostola spočívala vo vybudovaní lode chrámu, ktorá je napojená západným smerom 

na sanktuárium, a veže, nadväzujúcej na sanktuárium z východnej strany. Tieto nové časti stavby 

boli vybudované z tehál. Zjednotenie rozličných stavebných štýlov častí bolo zrealizované 

jednotnou vonkajšou fasádou a zladením interiérovej štruktúry. Beztak je na prvý pohľad zjavné, 

že stavba pochádza z dvoch rôznych období, čo jej pridáva na jedinečnosti a zvláštnosti. Svedčí 

o tom aj výrazne nižšia geometrická presnosť staršej časti objektu, viď  obr. 2.9.  

 

Obr. 2.9: Ukážka  nezvislosti pilastra v juhovýchodnom rohu sanktuária. 

Dnešná podoba strechy veže pochádza až z roku 1835, kedy bola prerobená z tvaru  ,,vévodského 

klobouka“. Ako pokrývačský materiál bol použitý šindeľ, ktorý bol v roku 1911 vymenený 

za plech. Pri stavebných činnostiach v roku 1835 bola poškodená makovica kostolnej veže. Našli 

sa v nej uložené vzácne listiny. Dve nemecké a jedna česká. Sú v nich zachytené významné 

udalosti týkajúce sa obce, najmä z obdobia nákazlivej choroby - cholery, ale aj informácie 

o stavbe pôvodného kostola. [4] 
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Obr. 2.10 (vľavo): Pohľad z roku 1910 na Čučický kostol. [4] 

Obr. 2.11 (vpravo): Fotka interiéru kostola z roku 1931. [4] 

 

Obr.2.12: Pohľad z roku 1965 na Čučický kostol. [4] 

Ďalšie úpravy objektu a jeho okolia v rokoch 1950 a 2002 už nezasahovali do charakteristických 

architektonických vlastností stavby. Týkali sa hlavne obnovy fasády, a premaľovania interiéru. 

Do zoznamu kultúrnych pamiatok Českej republiky bol kostol sv. Jakuba Staršího zaradený 

3.5.1958. [10] 
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3 Prípravné práce 

Každá práca potrebuje čas na prípravu. Čím dôslednejšie a podrobnejšie je vykonaná, tým urýchli 

čas a ušetrí námahu pri jej realizácii. Pri geodetických prácach to platí niekoľkonásobne, pretože 

pripravený merač nemusí uvažovať nad metódami a postupmi, zaoberá sa len náhodnými a 

neočakávanými zmenami oproti plánu. K základnému poňatiu obsahu meračských prác, výberu 

meracích prostriedkov, a metód bolo nutné vykonať rekognoskáciu objektu a bodového poľa. 

Ďalšou, nie menej dôležitou prácou pred meraním, bolo vyhotovenie náčrtov. 

 

3.1 Rekognoskácia objektu a bodového poľa 

Ešte pre rekognoskáciou boli na internetových stránkach ČÚZK vyhľadané informácie 

o polohovom a výškovom bodovom poli. Na mape bol dostatočný počet bodov pre pripojenie 

objektu do systémov S-JTSK a Bpv. 

Obhliadka objektu bola absolvovaná pod vedením Ing. Radima Kratochvíla dňa 16.7.2014. 

Bodové pole bolo nájdené v neporušenom stave. Na pripojenie merania do systémov záväzných 

pre ČR boli využité body podrobného polohového bodového poľa: č. 608 - ležiaci juhozápadným 

smerom od kostola, 633 na severovýchodný smer a bod 612 - ležiaci severne od kostola. Body 

výškového bodového poľa Oc2-32c a Oc2-32b boli po rekognoskácii uznané za použiteľné. 

Samotný kostol a jeho okolie, ako sa ukázalo, bol v pochvalnej kondícii. Je to objekt s upraveným 

a starostlivo udržiavaným interiérom a exteriérom. Po prehliadnutí všetkých miestností boli 

navrhnuté výstupné výkresy, odsúhlasené zastupiteľkou NPÚ Ing. Petrou Dohnalovou: pôdorys 

prvého a druhého nadzemného podlažia, pozdĺžny a priečny zvislý rez, pohľady a polohopisná 

situácia.  

Pri prehliadke bola vytváraná fotodokumentácia potrebná pre prípravu a spracovanie merania. 

Taktiež bola navrhnutá predbežná konfigurácia bodov pomocnej meračskej siete, ktorá bola 

pred meraním doriešená a upravená, viď kapitola 4.1. 

 

3.2 Voľba metód merania, prístrojov a pomôcok na meranie 

Podstatnú úlohu pri výbere prístrojov majú metódy merania. Na vybudovanie siete pomocných 

bodov bola zvolaná metóda polygónového ťahu, na podrobné meranie polárna metóda, 

na výškové pripojenie objektu technická nivelácia a na kontrolné meranie omerných mier 

meranie pásmom. Použité prístroje a pomôcky teda boli: totálna stanica, nivelačný prístroj, 
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pásmo. Na účel technickej nivelácie bol použitý nivelačný prístroj SOKKIA C40. Pri zameraní 

stavebného objektu za účelom dokumentácie je vhodné použiť totálnu stanicu s možnosťou 

merania v bezhranolovom móde. Kvôli tomu bola na meranie Čučického kostola vybratá totálna 

stanica TOPCON GPT 3003N. Jej parametre presnosti sú uvedené v tabuľke 1: 

 

Tab. 1: Parametre totálnej stanice TOPCON GPT 3003N. [9] 

3.3 Tvorba náčrtov 

Pred meraním podrobných bodov na objekte boli vyhotovené náčrty. Ich funkciou je, aby 

prehľadne, a čo najpravdivejšie zobrazovali časť objektu s popisom čísel bodov, prípadne iných 

poznámok. Všetky náčrty boli robené ručne na formát papiera A3. Na zameranie fasády sú 

kreslené prevažne v perspektívnom zobrazení a nie sú identické s orientáciou pohľadov 

na priečelia. Takúto voľbu zobrazenia som zvolila kvôli zrozumiteľnejšiemu pochopeniu kostola 

ako priestorového objektu pri spracovaní merania. Takmer každé stanovisko, mimo bod 4008 

má svoj vlastný náčrt, ktorý vykresľuje stavbu z daného uhlu pohľadu.  

