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� �	AB�
Cílem diplomové práce je vyhotovení stavební výkresové dokumentace kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Ivan�icích pro Národní památkový ústav. P�i rekognoskaci 
objektu a jeho okolí s vedoucím diplomové práce Ing. Michalem Kurucem, Ph.D., byl 
dohodnut rozsah m��ických prací a jednotlivé výstupy. T�mito výstupy jsou ú�elová 
mapa p�ilehlého okolí objektu, výkresy p�dorys� a �ezy stavební konstrukcí. 

 Za tímto ú�elem bylo t�eba vybudovat pomocnou m��ickou sí� v okolí stavebního 
objektu a následn� v interiéru. M��ická sí� byla p�ipojena do závazných systém� na 
území �R podle na�ízení vlády �.430/2006 Sb., kterými jsou systém jednotné 
trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK) a výškový systém Baltský po vyrovnání (Bpv). 
Budování m��ické sít� a následné podrobné m��ení probíhalo na p�elomu srpna a zá�í 
roku 2017. 

Další etapou jsou výpo�etní práce, pro které byl zvolen výpo�etní program Groma 
verze 12.0. Výsledky této etapy jsou sou�adnice pomocných m��ických bod� získané 
metodou vyrovnání sítí, sou�adnice podrobných bod� a p�ehledné tabulky testování 
p�esnosti podrobných bod�. 

Záv�re�ná kapitola je v�nována popisu vyhotovení jednotlivých grafických p�íloh, 
pro které byl zvolen program Microstation PowerDraft V8i.  
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Kostel Na

m�st� Ivan�ice (v
okresu Brno - ve
písemná zpráva je

 „ P�íhodn
Oslavy a 
vysv�tluje
a bronzov

V 16. století se zv
vydáním n�kolik
p�eklad Nového
vzd�lanosti. Mezi

P�estože j
za rok svého zalo
„Kronika prastar
chrán�ný jako ku
nám�stí jak je vi
znaku m�sta Ivan�

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 L
Nanebevzetí Pan

[zdroj pod
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�A���E���
Nanebevzetí Panny Marie se nachází v Jiho
(viz. Obr. 3). M�sto je tvo�eno sedmi místním
venkov. Ivan�ice jsou jedním z nejstarších m�

a je datována do roku 1221. 

dná poloha v teplé kotlin� jižní Moravy na sou
 Rokytné – a na d�ležité k�ižovatce historick

uje dávné osídlení místa. Dokládají to nál
zové.“  [M�sto Ivan�ice - O m�st� Ivan�ice]  

 zvlášt� biskup Jan Blahoslav postaral o kulturn
lika humanitních d�l jako jsou nap�. Music
ho zákona apod. Ivan�ice se tehdy staly
ezi nejslavn�jší obyvatele m�sta pat�í malí� Alf

je uvád�no, že první písemná zpráva o m�st� 
aložení považuje rok 1212, který uvádí 300 let 
tarého m�sta Ivan�ic“. Samotný kostel je �ím
 kulturní památka �R a nachází se v centru 
 vid�t na Obr. 1. Na obrázku �. 2 m�žete vid�
an�ice. [1] 

Letecký pohled na kostel 
anny Marie v Ivan�icích 
odkladu: mapy.cz ] 

podoba 

ihomoravském kraji ve 
ími �ástmi a je sou�ástí 

 m�st na Morav�, první 

soutoku t�í �ek – Jihlavy, 
rických obchodních cest 
nálezy z doby kamenné 

urní rozmach m�sta, a to 
sica, Gramatika �eská, 
aly centrem moravské 

� lfons Mucha. 
� t� je z roku 1221, m�sto 

et starý rukopis nazvaný 
�ímskokatolický chrám 

tru m�sta na Palackého 
id�t historickou podobu 

Obr. 2 Historická 
ba znaku m�sta Ivan�ice 

[2]  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C�C ����A�������A��
Kostel Na

p�vodní d�ev�ný
strážní v�ž, ke 
vyobrazena histor
se budovat ve 13.
t�í hlavních �ástí,

„Severní 
zasv�cena
Bolestnéh

V kostele se nac
svatou rodinu, na

„Na první
ho�ícími I
p�ed požá
vlastní ot
[Farnost I

V okolí ko
h�bitov byl téhož
kaple sv. Trojice.
byla následn� na
kazatelna. V letec
hlavní lo� prosv�
rekonstrukci byly

Obr. 3
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A����A���E���
Nanebevzetí Panny Marie stojí pravd�podobn�
�ný kostel sv. Václava. P�vodn� na tomto m
e které byl pozd�ji p�istaven kostel. Na ob
torická podoba chrámu. Sou�asná podoba koste

13. století, její fotografie je vid�t na obrázku �. 
� stí, kterými jsou hlavní lo�, severní lo� a jižní l

ní lo� je zasv�cena tajemství Radostného r�
na tajemství Slavného r�žence. Jižní lo� je
ého r�žence.“ [Farnost Ivan�ice – Historie farn

achází n�kolik oltá��. V severní lodi je nap�
 na rozhraní lodí jsou dva menší oltá�e.  

vním je obraz sv. Floriana, jednoho z patron� 
i Ivan�icemi. Má znázor�ovat pomoc a také dí

ožárem. Na druhém menším oltá�i je obraz sv
 otec s�al me�em, protože se necht�la vzd
st Ivan�ice – Historie farního kostela]  

í kostela byl také d�íve h�bitov, který byl zruš
ož roku založen za hradbami m�sta a spole�n�
ce. P�i požáru v roce 1763 byla zni�ena gotická 
� nahrazena barokní klenbou a také byla vys

tech 1946 – 1950 probíhala velká rekonstrukce 
sv�tlena okny, a bylo t�eba také upravit st�echy
yly objeveny malé �ásti p�vodních gotických fre

3 Poloha m�sta Ivan�ice v širším okolí [ zdroj podklad

bn� na míst�, kde stával 
 míst� stála osamocená 
obrázcích �. 4 a 5 je 

ostela je gotická a za�ala 
 �. 6. Objekt se skládá ze 
ní lo�.  

r�žence. Hlavní lo� je 
 je zasv�cena tajemství 
farního kostela]  

ap�. oltá� p�edstavující 

� m�sta, který stojí nad 
 díky za záchranu m�sta 
 sv. Barbory, kterou její 
vzdát k�es�anské víry.“ 

rušen roku 1560 a nový 
�n� s ním byla vystav�na 
ká klenba presbytá�e. Ta 
ystav�na nová barokní 
ce kostela, p�i které byla 

� hy bo�ních lodí. P�i této 
 fresek nad hlavní lodí. 

ladu: mapy.cz ] 
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Mezi nejvýznamn�jší událost související s kostelem v Ivan�icích pat�í jeho 
vypálení v roce 1304 i s obyvateli, kte�í se zde ukrývali. Kostel byl vypálen 
Kumány p�i tažení �ímského krále a rakouského vévody Albrechta I. Habsburského. 
Další významnou událostí byla návšt�va královny Elišky P�emyslovny. P�i 
bohoslužb� na Velký pátek roku 1312 jeden z v��ících p�i p�ijímání zapochyboval o 
svátostných ú�incích rozlámané hostie. Hostie mu v ústech za�ala nabývat, a proto 
jej musel tajn� vyjmout z úst a vložil ji do trhliny ve zdi, kterou zp�sobil požár p�i 
nájezdu Kumán�. Pozd�ji se se vším sv��il zpov�dníkovi a ten hostii ze zdi vytáhl a 
ona za�ala siln� krvácet. Tato pov�st o zázraku se dostala až ke královn� a ta se 
osobn� p�ijela na místo podívat. Výjev tohoto zázraku je také zachycen na jednom 
obraze v Ivan�ickém kostele. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4 Historická fotografie 
z roku 1908 [5] 

Obr. 5 Historická podoba kostela 
(perokresba) [6] 

Obr. 6 Pohled na kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Ivan�icích ze severozápadní strany (2018) 
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Rekognoskace objektu probíhala za ú�asti vedoucího práce Ing. Michala 

Kuruce, Ph.D. Na míst� byl dohodnut rozsah prací. Vlastnímu m��ení p�edcházela 
druhá rekognoskace, p�i které byla po�ízena fotodokumentace objektu, a také byly 
vyhledány body bodových polí. 

