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Úvod 
 

Zadáním bakalářské práce bylo zaměření lokality Sady Národního odboje v Brně 

a přilehlém okolí. 

 

V dané lokalitě byla vybudována pomocná měřická síť a připojena do závazného 

souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a do 

závazného výškového systému Balt po vyrovnání (Bpv). Nezávislé zaměření proběhlo 

pomocí technologie GNSS. Zaměření podrobných bodů bylo provedeno tachymetrickou 

metodou. 

 

Naměřená data byla zpracována, analyzována a na jejich podkladě byla 

vyhotovena účelová mapa ve 3. třídě přesnosti v měřítku 1:500. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde teoretická 

část se zabývá základními informacemi o mapách, polohopisu a výškopisu a popisem 

využitých metod při měření. 

 

Praktická část se zabývá informacemi o využitých přístrojích při měření, 

samostatným měřením, výpočtem a tvorbou účelové mapy včetně testování přesnosti 

mapy. 
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1 Lokalita 
 

 
Obr. 1 - Ortofoto snímek měřené lokality (2) 

 

Ponava je městská čtvrť severně od centra statutárního města Brna. Její katastrální 

území má rozlohu 1,60 km². Území pozdější Ponavy bylo k Brnu připojeno v letech 1850 

a 1919. Ponava je od 24. listopadu 1990 součástí samosprávné městské části Brno-

Královo Pole. Žije zde přibližně 6700 obyvatel. [1] 

Sídliště Tábor se nachází v severozápadním cípu katastrálního území Ponava u 

"trojmezí" Ponavy, Žabovřesk a Králova Pole. Vymezené bylo dnešními ulicemi 

Kounicova, Tábor, Chodská a Šelepova. Tehdy bylo vybudováno na konci ulic Tábor a 

Kounicova vedle bývalého internačního tábora Pod Kaštany (dnes park pod názvem Sady 

Národního odboje), podle již před válkou navržené studie. Projekt byl zpracován v roce 

1945 v projekční kanceláři známého brněnského architekta Jiřího Krohy (1893-1974). 

Mělo se jednat o moderní vzdušné velkoprostorové byty. Vlastní výstavba proběhla v 

rámci tzv. dvouletky v letech 1946-1948. 

Celkem zde bylo postaveno 6 šestipodlažních nájemních domů ve formě bloků, 

každý o délce 80 m. V přízemí bylo hospodářské zázemí a pět krámků pro drobné služby. 

Každý blok měl čtyři vchody. V roce 2009 vzniklo občanské sdružení "Táborité" do 

něhož vstoupili nájemníci všech šesti bloků. To vešlo ve styk s Magistrátem a po téměř 

ročním vyjednávání přešly jednotlivé byty do osobního vlastnictví nájemníků. 

Aby se uchoval původní rukopis prof. Krohy, byly při revitalizaci domů v letech 

2010-2011 provedeny pouze minimální úpravy v dispozici domů a bloky dostaly 

periodicky drobné odlišení fasády ve dvou barevných odstínech žluté. [2] 
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1.1 Sady Národního odboje 

Park o rozloze necelého jeden a půl hektaru sloužil za druhé světové války jako 

internační tábor pro moravské odbojáře. Minulost parku připomíná pomník z šedého 

mramoru. V roce 2010 královopolská radnice park zrekonstruovala. Děti láká velké 

hřiště, dospělé pak tradiční klub Šelepka. Pařez poblíž něj připomíná, že parkem prochází 

geometrický střed Brna. [3] 

 

Obr. 2 - park Sady Národního odboje v Brně (Poláchová, 2019) 
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2 Teoretická část 

2.1 Mapa 
Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických 

těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů 

(kartografických zobrazení), ukazující prostřednictvím metod kartografického 

znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických 

objektů a jevů. [4] 

 

2.1.1 Druhy map 

• podle způsobu vyhotovení 

• podle měřítka 

• podle kartografických vlastností 

• podle obsahu mapy 

• podle výsledné formy 

• podle počtu mapových listů 

 

Způsob vyhotovení: 

• mapy původní – vzniká zpracováním dat získaných přímým měřením 

v terénu. Sběr dat se provádí metodami geodetickými, 

fotogrammetrickými a metodami GNSS. Původní mapy vznikají i 

obnovou současné původní mapy. Příkladem původních map je mapa 

stabilního katastru, katastrální mapa vyhotovená podle instrukce A, THM, 

SMH5, ZMVM, DKM vyhotovená při obnově katastrálního operátu 

novým mapováním a řada dalších účelových map různých typů. 

• mapy odvozené – vznikají na podkladě map původních, zpravidla 

v měřítkách menších s redukcí obsahu a případnou generalizací. 

Odvozené mapy lze vytvářet i z map již dříve odvozených jejich montáží 

a úpravou obsahové náplně. Příkladem je mapa SMO-5. 

• mapy částečně odvozené – vznikají kombinací map původních a 

odvozených, například doplněním výškopisu do mapy polohopisné. 