Pretože pôdorysný náčrt obsahuje detaily celého objektu, je zložený z dvoch výkresov A3 

formátu. Zobrazuje dané podlažie v pohľade zhora a jednotlivé výškové úrovne sú oddelené 

farbami. Oddelená malá časť výkresu reprezentuje zameranie bodov na chóre v podobnom štýle. 

Polohopisný náčrt obsahuje predmety merania využitím rôznych symbolov a znakov. Pre zvislé 

rezy neboli vypracované žiadne náčrty. Uvedené náčrty sú v prílohovej časti č.1. 

TOPCON GPT 3003N 

Presnosť meraného smeru  
(v dvoch polohách ďalekohľadu) 

1,0 mgon 

Dĺžková 
presnosť 

hranolový mód 3 mm+2 ppm 

bezhranolový mód do 25m 5 mm+2 ppm 
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Obr. 3.1: Ukážka náčrtu zo stanoviska 4005. 
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4 Meranie 

Sieť pomocných bodov a podrobné meranie boli realizované podľa základných zásad Návodu 

pro obnovu katastrálního operátu a převod, v 2. triede presnosti. [7] Viac o presnosti prác 

pojednáva neskôr kapitola 5.5. Sieť pomocných bodov bola vybudovaná metódou plošnej siete, 

ktorá zahŕňa polygónové ťahy a rajóny. Na určovanie výšok bodov bola použitá technická 

nivelácia a trigonometrické určenie výšok. Podrobné meranie prebehlo polárnou metódou. 

V prílohe č. 2 sa nachádzajú zápisníky všetkých meraní. 

 

4.1 Návrh a vybudovanie pomocnej meračskej siete 

Základom celého merania objektu je dôkladne vytvorená sieť pomocných bodov. Jej kvalita sa 

najviac odráža na presnosti konečného diela. Plošná sieť bola zvolená kvôli možnosti prepojenia 

polygónových ťahov a je jednou z variant budovania sietí podľa [7].  

Pri návrhu siete bola uvažovaná vzdialenosť od objektu aj z dôvodu, aby sa pri podrobnom 

meraní vyhlo strmým zámerám. Sieť pomocných bodov na zameranie kostola sv. Jakuba Staršího 

tvorí pätnásť bodov, z nich bolo päť umiestnených v interiéri.  

Všetky pomocné body sú číslované v jednej číselnej rade a ich prehľadné situácie sú v prílohovej 

časti č. 6. Na stabilizáciu bodov boli použité geodetické klince, drevené kolíky a vo vnútri kostola 

lepiacu pásku s vyznačeným krížikom, z dôvodu ochrany kultúrnej pamiatky viď obr. 4.1. Body 

číslo 4001, 4010 a 4012 neslúžili na zameranie objektu, ale na pripojenie do polohového 

systému ČR. Ostatné boli rozmiestnené tak, aby zabezpečili viditeľnosť na potrebné stavebné 

a architektonické prvky kostola. Za účelom zvýšenia presnosti boli medzi bodmi siete 

zameriavané všetky možné smery a dĺžky. Pri tvorbe pomocných bodov boli zakreslené 

miestopisy, ako podklad pre vytvorenie geodetických údajov pomocných bodov (príloha č. 7). 

 

Obr. 4.1: Stabilizácia bodu 4013 v interiéri kostola. 
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4.1.1 Polohové určenie 

Na polohové určenie pomocných bodov siete bol použitý obojstranne pripojený a jednostranne 

orientovaný polygónový ťah. V oblasti kostola sa polygón rozvetvuje na tri časti, viď obr. 4.2. 

Prvá pripojovacia vetva vychádza z bodu 608 s orientáciou na 207. Druhá pripojovacia vetva 

končí na bode 4012 s pripojením na bod 633 (rozhranie budov) a na bod 612. Orientácie na bod 

207 boli merané navyše aj z priebežných stanovísk číslo 4002, 4005, 4010.  

 

Obr. 4.2: Polygónový ťah. 

Prvá vetva obchádza kostol zo severnej a druhá z južnej strany, viď obr. č. 4.2. Tretia vetva 

prechádza cez interiér kostola. Tu sa nachádzal najkritickejší úsek - prepojenie bodu 4011 

v sakristii s bodom 4013 v sanktuáriu, pretože takmer celú plochu pohľadu z dverí zakrýval hlavný 

oltár viď obr. 4.3, 4.4, 4.5. Napokon sa podarilo nájsť priezorné miesto a vhodným 

rozmiestnením bodov sa prepojenie bez väčších problémov podarilo uskutočniť. 
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Obr. 4.3 (vľavo): Pohľad zo sakrtistie do lode kostola. 

Obr. 4.4 (vpravo): Pohľad z lode na vstup do sakrtistie. 

 

Obr.4.5: Prechod zo sanktuária do sakristie. 