P�ed poch�zkou v terénu byly na stránkách �eského ú�adu zem�m��ického a 
katastrálního, v databázi bodových polí, vyhledány body polohového i výškového 
bodové pole, nacházející se v okolí Ivan�ického kostela.  

V terénu bylo zjišt�no, že bod nivela�ní sít� s ozna�ením Ocd-39.1, který se 
m�l nacházet na budov� požární zbrojnice, byl pravd�podobn� p�i její rekonstrukci 
odstran�n. Pro výškové p�ipojení budované sít� byl tedy využit další nejbližší bod 
umíst�ný na budov� obchodu na Tesa�ov� nám�stí s ozna�ením Ocd-37.2 a bod 
s ozna�ením Ocd-38, který je umíst�n p�ímo na v�ži kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. 

Z bod� polohové bodového pole byl vybrán trigonometrický bod �. 32 a 
jeho zajiš�ovací body, které ale v terénu nebyly nalezeny a samotný 
trigonometrický bod nemohl být použit pro m��ení z d�vodu jeho umíst�ní v��i 
ostatním m��ickým stanovisk�m. Dále byly vybrány body podrobného polohového 
bodového pole �. 930 a 931, které byly v terénu nalezeny, a p�i m��ení na n� bylo 
orientováno. Rozmíst�ní bod� státního bodového pole je zobrazeno na následujícím 
obrázku (Obr. 7). 
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Pro stabilizace pomocných m��ických bod� v okolí kostela byly použity 

m��ické h�eby a nast�elovací h�eby. Body v interiéru byly stabilizovány 
stabiliza�ními ter�íky lepenými na podlahu (Obr. 8). 

Obr. 7 Rozmíst�ní využitých bod� státního bodového pole [7] 
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Obr. 8 Ukázka stabilizace pomocných m��ických bod� v interiéru 

��� )'*EA	#��"��A������A A��#� !"��E#����!�
Závazným výškovým systémem pro území �eské Republiky je systém Bpv. 

Pro výškové p�ipojení lze v geodézii použít n�kolik metod. Nejpoužívan�jšími 
metodami jsou geometrická nivelace a trigonometrické ur�ení výšky. V sou�asné 
dob� lze také použit metodu GNSS, které má ale v ur�ení výšky podstatn� menší 
p�esnost, než geometrická nivelace. Geometrická nivelace se dále d�lí podle 
požadované výsledné p�esnosti na technickou, p�esnou, velmi p�esnou a zvláš� 
p�esnou nivelaci. 

Pro výškové p�ipojení bylo p�i budování m��ické sít� v okolí kostela použito 
metody technické nivelace a pro ur�ení výšek stanovisek v interiéru kostela metody 
trigonometrické.  

����� +�A �����E����	�F����
Existují dva základní typy geometrické nivelace, a to geometrická nivelace 

ze st�edu a vp�ed. Používan�jší metoda je ze st�edu. Principem ur�ení p�evýšení 
mezi dv�ma body metodou geometrické nivelace ze st�edu je postavení nivela�ního 
p�ístroje doprost�ed, mezi spojnici t�chto dvou bod�. (Obr. 9)   

 

Obr. 9 Princip m��ení geometrické nivelace ze st�edu [8] 

Vzdálenost se u technické nivelace odkrokuje, u p�esn�jších typ� nivelace 
se vzdálenost odm��í pásmem. Po urovnání nivela�ního p�ístroje se p�e�te �tení na 
lati v bod� A (zna�í je se jako �tení vzad „z“) a �tení na lati v bod� B (zna�í se jako 
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�tení vp�ed „p“). Výsledné p�evýšení se potom vypo�ítá dle vzorce: � � � � �. 
V praxi obvykle není možné ur�it p�evýšení z jedné sestavy, ale z n�kolika 
navazujících sestav. P�evýšení je potom vypo�teno analogicky dle vzorce: 
 � � �� � ��. 

Nam��ené údaje se zapisují do „Zápisníku pro technickou a plošnou 
nivelaci“. P�i použití geometrické nivelace ze st�edu, se stejn� dlouhými zám�rami 
vzad a vp�ed, jsou vylou�eny postupem p�i m��ení chyba ze zak�ivení horizontu a 
chyba ze sklonu zám�rné p�ímky. Za další výhody této metody lze ozna�it, že není 
t�eba stabilizovat stanoviska ani p�estavbové body a není t�eba m��it výšku 
p�ístroje. 

P�i budování pomocné m��ické sít� v zadané lokalit� byla využita metoda 
technické nivelace ze st�edu. Pro m��ení byl vybrán nivela�ní p�ístroj Topcon AT – 
G7 (Obr. 10) (pro kontrolní nivela�ní po�ad Topcon AT – G4). Touto metodou byl 
m��en nivela�ní po�ad mezi body s ozna�ením Ocd-37.2 a Ocd-38. Bo�ními 
zám�rami byly m��eny výšky bod� 4001 – 4005. Jedná se o body v okolí kostela, 
sloužící pro zam��ení ú�elové mapy a p�ipojení pomocných m��ických bod� 
v interiéru kostela do výškového systému Bpv. Pro kontrolní ur�ení jednozna�n� 
identifikovatelných bod� byly ur�ovány také kontroln� prostorové sou�adnice 
m��ické sít�, proto byl nivela�ní po�ad m��en ješt� jednou v opa�ném sm�ru ( Ocd-
38 => Ocd-37.2). Krom� zmín�ných pomocných m��ických bod� byly m��eny 
výšky bod� 4021,4024,4025, které byly vybudovány v pr�b�hu podrobného 
m��ení. 

 Nam��ené údaje byly zapisovány do zápisníku pro technickou a plošnou 
nivelaci. P�esnost nivela�ního po�adu se posuzuje podle dosaženého rozdílu 
p�evýšení nam��eného a vypo�teného. Ta nesmí p�ekro�it hodnotu vypo�tenou 

podle vzorce �� 	 AB, kde R je délka nivela�ního po�adu v kilometrech. [3] Tato 
podmínka byla spln�na u obou nivela�ních po�ad� vedených p�i budování pomocné 
m��ické sít�. Po ov��ení této podmínky byly nivela�ní zápisníky p�evedeny do 
elektronické formy a byl proveden výpo�et výšek pomocných m��ických bod�. 
Nivela�ní zápisníky v elektronické verzi jsou uvedeny v p�íloze 4.1, v�etn� 
naskenovaných originál� zápisník�. 