Dĺžky strán sa pohybujú v rozmedzí 6 m až 44 m. Podľa [12] by dĺžka strany ťahu nemala klesnúť 

pod 50 m. Odporučená hodnota nebola dodržaná z viacerých dôvodov. Jednak rozmermi 

zameriavaného objektu, potrebou zachytenia veľkého množstva podrobných bodov z rôznych 

uhlov, ale aj terénnou členitosťou povrchu v blízkosti kostola a zlou viditeľnosťou, zapríčinenou 
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okolitou zástavbou. Najkratšia dĺžka sa nachádza v interiéri kostola. Uhlové cielenie na odrazný 

hranol bolo buď na hrot výtyčky, alebo v prípade že to nebolo možné, tak na najnižšie viditeľné 

miesto. Polygónové ťahy boli zamerané súčasne s podrobným meraním. Uhly polygónového 

ťahu boli merané v dvoch polohách ďalekohľadu. 

V rámci plošnej siete bola použitá aj metódu rajónu. Jedná sa o orientovanú a dĺžkovo zameranú 

spojnicu daného a určovaného bodu. Presnosť určeného bodu je pritom závislá od kvality 

zameranej dĺžky a smeru. [13] Metódou rajónu boli určené body 4014, 4015. Nachádzajú sa 

na chóre kostola a slúžili ako stanoviská pre zameranie podrobných bodov nedostupných 

zo suterénu. Boli stabilizované krížikom na drevenej podlahe.  

Použitie metódy určenia bodov rajónom bolo nevyhnutné, pretože previazanie bodov so sieťou 

nebolo možné zrealizovať. Body boli rozložené na ľavú a pravú stranu chóru, pričom viditeľnosť 

z jedného na druhý bola znemožnená chórovým zariadením. Boli určené zo stanoviska 4013, 

viď obr. 4.6.  

 

Obr. 4.6: Zobrazenie bodov určených rajónom. 
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4.1.2 Výškové určenie 

Geodézia ponúka na určenie výšok rôzne metódy. Pri dokumentácii kostola sv. Jakuba Staršího 

v obci Čučice bola použitá technická nivelácia so zvýšenou presnosťou a trigonometrické určenie 

výšok. Obe metódy predstavovali najpraktickejšie a presnosťou dostatočné riešenie. 

Pri spresnenej technickej nivelácii sa dĺžky zámer krokujú, a nemali by presiahnuť 80m. Výšky 

zámer nesmú klesnúť pod 0,3 m od úrovne terénu. Pre vylúčenie hrubých chýb sa meria 

obojsmerne. [12] Tento spôsob merania bol dodržaný. Základné vzťahy pre výpočet presnosti 

technickej nivelácii sú uvedené v tab. 2, 

Medzná odchýlka medzi Vzorec na výpočet 
Jednotky 

vypočítaných 
hodnôt 

daným a meraným prevýšením Δh max = 20. √𝑅𝑘𝑚 mm 

2x meraným prevýšením Δh max = 0,67.20.√𝑅𝑘𝑚 mm 

Tab. 2: Kritériá technickej nivelácie zvýšenej presnosti. 

kde R je dĺžka ťahu v km Δh merané je hodnota vypočítaná z meraných veličín. [12] 

Technickou niveláciou bol pripojený objekt do výškového systému Bpv. Z výškového bodového 

poľa zisteného z oficiálnych internetových stránok ČÚZK boli využité dva body zobrazené 

na mape (obr. 4.7). Bod Oc2-32b je stabilizovaný na budove s popisným číslom 71. Bol použitý 

pre overenie výšky bodu Oc2-32c, stabilizovanom na kostole. Dĺžka nivelačného oddielu bola 

odkrokovaná a odhadnutá na 0,28 km. Zámery nivelačných zostáv sa pohybovali od 4 m až 33 

m. Pri nivelácii boli metódou bočnej zámery určené výšky bodov meračskej siete číslo 4008 

a 4010.  

 

Obr. 4.7: Výškové bodové pole. [14] 

Oc2-32b 

Oc2-32c 



 

- 27 - 

 

Meraním sa potvrdila stabilita a správnosť evidovaných údajov použitého výškového bodového 

poľa. Svedčia o tom hodnoty uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Rozdiel prevýšenia tam-späť  

Δh merané  [mm] 

Medzná hodnota 

Δh max [mm] 
Kritérium 

Posúdenie 
kritéria 

2 7 Δh merané < Δh max VYHOVUJE 

Tab. 3: Posúdenie presnosti obojsmerného merania. 

Merané 
prevýšenie 
(priemer) 

[m] 

Prevýšenie 
zo súradníc 

[m] 

Rozdiel 

Δh merané 

[mm] 

Medzná 
hodnota 

Δh max 

[mm] 

Kritérium 
Posúdenie 

kritéria 

-9,986 -9,986 0 11 Δh merané < Δh max  VYHOVUJE 

Tab. 4: Posúdenie presnosti technickej nivelácie pri overovacom meraní. 

Pomocné body siete, ktoré neboli určené niveláciou boli zamerané trigonometricky. Podstatou 

takéhoto merania je riešenie trojuholníka, v ktorom je zo známeho bodu meraný zenitový uhol 

a šikmá dĺžka na určovaný bod. Prevýšenie sa potom vypočíta na základe matematických vzťahov 

pre trojuholník. [11] Touto menej presnou metódou boli určené body siete číslo 4001, 4002, 

4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4009, 4011 a 4012.  

 

4.2 Podrobné meranie 

Pred meraním podrobných bodov bolo nutné poznať pravidlá vyhotovenia dokumentácie. 

Pre stavebné výkresy ich špecifikuje norma ČSN 01 3420 [15]. Po dôkladnom štúdiu tohto 

predpisu bol zrejmý rozsah a vhodný výber prvkov potrebných k geodetickému určeniu. Je veľmi 

dôležité ovládať tieto skutočnosti, aby sa predišlo zbytočnému nadbytočnému meraniu, alebo 

naopak vynechaniu zamerania dôležitých prvkov, čo by zapríčinilo opätovné meranie.  

 

4.2.1 Meranie podrobných bodov pre grafickú dokumentáciu 

Realizácia podrobného merania prebiehala polárnou metódou. Totálnou stanicou boli merané 

zenitové uhly a šikmé dĺžky, ktoré boli registrované do pamäte. Zameranie podrobných bodov 

bolo z pomocných bodov v jednej polohe ďalekohľadu. Podrobné body na stavebnom objekte 

boli merané v režime pasívneho odrazu. Meranie terénu a predmetov pre tvorbu polohopisnej 

situácie bolo na odrazný hranol. Celkový počet podrobných bodov v dokumentácii kostola 

sv. Jakuba Staršího je 2072. Číslovanie bolo rozdelené do troch číselných radov.  
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Prvá rada obsahuje body zamerané pre polohopisnú situáciu okolia kostola číslo 1 až 259. 

Reprezentujú prienik múrov kostola s terénom, lomové body hraníc pozemkov, okolitú zástavbu 

a ich vstupy, rozhranie povrchov, priebeh ciest, chodníkov, stromy, oporné múry, terénne tvary, 

elektrické vedenie, šachty, a iné súčasti inžinierskych sietí.  

Rozmedzie bodov od 1001 do 2333 zachytáva charakteristické prvky kostola z exteriéru. Sú to 

body potrebné pre zobrazenie priečelí ale aj pôdorysu. Zachytávajú všetky podstatné hrany v 

priestorovej polohe. 

Interiér kostola je zameraný bodmi 3001 – 3474. Boli merané stavebné a architektonické prvky 

pre zobrazenie rezovej roviny, výklenky, klenby, oblúky, soklíky, oltáre, schody, kazateľnica. 

Niektoré ďalšie body museli byť zamerané na účely tvorby zvislých rezov. Kritickým miestom 

merania bolo zádverie vstupu do kostola zo severnej strany. Táto miestnosť bola značne 

zaprataná stavebným materiálom. 

 

Obr. 4.8: Mračno podrobných bodov importovaných v programe AutoCAD. 
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4.2.2 Kontrolné meranie 

Nevyhnutnou súčasťou merania je kontrola kvality. V tejto diplomovej práci boli použité dve 

varianty kontrolného merania podľa [8]. Jednou bolo kontrolné zameranie omerných mier 

pásmom, druhou zameranie jednoznačne identifikovateľných bodov z dvoch rôznych stanovísk. 

Spracovanie kontrolného merania je bližšie uvedené v kapitole 5.5. 
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5 Výpočty 

Spracovanie nameraných hodnôt si vyžaduje vhodný výpočtový software. V oblasti geodézie nie 

je veľmi z čoho vyberať. V tejto diplomovej práci boli použité na spracovanie meraní programy 

Geoman a Groma. Geoman slúži na stiahnutie dát z totálnej stanice. Program Groma patrí azda 

k najbežnejším a najpoužívanejším geodetickým výpočtovým programom. Jedná sa o program, 

ktorý umožňuje riešiť všetky základné geodetické úlohy. Naviac obsahuje jednoduchú grafiku 

a dokáže spracovávať dáta vo formátoch všetkých bežných zápisníkov a hromadne s nimi 

pracovať. [16] Dokumentácia výpočtov je uvedená v prílohovej časti. Protokoly v prílohe č. 3, 

zoznamy súradníc pomocných bodov a podrobných bodov v časti 4. a dáta z testovania presnosti 

v prílohe č. 5. 

 

5.1 Spracovanie zápisníka 

Po stiahnutí dát z totálnej stanice prebehol vstupný výpočet, ktorý zahŕňal matematické 

redukcie z kartografického zobrazenia a nadmorských výšok. Fyzikálne korekcie boli zavedené 

priamo pri meraní a nebolo potrebné sa nimi zaoberať pri sťahovaní ani pri výpočte. V spracovaní 

zápisníka prebehli výpočty opravy smerov z meraní v I. a II. polohe, redukcie vodorovných 

smerov, výpočty prevýšení, spracovanie opakovaných meraní a spracovanie obojsmerne 

meraných dĺžok. Najväčší rozdiel obojstranne meraných dĺžok je 16 mm, a prevýšení 29 mm. 

 

Obr. 5.1.: Ukážka spracovania zápisníka v programe Groma. 
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5.2 Výpočet súradníc bodov pomocnej meračskej siete 

5.2.1 Výpočet približných súradníc bodov pomocnej meračskej siete 

Nasledujúcou činnosťou po spracovaní zápisníka bol výpočet súradníc pomocných bodov. 

Spracované boli v prostredí Groma s vymedzeným súborom meraní, ktorý obsahoval len 

pomocné meračské body. Boli vypočítané metódam polygónového ťahu a rajónu, vychádzajúc z 

kapitoly 4.1. Výpočtové polygónové ťahy boli teda tri, viď príloha 3.2. Hodnoty súradníc boli 

využité ako vstup do vyrovnanie siete.  