 

Obr. 10 Nivela�ní p�ístroj Topcon AT-G7 
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br. 11 Princip m��ení a výpo�tu trigonometrického ur�en
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využita pro všechna následující m��ení. P�ed každým m��ením byly do p�ístroje 
také nastaveny hodnoty teploty a tlaku pro zavedení fyzikálních redukcí. P�esto, že 
�ešená problematika nespadá mezi zem�m��ické �innosti podle katastrální 
vyhlášky, ve výpo�etních protokolech bylo použito �íslování podrobných bod� 
stanovené zmín�nou katastrální vyhláškou. Pro pomocné m��ické body bylo 
zvoleno �íslo ZPMZ 1. Celé 15místné �íslo je tedy tvo�eno �íslem katastrálního 
území, �íslem ZPMZ a vlastním �íslem bodu. (nap�. 655724000014001) 

 

Obr. 12 Totální stanice Trimble 5503 DR 

��/�� ,����AFA%���+1&&�
Jedná se o metodu ur�ování prostorové polohy bod� pomocí globálních 

naviga�ních systém�, která je v sou�asné dob� jednou z nejpoužívan�jších metod 
p�i budování m��ických sítí, ale také je �asto využívána pro m��ení podrobných 
bod� �i jejich vyty�ování. Pro ur�ování polohy jsou nej�ast�ji využívány dva 
systémy a to GPS (Americký) a GLONASS (Ruský). V sou�asné dob� už lze také 
využít systém GALILEO (Evropský) nebo BeiDou (�ínský – d�íve pojmenován 
jako Kompas). Všechny GNSS systémy mají t�i základní složky, kterými jsou 
složky �ídící, kosmická a uživatelská. [10]  

Globální naviga�ní systémy nám umož�ují ur�ovat polohu i výšku 
s p�esností v �ádech centimetr�, a to pomocí um�lých družic Zem�. Na p�esnost 
výsledných prostorových sou�adnic mají vliv systematické chyby nap�. troposféra, 
ionosféra, šum signálu, vícecestné ší�ení signálu (multipath) apod. Sou�tem všech 
vliv� se ur�í celková hodnota systematické chyby. Pro samotné ur�ení prostorových 
sou�adnic vybraných bod� m��ické sít� existuje n�kolik metod, kterými jsou 
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statická metoda, rychlá statická metoda, metoda Stop and Go, nejpoužívan�jší 
v sou�asnosti je metoda RTK. [10] 

Pro získání sou�adnic s p�esností na centimetry bylo t�eba vybudovat pro 
území �R sít� permanentních stanic. Na území �R jsou provozovány tyto sít� 
permanentních stanic, které pokrývají celé území republiky: CZEPOS 
(provozovatel �ÚZK), Trimble VRS Now (provozovatel firma Trimble), TopNET 
(provozovatel firma GB-geodezie) a Geoorbit (provozovatel firma Geoobchod). 
Tyto stanice poskytují korekce, o které jsou opraveny m��ené veli�iny. Abychom 
výsledné prostorové sou�adnice získaly v sou�adnicovém systému S-JTSK a 
výškovém systému Bpv, je t�eba použít schválenou zp�esn�nou globální 
transformaci.  

P�i budování m��ické sít� v Ivan�icích byla použita metoda GNSS pro 
ur�ení sou�adnic polohy pomocných m��ických bod� 4001 – 4005. Pro toto m��ení 
byl použit GNSS RTK p�ijíma� Trimble R4-3 (Obr. 13). P�i ur�ování sít� pro 
kontrolní m��ení jednozna�n� identifikovatelných bod� byly stejn� jako p�i nivelaci 
dále zam��eny pomocné body 4021,4024 a 4025, které byly vybudovány p�i 
podrobném m��ení. Protože m��ení exteriéru musí vyhovovat 3. t�íd� p�esnosti, je 
nutné pomocné m��ické body vybudovat s p�esností stejnou nebo vyšší. Aby tyto 
požadavky byly spln�ny, bylo t�eba dodržet požadavky na m��ení metodou GNSS 
stanovené vyhláškou �.31/1995 Sb. [3]. Vyhláška nám ukládá provést bu� 
opakované m��ení bodu ur�eného touto metodou, nebo ov��it výsledky jinou 
geodetickou metodou. Z tohoto d�vodu byly body ur�ované metodou GNSS 
zam��eny opakovan� a to s odstupem alespo� jedné hodiny, pro dosažení 
nezávislého postavení družic a tedy i nezávislého kontrolního m��ení. Dále nám 
vyhláška ukládá povinnost, aby parametry GDOP nebo PDOP byly menší než 7. P�i 
ur�ování bod� m��ické sít� i p�i jejich kontrolním ur�ení byly ob� tyto podmínky 
spln�ny.  

 
Obr. 13 Použitý GNSS p�ijíma� Trimble R4-3 
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Metoda polygonových po�ad� je používána pro budování m��ických síti. 

Existuje n�kolik typ� polygonových po�ad�. Mezi nejpoužívan�jší v praxi pat�í 
oboustrann� p�ipojený a orientovaný po�ad, uzav�ený po�ad a polygonový po�ad 
vetknutý. P�i m��ení polygonových po�ad� se používá technologie trojpodstavcové 
soupravy, pro dosažení vyšší p�esnosti.  

Pro p�ipojení m��ické sít� uvnit� kostela byla použita metoda sítí. Sí� se 
skládá z bodu m��ených metodou polygonového po�adu oboustrann� p�ipojeného a 
orientovaného a dalších bod� ur�ených metodou rajonu. U tohoto polygonového 
po�adu je pot�eba znát sou�adnice po�áte�ního a koncového bodu a navíc také 
sou�adnice orienta�ních bod�. P�i m��ení jsou registrovány šikmé délky, vodorovné 
sm�ry, výškové úhly, a protože je zárove� p�i m��ení polygonového po�adu 
p�enášena trigonometricky výška je t�eba také registrovat výšku p�ístroje a cíle. 
Princip metody je vid�t na následujícím obrázku (Obr. 14). 

 

Obr. 14 Princip m��ení a výpo�tu oboustrann� p�ipojeného a orientovaného polygonového po�adu 
[9] 

Touto metodou byl veden polygonový po�ad z bodu �. 4001, kde bylo 
orientováno na bod 4005 a dále na body podrobného polohového bodového pole �. 
930 a 931. Polygonový po�ad byl ukon�en na pomocném m��ickém bod� �. 4002 
s orientací na body 4003 a 4004. Vodorovné a výškové sm�ry byly m��eny ve dvou 
polohách dalekohledu a délky byly m��eny obousm�rn� (tam i zp�t). Tento 
polygonový po�ad prochází p�es kostel z nám�stí do prostoru ulice za kostel. 
Celkem byly touto metodou ur�eny t�i pomocné m��ické body (4006 – 4008), které 
dále sloužili pro vytvo�ení sít� v prostorách interiéru kostela. 

��/�� $��A��
Metoda rajonu je nejpoužívan�jší metodou pro budování pomocných 

m��ických bod�. Je t�eba znát sou�adnice výchozího bodu a sou�adnice bod�, na 
které je provád�na orientace. Orienta�ní body musí být alespo� dva. P�i m��ení je 
m��ena vzdálenost a vodorovný sm�r, z nich jsou potom vypo�teny sou�adnice 
ur�ovaného bodu. Vzdálenost ur�ovaného bodu nesmí být delší než délka 
k nejvzdálen�jšímu orienta�nímu bodu, a zárove� nesmí p�ekro�it 1000m. Další 
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podmínkou p�i ur�ováni sou�adnic rajonem je návaznost takto ur�ovaných bod�. 
Jsou povoleny pouze t�i na sebe navazující body, jejich vzdálenost m�že být 
maximáln� 250m. [11] 

Touto metodou byly ur�eny všechny další pomocné body m��ické sít�. 
V interiéru bylo pro jejich ur�ení použito hranol� na stativech, tedy byly ur�ovány 
v principu trojpodstavcovou soupravou, aby bylo dosaženo vyšší p�esnosti.  
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P�i provád�ní podrobného m��ení nebyly vedeny m��ické ná�rty, ale bylo 

použito kódování bod�. Ná�rtky byly kresleny pouze v p�ípad� konstruk�ních 
om�rných, nebo pro ortogonální metodu. Jak již bylo uvedeno v p�edchozí kapitole 
3.4, pro �íslování bod� bylo použito 15místné �íslo podle sou�asných platných 
p�edpis�. Pro rozlišení bod� nacházejících se v okolí kostela a bod� uvnit�, bylo 
použito dvou �ísel ZPMZ. V rámci ZPMZ �íslo1 byly �íslovány všechny pomocné 
m��ické body, a také podrobné body m��ené uvnit� kostela. Pro body sloužící pro 
tvorbu ú�elové mapy okolí kostela bylo zvoleno ZPMZ �íslo 2. 

/�� 23����#��
Pro mapování okolí kostela byla použita tachymetrická metoda. Jedná se o 

nejpoužívan�jší metodu ur�ování sou�adnic podrobných bod�. Výšky jsou 
ur�ovány na principu trigonometrické metody.  Existují dv� základní podmínky. 
První podmínkou polární metody je orientace alespo� na dva známé body. Druhou 
d�ležitou podmínkou je, že vzdálenost na podrobný bod nesmí p�ekro�it 1,5 
násobek vzdálenosti na nevzdálen�jší orienta�ní bod. U nep�ístupných bod� lze 
použít dopl�ující míry, kterými jsou polární kolmice, nebo dom�rek. P�i m��ení 
jsou registrovány krom� vzdálenosti a vodorovného sm�ru také výškový úhel a 
výšky cíle a p�ístroje. 

Mapování bylo provedeno v 3.t� p�esnosti s podrobností pro m��ítko 1:500, 
tzn. podrobné body, by m�li být vzdáleny 2-3cm na map� (10-15m ve skute�nosti). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor nacházející se v centru m�sta (Obr. 15), 
tvo�ili polohopisné prvky p�edevším rozhraní komunikací a chodník�, rozhraní 
druhu povrchu, rozhraní budov v�etn� vstup�, stromy, povrchové znaky 
inženýrských sítí, obvod kostela a ostatní prvky polohopisu (nap�. dopravní zna�ky, 
místní tabule, ve�ejné osv�tlení apod.).  Pro zam��ení nep�ístupných vstup�, �i roh� 
budov byla použita ortogonální metoda p�ípadn� konstruk�ní om�rné míry. Celkem 
bylo v okolí kostela zm��eno p�ibližn� 1200 podrobných bod�. 

 

Obr. 15 Pohled na Palackého nám�stí z kostelní v�že. 



22 
 

/�C 4�����#��
Pro mapování vnit�ní �ásti kostela Nanebevzetí Panny Marie byla také 

použita metoda prostorové polární metody. V tomto p�ípad� však byly na 
orienta�ních bodech rozmíst�ny hranoly na stativech, aby bylo dosaženo vyšší 
p�esnosti p�i m��ení podrobných bod�. Podrobné body byly m��eny pomocí 
bezhranolového dálkom�ru. Díky použití laserové stopy bylo možné m��it i body, 
na které by nebylo možné za zacílit pomocí dalekohledu. 

P�edm�tem m��ení interiéru byly prvky, které se zobrazují ve stavebních 
výkresech. Tyto prvky tvo�í p�evážn� p�dorysné obvody zdiva, klenby, schodišt�, 
dve�e, okna apod. Jak je vid�t na obrázcích �. 16 a17, v kostele se nachází n�kolik 
druh� kleneb. Jedná se o klenby valené, k�ížové a jednu klášterní klenbu. 

Valené klenby jsou základními klenbami, které také slouží pro odvození 
dalších kleneb. Tvar valené klenby m�že být p�lkruhový nebo segmentový, podle 
toho lze tyto klenby dále rozd�lit na rovnou, kuželovou a stoupající. Klášterní 
klenba je gotickým prvkem, vzniká pr�nikem dvou kleneb valených. V protnutí 
kleneb se nachází tupá žebra, stýkající se v jednom bod�. K�ížová klenba vzniká 
pr�nikem dvou nebo více kleneb valených o stejné výšce a stoupá sm�rem do 
st�edu. Žebra k�ížových kleneb bývají �asto zesílená a vystupují. [12] Celkov� bylo 
uvnit� zm��eno p�ibližn� 2500 podrobných bod�. 

 
Obr. 16 Boží hrob. 



23 
 

 

Obr. 17 Gotické klenby s vystouplými žebry nad hlavní lodí. 
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Ov��ování dosažené p�esnosti p�i m��ení bylo provád�no dv�ma metodami. 

Pro kontrolu zam��ení okolí kostela bylo použito zam��ení jednozna�n� 
identifikovatelných bod�. V interiéru byla zvolena ov��ovací metoda kontrolních 
om�rných m�r. 

5�� 7� !"������B�A���-�!��B����8�EA	���F�'����AB(�
V zájmovém území byly vybrány jednozna�n� identifikovatelné 

polohopisné prvky, jejichž sou�adnice a výšky byly ur�eny kontrolním m��ením. 
Aby se jednalo o nezávislé ur�ení je t�eba bu� vytvo�it novou m��ickou sí�, nebo 
provést nové ur�ení prostorových sou�adnic již vybudované m��ické sít�. V této 
práci byla zvolena druhá metoda, tedy nové ur�ení stávající m��ické sít�. Jak již 
bylo zmín�no v kapitolách 3.3.1 a 3.4.1, nadmo�ské výšky bod� byly ur�eny 
nivela�ním po�adem technické nivelace, a sou�adnice pomocných m��ických bod� 
byly ur�eny op�t dvojím m��ením metodou GNSS a to v�etn� bod�, které byly 
v pr�b�hu m��ení vytvo�eny metodou rajonu. 

Z takto nezávislé ur�ené m��ické sít� bylo zm��eno 110 jednozna�n� 
identifikovatelných bod�. Podle normy �SN 01 3410 odstavce 36. je rozsah 
reprezentativního výb�ru stanoven po�tem nejmén� 100 bod� pro ov��ování 
p�esnosti sou�adnic a výšek. [13] Toto kritérium bylo spln�no.  

5�C 6A���AF���A !��#� ��.�
Metoda kontrolních om�rných m�r a k�ížových m�r byla použita pro 

testování dosažené p�esnosti m��ení uvnit� kostela. Norma �SN 01 3410 stanoví 
op�t kritérium po�tu spojnic bod� na nejmén� 100. V interiéru bylo vybráno 
celkem 100 dvojic bod�, mezi kterými byly m��eny délky. Kritéria výše uvedené 
normy byly tedy spln�ny. Délky spojnic vybraných bod� byly m��eny pomocí 
laserového dálkom�ru Leica Disto D1 (Obr. 18). Výhodou tohoto laserového 
dálkom�ru je možnost propojení s mobilním telefonem p�es bluetooth s aplikací 
DISTO sketch. Po propojení je možné po�ídit fotografie místa a p�ímo do nich 
vkládat nam��ené vzdálenosti, nebo pouze vykreslit tvar objektu a op�t do n�j 
vkládat vzdálenosti. Lze tedy jednoduše vytvá�et pomocné ná�rtky do fotografií 
(Obr. 19). Tyto ná�rty byly používány také pro m��ení míst, která byla nep�ístupná 
p�i m��ení polární metodou.  