 

5.2.2 Vyrovnanie siete 

Cieľom vyrovnania je priradiť meraným veličinám opravy tak, aby spĺňali vopred stanovené 

požiadavky definované matematickými vzťahmi. V geodézii sa na tento účel využíva metóda 

najmenších štvorcov (MNŠ). Jej podstata, ako možno vyvodiť z názvu, spočíva v minimalizácii 

kvadratickej sumy opráv. Využitie MNŠ je podmienené nadbytočným množstvom meraných 

veličín. [17] Nadbytočné merania umožňujú vylúčenie hrubých chýb, zvyšujú presnosť 

a spoľahlivosť určenia.  

Vyrovnanie siete v tejto práci pozostáva z vyrovnania polohovej a výškovej zložky, viď príloha 

3.3. Sieť bodov bola vyrovnaná ako voľná. V polohovej zložke tvorilo približné súradnice pätnásť 

bodov pomocnej meračskej siete a štyri pripájacie body č. 207, 608, 612 a 633. Helmertovou 

podmienkou boli viazané pripájacie body, zatiaľ čo pri pomocných, bola zvolená charakteristika 

,,voľný“. Spôsob pripojenia siete Helmertovou transformáciou umožňuje aj pripojovacím bodom 

priradiť opravy. Navyše nedeformuje meranie podľa geometrie pripojovacích bodov. Celkový 

počet bodov siete bol 19, počet meraných dĺžok 29 a smerov 54. Pri vyrovnaní výškovej zložky 

boli použité výšky bodov 4008 a 4010 určené niveláciou. Tieto body boli výškovo viazané 

Helmertovou transformáciou. Výšky zvyšných pomocných bodov boli ,,voľné“. Výsledné hodnoty 

súradníc v systéme JTSK, Bpv, ako aj ich charakteristiky presnosti sú uvedené v tabuľke 5.  
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Číslo bodu 
Súradnice Výšky 

Y [m] X [m] mx,y[mm] H [m] mx,y[mm] 

207 622809,41 1164469,50 23 - - 

608 622937,32 1164485,48 19 - - 

612 622794,01 1164372,13 23 - - 

633 622758,18 1164403,13 12 - - 

4001 622894,48 1164486,03 16 343,964 3,8 

4002 622868,17 1164455,73 17 343,030 2,7 

4003 622834,76 1164474,26 15 339,112 2,3 

4004 622804,86 1164490,63 15 336,885 2,3 

4005 622843,20 1164447,76 16 343,260 2,3 

4006 622822,87 1164449,95 15 341,332 2,4 

4007 622830,54 1164463,27 16 339,144 2,7 

4008 622792,86 1164472,64 14 338,017 1,3 

4009 622787,18 1164458,93 14 338,526 1,7 

4010 622768,00 1164441,04 13 335,916 1,3 

4011 622809,60 1164469,69 16 339,463 2,5 

4012 622767,17 1164397,05 11 333,730 4,3 

4013 622815,97 1164468,19 16 339,475 2,7 

4014 622832,58 1164460,41 20 342,945 3,8 

4015 622833,95 1164465,15 20 342,951 3,8 

Tab. 5: Súradnice pomocných bodov s charakteristikami presnosti.  

 

5.3 Výpočet súradníc podrobných bodov 

Určenie podrobných bodov vychádzalo z vyrovnaných súradníc pomocných bodov. Bolo 

realizované funkciou programu Groma ,, Polární metoda dávkou “. Súradnice a výšky bodov sú 

určené v metroch na dve desatinné miesta. Bližšie údaje o tomto výpočte sú uvedené v protokole 

viď príloha 3.4. Zoznam súradníc podrobných bodov je uvedený v prílohe 4.2 v systémoch 

záväzných pre ČR. 

 

5.4 Testovanie presnosti podrobných bodov 

Neoddeliteľnou súčasťou geodetických prác je skúmanie a určovanie presnosti. Dôvodom 

k overovaniu presnosti je fakt, že podstúpením priebežných a záverečných kontrol sa pri tvorbe 

dokumentácie môžu odhaliť a odstrániť systematické, ale aj hrubé chyby. V prípade 

dokumentácie historických pamiatok neexistuje viazanosť na konkrétny predpis. 

Presnosť výsledkov sa preveruje v priebehu a pri dokončení tvorby diela. Kontrola presnosti bola 

v tejto práci realizovaná štatistickým testovaním. Predmetom testu sú štatistické hypotézy, čiže 

súbory určitých predpokladov. V prípade overovania presnosti podľa ČSN 01 3410 bola 
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testovaná hypotéza, či výber prislúcha stanovenej triede presnosti. Trieda bola stanovená 

v požiadavkách NPÚ, je ňou 2. trieda presnosti podľa [18]. Platia pre ňu podmienky uvedené 

v tabuľke 6.  

Trieda presnosti 
Kritériá presnosti 

uxy[m] uH[m] uv[m] 

2 0,08 0,07 0,40 

Tab. 6: Kritériá pre 2. triedu presnosti podľa ČSN 01 3410. 

Kde ux,y rozumieme ako medznú hodnotu strednej súradnicovej chyby;  

        uH   ako medznú hodnotu strednej chyby vo výške určenej meraním;  

        uv   ako medznú hodnotu strednej chyby vo výške určenej z vrstevníc. 

 

5.4.1 Testovanie relatívnej presnosti podrobných bodov 

Prvým testom sa zisťovalo dosiahnutie relatívnej presnosti určenia súradníc podrobných bodov 

podľa [18]. Rozdiel medzi dĺžkou spojnice zo súradníc dm a dĺžkou z priameho kontrolného 

merania dk podľa vzorca 5.1 reprezentuje testovanú hodnotu. [18] Súradnice podrobných bodov 

predstavujú hodnoty vypočítané v predchádzajúcej kapitole, kontrolné dĺžky boli merané 

pásmom.  

 ∆𝑑 = 𝑑𝑚 − 𝑑𝑘  (5.1) 

Testovaných bolo 86 dĺžok. Kompletné výsledky testovania sú uvedené v prílohe 5.1. Testovacie 

kritériá a zhrnutie obsahuje nasledujúca tabuľka . 

Tab. 7: Posúdenie testovania relatívnej presnosti. 

Kde ud je vypočítaná stredná chyba zo vzťahu 5.2 a k=1 pre dĺžky určené zo súradníc. [18] 

 
𝑢𝑑 = 1,5 

𝑑 + 12

𝑑 + 20
𝑢𝑥𝑦  [𝑚] (5.2) 

 

  

Kritériá Počet 
testovaných 

bodov 

Počet dĺžok 
vyhovujúcich kritériám 

Posúdenie 
podmienka percentá 

číselný 
podiel 

percentuálny 
podiel 

|Δd| ≤ 2udk 100% 
86 

86 100% VYHOVUJE 

|Δd| ≤ udk 
minimálne 

60% 
81 94% VYHOVUJE 
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5.4.2 Testovanie polohovej presnosti podrobných bodov 

Druhý test sa zaoberal polohovou presnosťou bodov podľa [18]. Z kontrolne zameraných 

identických bodov sa obdobným spôsobom ako pri dĺžkach vypočítali rozdiely súradníc Δx a Δy: 

 ∆𝑥 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑘 (5.3) 
 ∆𝑦 = 𝑦𝑚 − 𝑦𝑘  (5.4) 

Kde xm, ym sú výsledné súradnice podrobného bodu; 

        xk, yk sú súradnice rovnakého bodu z kontrolného merania. 

Dosiahnutie stanovenej presnosti sa testuje na výborovom súbore N bodov pomocou výberovej 

strednej chyby sx,y vypočítanej z výberovej strenej chyby v x-ovej osi sx a výberovej strednej chyby 

v y-ovej osi sy podľa [18].  

  𝑠𝑥 = √
1

𝑘. 𝑁
∑ Δ𝑥𝑖

2
𝑁

𝑖=1
 (5.5) 

 𝑠𝑦 = √
1

𝑘. 𝑁
∑ Δ𝑦𝑖

2
𝑁

𝑖=1
 (5.6) 

 𝑠𝑥,𝑦 = √
(𝑠𝑥

2 + 𝑠𝑦
2)

2
 (5.7) 

Kde koeficient k =2 pre prípad, že oba body boli určené rovnakou presnosťou. Ďalšou testovanou 

hodnotou bola polohová odchýlka Δp, vypočítaná zo vzťahu 5.8: 

 ∆𝑝 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2 (5.8) 

 

Tab. 8: Posúdenie testovania polohy identických bodov. 

Kde 𝜔2𝑁 je vypočítaný zo vzťahu 5.8 podľa [18]: 

 𝜔2𝑁 = √
𝜒𝛼

2(2𝑁)

2𝑁
 (5.9) 

  

  

Kritériá Počet 
testovaných 

bodov 

Počet bodov vyhovujúcich 
kritériám Posúdenie 

 
podmienka 

percent
á 

číselný 
podiel 

percentuálny 
podiel 

|Δ𝑝| ≤ 1,7𝑢𝑥𝑦 100% 98 98 100% VYHOVUJE 

𝑠𝑥,𝑦 ≤ 𝜔2𝑁𝑢𝑥,𝑦 - VYHOVUJE 
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5.4.3 Testovanie výškovej presnosti podrobných bodov 

Výšky boli testované na základe rozdielu ΔH vypočítaného z výšky podrobného bodu Hm a výšky 

rovnakého bodu učenej z kontrolného merania Hk podľa [18]: 

    ∆𝐻 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑘 (5.10) 

Druhá testovaná hodnota bola stredná výberová chyba výšky sH určenej zo vzťahu: 

    𝑠𝐻 = √
1

𝑘. 𝑁
∑ Δ𝐻𝑖

2
𝑁

𝑖=1
 (5.11) 

Kde koeficient k =2 pre prípad, že oba body boli určené rovnakou presnosťou. Výsledky 

testovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 9: Posúdenie testovania výšok identických bodov. 

Kde 𝜔𝑁 je vypočítaný zo vzťahu 5.8: 

 𝜔𝑁 = √
𝜒𝛼

2(𝑁)

𝑁
 (5.12) 

  

Kritériá Počet 
testovaných 

bodov 

Počet bodov vyhovujúcich 
kritériám 

Posúdenie 
podmienka percentá 

číselný 
podiel 

percentuálny podiel 

|Δ𝐻| ≤ 2𝑢𝐻√𝑘 100% 98 98 100% VYHOVUJE 

𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁𝑢𝐻 - VYHOVUJE 
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6 Tvorba grafickej dokumentácie 

Záverečnou fázou, a zároveň cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvorenie výkresovej 

dokumentácie. Možno skonštatovať, že bola časovo, ale aj teoreticky najnáročnejšia. 

Podstatnou úlohou bol výber softwaru na grafické spracovanie. Na rozhodnutie mali najväčší 

vplyv skúsenosti a znalosti o danom programe. Keďže mám zručnosti v pracovnom prostredí 

AutoCAD 2015, bol zvolený ako dominantný na tvorbu výkresov. Jediný výkres, ktorý bol 

nakreslený v programe MicroStation V8i, bol výkres polohopisnej situácie a to z dôvodu 

dostupnosti knižnice buniek a typov čiar stanovených normou ČSN 01 3411.  