Obr. 18 Laserový dálkom�r 
Leica 
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Obr. 19 Ukázka ná�rtu vytvo�eného aplikací DISTO Sketch. 
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Veškerá nam��ená data byla ukládána do pam�ti totální stanice, a následn� 
byla stažena do po�íta�e. Pro výpo�etní práce byl využit program GROMA v. 12.0, 
krom� výpo�tu nivela�ních zápisníku a testování p�esnosti, které byly provedeny 
v prost�edí programu MS Excel. Sou�adnice bod� ur�ených metodou GNSS byly 
získány bezprost�edn� po m��ení díky použití globálního transforma�ního klí�e. 
Následn� byl proveden export sou�adnic a protokolu o m��ení, kde byla provedena 
kontrola veškerých požadovaných parametr� m��ení technologií GNSS.  

9�� 1����	����EA��E��:������A	�����������E��
P�ed provedením výpo�etních prací bylo t�eba provést nastavení 

matematických korekcí (Obr. 20). Ty nebyly zavád�ny p�i m��ení ani p�i stahování 
dat, proto bylo t�eba je zavést p�i importu zápisník�. Matematickými korekce je 
myšlena oprava z kartografického zobrazení a oprava z nadmo�ské výšky. Jedná se 
o opravy m��ených délek. Výsledný m��ítkový koeficient byl vypo�ten funkcí 
„K �ovák“ z dosud známých pr�m�rných sou�adnic a výšek bod� m��ické sít�. 

 

Obr. 20 Nastavení matematických korekcí. 

Další etapou p�ed samotnými výpo�ty bylo zpracování zápisník�. Protože 
bylo m��ení na orienta�ní body provád�no ve dvou polohách dalekohledu, bylo 
t�eba provést zpracování dvou poloh a opravit indexovou chybu. Dále bylo nutné 
provést redukci p�evýšení na spojnici stabiliza�ních zna�ek a zpracovat opakovaná 
m��ení. Pro použití nástroje vyrovnání sít� bylo také t�eba provést zpracování 
obousm�rn� m��ených délek a p�evýšení a spojit stanoviska, na kterých bylo 
m��eno vícekrát. Cílem bylo, aby ve výsledné zápisníku použitém pro vyrovnání 
sít� bylo každé stanovisko pouze jedenkrát. 

9�C &���A	������"�B�����.�.�� !�����B#FE.��
P�ed vyrovnáním sít� bylo t�eba provést rozbor p�esnosti a zjistit s jakou 

st�ední chybou byly m��eny sm�ry a vzdálenosti. Použitý p�ístroj Trimble 5503 RD 
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udává p�esnost m��ení vzdálenosti ���� � �� � ���� 	 � !��" , kde D je 
vzdálenost v kilometrech, a st�ední chybu sm�ru m��eného v jedné skupin� 
�#�� � $�%% . Pro stanovení již zmín�ných st�edních chyb m��ení bylo t�eba do 
výsledné st�ední chyby délky a sm�ru zapo�ítat vliv centrace p�ístroje i cíle. Pro 
centraci totální stanice a odrazného hranolu umíst�ného na stativu byla uvažovaná 
chyba centrace 1mm. P�i m��ení hranolem na výty�ce byla uvažovaná chyba 
centrace 10mm. Pro výpo�et apriorních p�esností byly použity následující vzorce. 

�� � &����� ' � ��% ' … st�ední chyba délky v�etn� vlivu centrace 

�(% � )*+,-./012345678+,,/9:6
� ; < … vliv centrace na st�ední chybu sm�ru m��eného 

v jedné poloze dalekohledu 

 Na základ� t�chto hodnot byly vypo�teny jednotlivé st�ední chyby délek a 
sm�r� pro všechny orienta�ní body. Z t�chto hodnot byly vypo�teny aritmetické 
pr�m�ry použité pro následné vyrovnání m��ické sít� (Tab. 1). 

Tab. 1 Výsledné hodnoty zjišt�né rozborem p�esnosti m��ených údaj� 

���������	AB�ACD� EF���F������������ EF��������������� ��

��
���� E��!��"� ����� ����	� �A����

��
���� E��!��"� A�B� ���A�

�

9�� ).�A	��������!�
P�i m��ení bylo nasbíráno dostatek nadbyte�ných veli�in, proto bylo možné 

provést polohové i výškové vyrovnání sít� (Obr. 21). Pro ur�ení p�ibližných 
sou�adnic a výšek vstupujících do vyrovnání bylo použito výpo�t� v programu 
Groma. A to konkrétn� výpo�et oboustrann� p�ipojeného a orientovaného 
polygonového po�adu a následn� výpo�et všech rajon�. Bod�m ur�eným metodou 
GNSS byly zadány výšky ur�ené technickou nivelací. P�i nastavení parametr� 
m��ické sít� byly použity výsledky p�edchozího rozboru p�esnosti. Pro vzdálenosti 
byly použity dv� rozdílné st�ední chyby, z nichž jedna byla ur�ena délkám 
m��eným uvnit� kostela a druhá délkám m��eným venku. Jako st�ední chyby 
m��eného sm�ru bylo použito aritmetického pr�m�ru sm�r� m��ených uvnit� a 
venku, jehož hodnota �inní 127,8cc. T�etím parametrem je st�ední jednotková chyba 
pro výškové vyrovnání. Protože výšky p�ístroje i cíle byly m��eny dvoumetrem a 
výšky byly ur�ovány trigonometrickou metodou, byla tato hodnota stanovena na 
15mm. 

Výšky ur�ené technickou nivelací byly stanoveny jako pevné, tedy nebyly 
b�hem výškového vyrovnání dále m�n�ny. Pevná poloha byla p�isouzena bod�m 
státního bodového pole a dále pomocným m��ickým bod�m �. 4001 a 4005, jejichž 
sou�adnice byly ur�eny technologií GNSS. Dalším pomocným m��ickým bod�m, 
ur�eným technologií GNSS, byla vzhledem k mén� p�íznivým podmínkám p�i 
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jejich m��ení, ur�ena poloha Helmertovou transformací. Ostatní body m��ické sít� 
byly ur�ované. Nakonec byl do nástroje vyrovnání sít� na�ten zpracovaný zápisník 
obsahující všechna m��ení.  

 

Obr. 21 Groma V 12.0 – nástroj vyrovnání sít� 

V pr�b�hu vyrovnání sít� bylo pot�eba vylou�it n�které sm�ry a vzdálenosti, 
na kterých byly zavedeny p�íliš velké opravy vzhledem k jejich vlastní velikosti, 
aby nep�ízniv� neovlivnili homogenitu celé sít�. Tyto veli�iny byly vylou�eny 
pouze p�i vyrovnání sít�, p�i dalších výpo�tech byly dále používány, pokud 
nevykazovali hrubou chybu. D�ležitým ukazatelem správného vyrovnání sít� byl 
krom� oprav m��ených veli�in pom�r základní st�ední chyby apriorní a základní 
st�ední chyby aposteriorní. Tento pom�r by se m�l pohybovat v rozmezí ur�eném 
výpo�etním programem na základ� nastavených parametr� pro statistické testování. 
V této práci bylo rozmezí stanoveno jako 0,82 – 1,18, výsledný pom�r základních 
st�edních chyb byl 1,10. Lze tedy vyrovnání z toho pohledu považovat za 
vyhovující. Na základ� vyrovnání sít� byly také stanoveny st�ední chyby sou�adnic 
X, Y, H a také výsledné st�ední chyby sou�adnic ur�ovaných bod� (mx,my,mh), 
které nebyly stanoveny jako body pevné. P�ehled t�chto sou�adnicových a 
výškových chyb je uveden v následující tabulce. Protokol o vyrovnání sít� 
s kompletními výsledky je uveden v p�íloze �. 4.2. 

Tab. 2 P�ehled dosažených charakteristik p�esnosti po vyrovnání sít� 

�B my [mm] mx [mm] mxy [mm] mh [mm] 
4002 8,03 3,45 6,18 - 
4003 12,81 8,06 10,70 - 
4004 11,47 5,88 9,12 - 
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4006 3,04 2,41 2,74 1,56 
4007 4,63 2,69 3,78 1,55 
4008 6,25 2,77 4,83 1,72 
4009 5,62 3,55 4,70 1,84 
4010 7,59 2,95 5,76 1,88 
4011 7,75 3,90 6,13 1,99 
4012 7,15 4,83 6,10 2,02 
4013 5,17 3,75 4,52 1,83 
4014 5,75 3,99 4,95 2,10 
4015 5,04 3,82 4,47 2,11 
4016 5,55 4,94 5,25 1,95 
4017 4,85 6,15 5,54 2,07 
4018 3,70 3,77 3,74 1,93 
4019 4,68 4,53 4,60 2,27 
4020 4,60 5,43 5,03 2,16 
4021 7,32 8,91 8,15 1,89 
4022 2,25 2,99 2,65 1,85 
4023 3,38 3,43 3,40 1,89 
4024 7,67 11,05 9,51 2,74 
4025 9,90 8,25 9,11 1,97 

�
9�/ )'�A-����AB�A��'����AB(�

Z vyrovnání m��ické sít� byly tedy získány sou�adnice a výšky všech 
pomocných m��ických bod�. Z t�chto bod� dále byly vypo�teny sou�adnice všech 
podrobných bod�, a to pomocí nástroje polární metoda dávkou. Pro tento výpo�et 
byly nastaveny tolerance pro maximální opravu orientace (0,0800g), maximální 
oprava délky na orientaci a maximální oprava p�evýšení na orientaci. Všechny tyto 
tolerance byly p�i výpo�tu dodrženy. Ze všech výpo�etních prací také byly 
ukládány protokoly, které jsou uvedeny v p�íloze �. 4.2. 

Pro výpo�et prostorových sou�adnic jednozna�n� identifikovatelných bod� 
byly využity sou�adnice a výšky z nezávislého ur�ení m��ické sít�. Pro tuto 
kontrolní sí� nebylo provedeno vyrovnání, a sou�adnice tedy vycházely p�ímo 
z GNSS m��ení a výšky z technické nivelace. 

Sou�adnice bod� jsou vedeny v sou�adnicovém systému S- JTSK, výšky 
v systému Bpv. Prostorové sou�adnice podrobných bod� nacházejících se 
v interiéru kostela byly ur�ovány s p�esností na milimetry, zatímco podrobné body 
v okolí kostela sloužící pro tvorbu ú�elové mapy byly uloženy s p�esností na 
centimetry. Jednotlivé seznamy sou�adnic jsou uloženy v p�íloze �. 4.3. 

 

9�5 ,���A	�����"���A����
Testování p�esnosti bylo provedeno podle normy �SN 01 3410. Sou�adnice 

a výšky jednozna�n� identifikovatelných bod� byly testovány podle charakteristik 
p�esnosti pro 3. t�ídu p�esnosti. Testování om�rných m�r m��ených v interiéru 
spl�uje 2. t�ídu p�esnosti. Souhrn výpo�t� pro testování p�esnosti je uveden 
v p�íloze �. 4.4.  
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9�5�� ,���A	�����AFA�A	'����A�"�B������B�A���-�!��B����8�EA	���F�'����AB(�
Pro 3. t�ídu p�esnosti je stanovena kritická hodnota základní st�ední 

sou�adnicové chyby ux,y = 0,14 m. Z dvojích sou�adnic téhož bod� bylo t�eba 
vypo�ítat absolutní hodnoty sou�adnicových rozdíl� 	y a 	x. Tyto rozdíly byly 
ur�eny porovnáním seznam� sou�adnic. A to konkrétn� seznamem sou�adnic 
podrobných bod� a seznamem jednozna�n� identifikovatelných bod�. Z t�chto 
sou�adnicových rozdíl� byla dále vypo�tena polohová odchylka. P�esnost je dále 
testována podle výb�rové sm�rodatné sou�adnicové odchylky (sx,y). Pro její výpo�et 
je t�eba také znát jednotlivé sm�rodatné odchylky sx a sy. Z výše uvedených 
vypo�tených hodnot byla dále ov��ována kritéria stanovená �eskou státní normou 
�SN 01 3410 pro polohovou odchylku a pro sm�rodatnou sou�adnicovou odchylku. 
Pro výpo�ty a testování p�esnosti byly použity následující vzorce. 

=> � >+ � >?@ =A � A+ � A?  … kde index m = m��ení a index k = kontrolní 
ur�ení 

=� � &=A' � =>' … polohová odchylka 

BC � ) D
?;E� =>F'EFGD � @ �BH � ) D

?;E � =AF'EFGD  … sm�rodatné odchylky jednotlivých 

sou�adnic, koeficient k = 2 protože kontrolní ur�ení bylo provedeno m��ením se 
stejnou p�esností jako první ur�ení. Koeficient N je po�et testovaných bod�. 

BCIH � &�IJ 	 �BC' � BH' … výb�rová sm�rodatná sou�adnicová odchylka 

K=�K L $IM 	 NCIH… kritérium pro absolutní hodnotu polohové odchylky 

BCIH L O'E 	 NCIH  … kritérium pro výb�rovou sm�rodatnou odchylku, kde 

koeficient�O'E je volen pro hladinu významnosti A = 5% a je roven hodnot� 1,1, 
protože výb�rový soubor je v rozsahu 100 – 300 bod�. 

Tab. 3 Ukázka p�ehledné tabulky testování polohových sou�adnic jednozna�n� identifikovatelných 
bod� 

CDEDFE������������ ��D��������		�A� �

� � �!�F�"�����E#� A�

� � �

� � � � � �

�
#$%$� &'!�"� &(!�"� &)!�"� &)�*�+,-./(,'!�"�

�

01� ���A� ���B� ����� $%&"�#'��

�

1-� ����� (����� ����� $%&"�#'��

�

12� (���A� (����� ���A� $%&"�#'��

�

2-� (���B� ���A� ����� $%&"�#'��
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Celkem bylo provedeno testování na vybraných 110 jednozna�n� 
identifikovatelných bodech. Všechny vybrané body vyhovovaly testovaným 
kritériím. 

9�5�C ,���A	����	'*�E�
Testování p�esnosti nadmo�ských výšek bylo provedeno na stejném 

výb�rovém souboru jako testování polohových sou�adnic. Na za�átku bylo t�eba 
vypo�ítat rozdíly výšek (	H) nam��ených p�i prvním m��ení a p�i kontrolním 
m��ením. Tyto výškové rozdíly byly následn� testovány podle dvou kritérii. První 
z kritérií souvisí s výb�rovou st�ední výškovou chybou sH. Tato chyba je testovaná 
v závislosti na poloze bodu. Tedy zda se jedná o bod na zpevn�ném nebo 
nezpevn�ném povrchu. Druhé kritérium souvisí s kritickou hodnotou základní 
st�ední výškové chyby (uH). Ta je pro t�etí t�ídu p�esnosti stanovena na hodnotu 
0,12m.  