 

6.1 Prehľadná situácia bodového poľa 

V prílohe č. 6 sú graficky spracované dve prehľadné situácie. Obe sú v mierke 1:500. 

Sú vyhotovené v štyroch farbách. Plnou a prerušovanou červenou čiarou sú oddelené merané 

smery od meraných smerov s dĺžkami v pomocnej meračskej sieti. Čierna reprezentuje body 

PPBP a ZhB a sivá tvorí orientačný grafický podklad prevzatý z mapy polohopisnej situácie. 

Modrou farbou je orientačne vykreslené výškové bodové pole. Prehľadná situácia bodového 

poľa – vonkajšia časť zobrazuje pripájacie a pomocné body v okolí kostola sv. Jakuba Staršího, 

vnútorná časť obsahuje všetky pomocné body stabilizované v interiéri kostola. Výkresy sú 

spracované v programe AutoCAD 2015.  

 

Obr. 6.1: Ukážka tvorby prehľadnej situácie bodového poľa. 
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6.2 Geodetické údaje o pomocných bodoch 

Ako uvádza kapitola 4.1, pri budovaní siete pomocných bodov boli vytvárané miestopisy nových 

bodov, použité na tvorbu geodetických údajov.. Týkali sa však iba stanovísk 4001, 4002, 4010 

a 4012. Pri zvyšných bodoch neboli robené náčrty z dôvodu, že potrebné informácie o okolí boli 

neskôr obsiahnuté v zameraní pre dokumentáciu stavebného objektu. Miestopisné náčrty teda 

čerpajú podklady aj z polohopisnej situácie. Nie sú zhotovené v mierke.  

Geodetické údaje sú vyplnené do formulárov pre PPBP, ktoré obsahujú zaradenie 

do katastrálneho územia, obce, okresu, mapového listu; polohové a výškové súradnice bodu; 

číslo bodu; dátum a meno osoby ktorá bod zriadila a popisové pole. Význam tejto grafickej 

dokumentácie je veľký, pretože v prípade potreby slúži k opätovnému vyhľadaniu bodov. Bola 

vytvorená v prostredí AutoCAD 2015 viď v prílohe č. 7. 

 

Obr. 6.2: Ukážka geodetických údajov bodového poľa. 

 

6.3 Výkres polohopisnej situácie 

Okolie kostola a prienik múrov kostola s terénom sú zobrazené v mape polohopisnej situácie. 

Mierka mapy je 1:250, od čoho sa odvíjajú veľkosti symbolov, značiek, typu čiar a textov. 

Elektronická podoba výkresu vytvorená v programe MicroStation V8i má príponu .dgn, 

k dispozícii je aj vo formáte .pdf a papierovej verzii. Vymenované súbory sa nachádzajú v prílohe 

číslo 9, atribúty kresby v prílohe 8. V atribútoch sú prehľadným spôsobom uvedené všetky 
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použité vrstvy s popisom ich obsahu, číslom, farbou zobrazenia, typom čiar, ich hrúbkou, 

informáciami o písme a stave pri tlači. Atribúty sú definované na základe normy [19].  

Obsah výkresu je rozčlenený do kategórií: podrobné body; budovy, cesty, ploty, múry; 

inžinierske siete; ďalšie úpravy; popisy a náležitosti výkresu. Kategória podrobné body pri tlači 

zobrazuje hnedou farbou šrafy a výšky spevnených charakteristických bodov na dve desatinné 

miesta, nespevnených na jedno. Kresba budov, ciest, múrov je v čiernej farbe. Ostatné kategórie 

sú farebne odlíšené. V legende sú vysvetlené všetky použité znaky. Na okraji kresby sa nachádza 

prehľadná ukážka kladu mapových listov ZMVM v rámci zobrazovaného územia. Orientácia 

mapy je definovaná systémom JTSK. Formát výkresu je neštandardný 3x1 A4. 

 

Obr. 6.3: Ukážka tvorby polohopisnej situácie v programe MicroStation V8i. 

 

6.4 Stavebné výkresy  

Stavebné výkresy v tejto práci zahŕňajú pohľady na priečelia kostola, pôdorys 1NP, pôdorys 2NP 

a zvislé rezy. V pôdorysoch a rezoch sa objekty zobrazujú pravouhlým premietaním ako priemety 

myslených rezov. Celá táto dokumentácia bola vyhotovená v programe AutoCAD 2015 podľa 

normy ČSN 01 3420. Dodržanie všetkých zásad tejto normy bolo z dôvodu prehľadnosti 

v niektorých oblastiach nesplnené. Jednotná mierka pre všetky výkresy je 1:50. Je doporučená 

pre kresbu usporiadania stavebných objektov podľa [15]. Rovnaký je aj súradnicový systém 

zobrazovaného objektu: polohový  S – JTSK a výškový Bpv. Každý výkres obsahuje legendu 

materiálov a popisné pole, nad ktorým je uvedená absolútna výšková hodnota základnej úrovne. 

Za východziu výšku bola zvolená hodnota 339,463 m n. m., určená pomocným bodom 4007, 
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umiestneným na podlahe lodi kostola. Farebné rozlíšenie je založené na rôznorodosti 

stavebných materiálov.  