 Použité vzorce dle �SN 01 3410: 

 =P � P+ � P? … výškový rozdíl 

BQ � ) D
?;E � =PF'EFGD  … výb�rová st�ední výšková chyba, hodnoty koeficient� k a 

N jsou stejné jako p�i polohovém testování 

K=PK L � 	 NQ 	 AR … kritérium testující absolutní hodnotu výškových rozdíl� 

SQ L OE 	 NQ… kritérium testující výb�rovou st�ední výškovou chybu pro body 
nacházející se na zp�vném povrchu.  

Vzhledem k tomu, že všechny body výb�rového souboru se nacházeli na 
zp�vném povrchu a bylo provedeno kontrolní m��ení, nebyla uvedena ostatní 
kritéria týkající se nezpevn�ného povrchu a výšek zjiš�ovaných z vrstevnic. 
Všechny vybrané body tato kritéria splnily.  

Tab. 4 Ukázka p�ehledné tabulky testování výšek jednozna�n� identifikovatelných bod� 

CDEDFE������������ ��D��������		�A� �

� � �!�F�"�����E#� A�

� � �

� � � � � �

�

!)*)� +�,�-� +.,�-� /0+/,�-� /0+/1A2#&23A�,�-�

�

01� A����B� A����A� ����� $%&"�#'��

�

1-� A������ A������ ���B� $%&"�#'��

�

12� A������ A������ ����� $%&"�#'��

�

2-� A������ A����	� (����� $%&"�#'��
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9�5�� ,���A	������F���	����"���A����EA���AF�� �� ��� ��
Testování interiéru bylo provád�no pro 2. t�ídu p�esnosti, tedy kritická 

hodnota základní st�ední sou�adnicové chyby ux,y = 0,08m. Pro ov��ení dosažené 
p�esnosti m��ení uvnit� kostela byly použity kontrolní míry. Tyto kontrolní om�rné 
míry byly m��eny laserovým dálkom�rem mezi body, již ur�enými v sou�adnicích 
polární metodou. Krom� m�r obvodových byly m��eny k�ížové míry. Testování pak 
tedy probíhalo porovnáním délky vypo�tené ze sou�adnic a délky p�ímo zm��ené, 
ze kterých byl vypo�ítán rozdíl. Ten byl následn� testován dle dvou r�zných kritérií 
podle �SN 01 3410. Použité vzorce: 

 =T � T+ � T? … rozdíl délek 

NU � $IJ 	 U7D'
U7'V 	 NCIH  … kritická hodnota základní st�ední chyby délky, je 

vypo�tena z jednotlivých délek a kritické hodnoty základní st�ední sou�adnicové 
chyby 

K=TK L � 	 NU 	 R… první z testovaných kritérií, hodnota koeficientu k je rovna 1,0, 
protože se jedná o délku vypo�tenou ze sou�adnic.  

K=TK L NU 	 R  …druhé testované kritérium, které musí spl�ovat alespo� 60% 
testovaných délek. 

 Celkem bylo testováno 100 kontrolních m�r, z nichž všechny vyhovovaly 
ob�ma stanoveným kritériím.  
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Poslední etapou zpracování bylo vyhotovení grafických p�íloh, kterými jsou 
p�ehledné ná�rty m��ické sít�, ú�elová mapa p�ilehlého okolí kostela, výkresy 
p�dorys� a svislé �ezy. Všechny grafické p�ílohy byly vyhotovovány v programu 
Microstation PowerDraft V8i. Tvorba ú�elové mapy se �ídí normami �SN 01 3410 
a �SN 01 3411 [14]. P�ehledné ná�rty byly vyhotoveny podle návodu pro obnovu 
katastrálního operátu [15]. Stavební výkresy byly vyhotovovány podle normy �SN 
01 3420 [16] a také podle metodického návodu NPÚ [17]. Protože objednatelem 
prací byl práv� NPÚ byl v n�kterých rozdílnostech up�ednostn�n metodický návod 
NPÚ. Pro kresbu stavebních výkres� byly použity atributy používané Národním 
památkovým ústavem. Tato atributová tabulka je uvedena v p�íloze 4.8. 
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Pro zobrazení rozložení bod� m��ické sít� byly vyhotoveny dva p�ehledné 

ná�rty. První z t�chto ná�rt� zobrazuje pomocné m��ické body vn�jší �ásti sít�, 
zatímco druhý obsahuje body uvnit� budovy kostela. Obsahem p�ehledných ná�rt� 
jsou pomocné m��ické body, body státního bodového pole, na n�ž bylo p�i m��ení 
orientováno, zobrazení m��ených sm�r� a délek mezi jednotlivými body a 
polohopisný podklad. Jako podklad pro ná�rt vn�jší �ásti sít� byla použita 
polohopisná �ást ú�elové mapy v šedé barv�. Pro �ást sít� uvnit� kostela bylo jako 
podkladu použito zjednodušeného p�dorysu 1 nadzemního podlaží. Pomocné 
m��ické body, které se nacházeli v 2 nadzemním podlaží byly odlišeny barevn� 
(viz. Obr. 22). Oba ná�rty byly dále dopln�ny o náležitosti podle návodu pro 
obnovu katastrálního operátu. 

 

Obr. 22 Ukázka p�ehledného ná�rtu vnit�ní �ásti pomocné m��ické sít� 
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Ú�elová mapa byla vyhotovována za ú�elem znázorn�ní vn�jšího pr�b�hu 

obvodového zdiva, které bylo zam��eno s pot�ebnou podrobností. Pro okolní situaci 
je podrobnost mapování dána m��ítkem 1:500 dostate�ná. V pr�b�hu podrobného 
m��ení tedy bylo p�edpokládáno, že výsledná ú�elová mapa bude vyhotovena 
v m��ítku 1:500. P�i následném zpracování se však ukázalo, že by nebylo možné 
zobrazit všechny nam��ené skute�nosti a mapa by v n�kterých místech mohla být 
nep�ehledná. Proto na základ� domluvy s vedoucím diplomové práce bylo 
rozhodnuto, že bude pro vyhotovení mapy použito m��ítko 1:250, ale podrobnost 
m��ení bude ponechána pro m��ítko 1:500.  

Ú�elová mapa byla zpracována v programu Microstation Powerdraft V8i 
s použitím geodetické nástavby MGEO. Vzhledem k tomu, že p�i m��ení nebyly 
vedeny m��ické ná�rty, ale bylo použito kódování (viz Obr. 23), byla pro 
vykreslení polohopisné kresby použita funkce „Vstup bod� a kódované kresby“. Na 
základ� stanovených kód� jednotlivých druh� polohopisných i výškopisných prvk� 
bylo tedy možné vykreslit automaticky p�ibližn� 90% výsledné mapy. Do seznamu 
sou�adnic bylo též možné p�ipsat �ídící kódy zajiš�ující nap�. uzav�ení objektu, 
kresbu oblouku, vložení rovnob�žné linie apod. Seznam kód� je uveden v p�íloze  
�. 4.10. 

 

Obr. 23 Ukázka seznamu sou�adnic podrobných bod� s použitím kódování 

Dále byly do mapy dopln�ny popisy druhu povrchu a dokresleny prvky, 
které nebylo možné vytvo�it pomocí kódování, p�ípadn� byly provedeny opravy 
kresby v �ástech, které byly spojeny chybn� p�i automatickém vykreslení. Výškopis 
byl vyjád�en pouze výškovými kótami, protože se jedná o rovinaté území tvo�ené 
p�evážn� zpevn�ným povrchem. Nakonec byly do výkresu dopln�ny další mapové 
údaje, jako jsou legenda, k�ížky sou�adnicové sít� S-JTSK, sm�rová r�žice, 
popisová tabulka a okrajový ná�rtek mapových list� m��ítka 1:250. Výsledná mapa 
byla vyhotovena ve dvou verzích. První obsahuje pouze prvky ú�elové mapy, 
zatímco druhá verze je dopln�na o podklad katastrální mapy ve sv�tle r�žov� barv�. 
V katastrálním území „Ivan�ice“ je aktuální stav katastrální mapy DKM, která je 
platná od 4. 12. 2017. Ukázky �ásti obou verzí ú�elové mapy jsou zobrazeny na 
následujících obrázcích (Obr. 24 a 25). 
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Obr. 24 Ukázka ú�elové mapy bez podkladu DKM 

 

 

 

Obr. 25 Ukázka ú�elové mapy na podkladu digitální katastrální mapy 
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Metodický návod NPÚ doporu�uje u výrazn� výškov� �len�ných budov, 

jako jsou kostely, vyhotovit více p�dorysných �ez�. Vzhledem k tomuto doporu�ení 
byly vyhotoveny celkem t�i p�dorysy v m��ítku 1:50. P�dorysný �ez prvního 
nadzemního podlaží byl veden ve výšce 1,2 m nad podlahou kostela. Druhý �ez byl 
�ezem zalomeným, byl veden ve výšce 3,4 m, ve vstupních p�edsíních kostela ve 
výšce 2,5 m, v prostorách wc ve výšce 1,5 m a v zadní �ásti hlavní lodi byl veden 
ve výšce 3,8 m nad podlahou.  Hlavní lo� kostela je oproti severní a jižní lodi 
podstatn� vyvýšena, proto p�dorys t�etího nadzemního podlaží je veden ve výšce 
8,5 m a zobrazuje pouze st�ed kostela, tedy práv� hlavní lo�. 

Po vykreslení zd�ných konstrukcí, kterými prochází pomyslná �ezová �ára, 
byla kresba dopln�na o skute�né pr�m�ty kleneb a jejich sklopené pr�m�ty. 
V druhu �áry pro zákres skute�ného a sklopeného pr�m�tu se rozchází norma 
s metodickým návodem NPÚ. Zatímco �SN 01 3420 pro skute�né pr�m�ty kleneb 
používá �erchovanou �áru s jednou te�kou a pro sklopené pr�m�ty �erchovanou 
�áru se dv�ma te�kami, metodický návod je používá v opa�ném po�adí. V tomto 
p�ípad� byl up�ednostn�n metodický návod NPÚ. Výkresy byly dále dopln�ny o 
další náležitosti dle výše uvedené normy, kterými jsou délkové a výškové kóty, 
názvy místností, specifikace dve�í a oken, zákres pr�b�hu svislých �ez� apod. 
Délkové kóty jsou uvedeny v centimetrech, absolutní výšky podlah a relativní 
výškové kóty jsou uvád�ny v metrech s p�esností na centimetry. Výkresy 
historických budov obsahují n�kdy také zákres rozm�ru dlaždice. Na záv�r byly 
výkresy p�dorysu dopln�ny o legendu místností a specifikace rozm�r� oken a dve�í. 
Ukázka �ásti p�dorysného �ezu 2NP je vid�t na následujícím obrázku (Obr. 26). 

 

Obr. 26 Ukázka výkresu p�dorysu 2NP 
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Poslední grafickou p�ílohou jsou svislé �ezy stavební konstrukcí. Tvorba se 

op�t �ídí normou �SN 01 3420. Byly vyhotoveny dva svislé �ezy, podélný a p�í�ný, 
v m��ítku 1:50. Oba �ezy byly zalomeny tak, aby procházeli st�edy k�ížových 
kleneb. Sm�ry �ezových rovin jsou vyzna�eny ve všech p�dorysných �ezech. 
St�ešní konstrukce nebyly sou�ástí zam��ení, proto nejsou v �ezech zobrazeny, 
pouze je zakreslen sm�r pokra�ování stavebních konstrukcí. Na záv�r byly výkres 
dopln�ny o absolutní výškové kóty. V n�kterých místech byly tyto kóty dopln�ny 
klasickými svislými délkovými kótami.  
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Cílem diplomové práce bylo vyhotovení stavební výkresové dokumentace 
pro Národní památkový ústav. P�ed samotným vyhotovením výkres� byla 
vybudována pomocná m��ická sí�, která byla p�ipojena do závazného 
sou�adnicového a výškového systému pro �R. Podrobné m��ení bylo provedeno 
tachymetrickou metodou na p�elomu srpna a zá�í roku 2017. Body m��ené uvnit� 
budovy byly m��eny pomocí bezhranolového dálkom�ru. Na záv�r m��ení byla 
kontroln� p�em��ena pomocná m��ická sí� v exteriéru a z ní byly zam��eny 
jednozna�n� identifikovatelné body pro testování dosažené p�esnosti. Uvnit� 
kostela byly vybrány dvojice bod�, mezi kterými byla m��ena vzdálenost. 

Po provedení m��ických prací byla provedena výpo�etní �ást práce. Ta se 
skládala z n�kolika �ástí. Nejprve byla data stažena a následn� byly opraveny o 
matematické korekce. Další d�ležitou �ástí bylo ur�ení sou�adnic a výšek 
pomocných m��ických bod� metodou vyrovnání sítí. Na základ� takto vyrovnaných 
sou�adnic byly vypo�teny sou�adnice všech podrobných bod�. Poslední �ástí 
výpo�t� bylo testování dosažené p�esnosti dle normy �SN 01 3410. Body m��ené 
v okolí objektu byly testovány pro 3. t�ídu p�esnosti a body m��ené uvnit� kostela 
byly testovány pro 2. t�ídu p�esnosti. Všechny vybrané body pro testování p�esnosti 
vyhovovali kritériím stanoveným výše uvedenou normou. 

Poslední etapou bylo grafické zpracování. První grafickou p�ílohou byly 
p�ehledné ná�rty m��ické sít�, které byly vyhotoveny podle návodu pro OKO. 
Ú�elová mapa vznikla v prost�edí programu MGEO. Nejprve byly vytvo�eny 
kategorie atribut� a poté prob�hlo automatické vykreslení prvk� mapy, které byly 
v seznamu sou�adnic kódovány. Ú�elová mapa byla dále dopln�na o vrstvu 
zobrazující podklad katastrální mapy a další náležitosti dle �SN 01 3410. Výkresy 
p�dorys� a �ez� stavební konstrukcí byly vyhotoveny podle normy �SN 01 3420 a 
metodického návodu NPÚ. Protože objednatelem byl NPÚ byl v n�kterých 
rozporných definicích up�ednostn�n metodický návod NPÚ. 

Výsledné p�ílohy budou v elektronické i tišt�né podob� p�edány Národnímu 
památkovém ústavu a mohou sloužit pro p�ípadnou rekonstrukci kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Ivan�icích. 
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S – JTSK    Systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 

Bpv    výškový systém Baltský po vyrovnání 

GNSS    Globální naviga�ní satelitní systém 

ZPMZ    Záznam podrobného m��ení zm�n 

GPS   Globální polohový systém (Americký) 

GLONASS   Ruský globální naviga�ní satelitní systém 

CZEPOS    �eská sí� permanentních stanic pro ur�ování polohy 

RTK     Real time kinematic (kinematická metoda v reálném �ase) 

GDOP/PDOP   Geometric Dilution of Precision/ Position Dilution of 
Precision 

�SN    �eská státní norma 

NPÚ    Národní památkový ústav 

DKM    Digitální katastrální mapa 

NP    Nadzemní podlaží 

OKO   Obnova katastrálního operátu 
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