Medzi hlavné požiadavky normy ČSN 01 3420 patria definície v nasledujúcich riadkoch. Tieto boli 

pri vyhotovovaní dokumentácie kostola sv. Jakuba Staršího splnené. Vzájomný pomer tenkých, 

hrubých a veľmi hrubých čiar vo výkresoch je 1:2:4. Tenké čiary boli používané na popis 

a kótovanie objektu. Veľmi hrubé prezentujú rezové roviny a hrubými sú znázornené zvyšné 

stavebné prvky a predmety. Popis objektov je kolmým písmom veľkej abecedy. Dĺžkové rozmery 

sú kótované v milimetroch, ukončené hraničnými úsečkami so sklonom 45° doprava vzhľadom 

k orientácii kótovacej čiary. Výškové úrovne v metroch na tri desatinné miesta. Značka jednotiek 

sa pri nich neuvádza. Výškové kóty sú uvedené v absolútnych a relatívnych hodnotách. [15]  

 

6.4.1 Pohľady na priečelia kostola 

V kategórii pohľadov boli vyhotovené štyri výkresy viď príloha č. 10. Nazvané boli podľa 

orientácie k svetovým stranám podľa odporúčania z [20]. Vrstvy v elektronickej podobe 

obsahujú materiály murivo, drevo, kov/klampiarske prvky, strešnú krytinu a terén. 

Nad popisným poľom sú vypísané stavebné prvky. 
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Obr. 6.4 (vľavo): Body východného priečelia pred importované v programe AutoCAD. 

Obr. 6.5 (vpravo): Kresba východného priečelia  po spracovaní. 

. 

6.4.2 Výkresy pôdorysov 

Roviny myslených vodorovných rezov boli vedené tak, aby zobrazovali čo najviac konštrukcií, 

otvorov a objemov v ich charakteristickom tvare, veľkosti, polohe a prevádzkových súvislostiach 

v rámci zobrazovaného podlažia. Rovina rezu v pôdoryse 1NP bola zalomená do viacerých 

výškových úrovní. Vodorovné plochy sú výškovo okótované v obdĺžniku nakreslenom tenkou 

čiarou. [15] Výkres 2NP bol vytvorený z dôvodu prehľadnosti. Zobrazuje rez roviny na úrovni 

chóru. 

Vo výkresoch sú veľmi hrubou plnou čiarou zobrazené obrysy konštrukcií, ktoré pretína rezová 

rovina. Obrysy a hrany konštrukcií viditeľných pod rezovou rovinou sú znázornené hrubou plnou 

čiarou. Hrubou čiarkovanou čiarou sú vykreslené obrysy konštrukcií zakryté inou konštrukciou. 

Viditeľné prvky nad rezovou rovinou predstavuje bodkočiarkovaná čiara.   
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V popisových častiach výkresu sa nachádzajú okrem uvedených náležitostí legenda miestností 

s účelom, plochou, typom podlahovej krytiny a charakterom stien a stropov. Suterén Čučického 

kostola je rozčlenený na sedem miestností. Okrem iného sú vo výkresoch taktiež výpisy prvkov 

a poznámky, objasňujúce niektoré záležitosti.  

Časovo náročné bolo kótovanie výkresov, najmä klenieb a oblúkov, ktoré sú opísané dvoma 

charakteristickými hodnotami – výškou najvyššieho bodu klenby a výškou päty klenby. Tie boli 

vypočítané od podlahy miestnosti, v ktorej sa klenba nachádza z výšok zameraných bodov. 

Priemet klenby je zobrazený bodkočiarkovanou čiarou a sklopené oblúky čiarkovanou čiarou 

sdvoma bodkami. Výkres pôdorysu 1NP je v grafickej prílohe č. 11. 

 

Obr. 6.6: Ukážka tvorby pôdorysu 1NP. 

 

6.4.3 Zvislé rezy 

Vyznačenie orientácie a polohy zvislých rezov v kontexte stavebného objektu sú schématicky 

vyznačené v pôdoryse 1NP. Zvolené boli dva zvislé rezy: pozdĺžny rez A – A´ a priečny rez B – B´. 

Zvislé rezy boli vytvorené kvôli lepšiemu priestorovému pochopeniu stavby ako doplňujúci 

materiál k výkresom pôdorysu. Obsiahnuté sú v prílohe č. 12. 
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7 Záver 

Po úspešnom zameraní objektu nasledovalo spracovanie nameraných dát v programe Groma. 

Zahŕňalo výpočty pomocných bodov meračskej siete a ich vyrovnanie. Z vyrovnaných súradníc 

týchto bodov boli určené podrobné body. Ani jeden z výpočtov neprekročil medzné odchýlky. 

Testovaním presnosti podrobných bodov podľa ČSN 01 3410 sa overilo, že body vyhovujú 

kritériám pre druhú triedu presnosti.  

Grafickú dokumentáciu reprezentuje deväť grafických výstupov. Sú nimi pôdorys 1NP, pôdorys 

2NP, pozdĺžny zvislý rez, priečny zvislý rez, pohľady na priečelia zo všetkých svetových strán 

a  apa polohopisnej situácie kostola a jeho okolia. Boli vyhotovené v programoch AutoCAD 2015 

a MicroStation V8i podľa noriem ČSN 01 3411 a ČSN 01 3420. Ich dodržiavanie bolo však 

z dôvodu prehľadnosti upravené. V rámci tvorby diplomovej práce boli vyhotovené ešte ďalšie 

grafické dokumentácie: prehľadné náčrty vonkajšej a vnútornej časti bodového poľa 

a geodetické údaje o pomocných bodoch. Tieto dokumenty úzko súviseli s činnosťami 

pri vytváraní celého diela.  

Cieľ diplomovej práce sa podarilo splniť. V požadovanom rozsahu bola vyhotovená 

dokumentácia kostola sv. Jakuba Staršího v obci Čučice. Vytvorené dielo bude poskytnuté 

k dispozícii Národnímu památkovému ústavu na Územním odborném pracovišti v Brně, kde 

poslúži ako dokumentačný materiál národnej  kultúrnej pamiatky 
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