 

Rozdělení map podle měřítka: 

 Technicko-inženýrské hledisko: 

• Mapy velkých měřítek – do měřítka 1:5 000 

• Mapy středních měřítek - 1:10 000 až 1:200 000 

• Mapy malých měřítek – 1:200 000 a menší 

 Obecně-kartografické hledisko 

 

Vlastnosti kartografického zobrazení: 

• Mapy konformní – úhel odměřený kdekoliv v mapě odpovídá úhlu, který 

bychom naměřili na odpovídající body v terénu, tzn. nezkreslují se úhly. 

Zejména z tohoto důvodu jsou preferovány geodetickou praxí. 

• Mapy ekvidistantní – nezkreslují se délky v určitém azimutu. Platí pouze 

pro délky v mapě, jejichž azimut odpovídá typu zobrazení. Tedy pro délky 

buď ve směru poledníků, nebo rovnoběžek anebo v obecném, předem 

definovaném směru. 

• Mapy ekvivalentní – nezkreslují se plochy. 
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• Mapy vyrovnávací – hodnoty úhlového, délkového a plošného zkreslení 

jsou sníženy, z kartometrického hlediska jsou málo použitelné. Musely by 

být doplněny přiloženou průsvitkou s vyznačením ekvideformát 

délkového, úhlového případně plošného zkreslení. 

 

Výsledná forma mapy: 

• Grafická (analogová) – mapa jen v grafické podobě, prvotní měřické údaje 

nejsou zaznamenány, jde o původní mapy pořízené stolovou metodou, 

grafickým fotogrammetrickým vyhodnocením a některé odvozené mapy 

• Číselné – mají kromě grafické formy zpracován i seznam souřadnic (a 

výšek) podrobných bodů. 

• Digitální – je vedena jako soubor dat v počítači, obvykle je organizována 

tematicky do vrstev a nezřídka umožňuje nad daty provádět kromě tisku 

další operace (ČSN 73 0401). 

 

Počet mapových listů: 

• Mapový soubor (soubor map) 

• Atlasy (mapový atlas) 

• Mapové dílo 

• Samostatné mapy 

 

Obsah mapy 

• Polohopisné mapy – obsahují pouze polohopisnou složku mapy. 

• Výškopisné mapy – jsou kompozicí všech tří základních prvků mapy – 

polohopisu, výškopisu a popisu. 

• Mapy obsahující pouze výškopis – výškopisná průsvitka (průsvitný papír 

nebo plastová fólie) používá se jako doplněk obsahu mapy velkých 

měřítek bez výškopisu. 

 

Podle obsahu: 

• Základní mapy 

• Účelové mapy 

[5]  



16 

 

2.2 Účelová mapa 
Účelová mapa je tematická mapa velkého měřítka obsahující kromě základních 

prvků i další obsah prvků na, pod a nad povrchem země stanovené pro daný účel (např. 

pro plánovací a projektové účely, pro provozní, evidenční a dokumentační účely). 

Účelová mapa se vyhotovuje v S-JTSK a ve výškovém systému Bpv ve 2. a 3. 

třídě přesnosti. Obvyklým měřítkem je 1:500, je možné volit i 1:1000 či 1:200 s ohledem 

na hustotu situace v zájmovém území. [4] [6] [7] 

 

Účelové mapy vznikají: 

• přímým měřením a zobrazením 

• přepracováním stávajících map 

• částečným odvozením ze stávajících map [6] 

 

2.2.1 Rozdělení účelových map: 

Účelové mapy základního významu: 

• Technická mapa města (TMM) 

• Základní mapa závodu (ZMZ) 

• Základní mapa dálnice (ZMD) 

• Základní mapa letiště (ZML) 

• Jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST) 

Mapy podzemních prostor – s výjimkou dolů, tunelů a metra 

Ostatní účelové mapy: 

• Účelové mapy pro provozní účely organizací 

• Pro pozemkové úpravy 

• Lesnické a vodohospodářské mapy 

• Geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb 

• apod. [5] 

 

Polohopisným podkladem pro jejich tvorbu často bývá katastrální mapa 

vyhotovená v S-JTSK. Geodetickým základem polohopisu jsou body základního a 

podrobného polohového pole a výškopisným základem jsou body ČSJNS včetně bodů 

plošných nivelačních sítí. 

Účelové mapy neslouží pro potřeby státní správy a jejich tvorba je tak téměř vždy 

financována soukromými zadavateli. [7] 

 

2.2.2 Polohopis 

Obraz předmětů šetření a měření na mapě ukazující jejich polohu, rozměr a tvar 

bez závislosti na terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, čar a mapových značek 

na mapě. [4] 

Polohopisný obsah se doplňuje o tematické složky v rámci kategorií: 

- stavebních objektů 

- dopravních objektů a zařízení 

- vodohospodářských objektů a zařízení 

- městská zeleň 

- podzemní vedení, zobrazuje se průmět osy vedení na zemský povrch a 

viditelná zařízení podzemních potrubních a kabelových vedení 

- nadzemní vedení [7] 
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2.2.3 Výškopis 

Obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich 

výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící způsob 

znázornění reliéfu, např. stínováním terénu. [4] 

Výškopis je vytvářen vrstevnicemi, kótovanými body a technickými šrafami. 

Uvádí se nadmořské výšky bodů bodových polí, kóty poklopů šachet a dalších výškových 

úrovní v kanalizační šachtě. Určují se nadmořské výšky vybraných bodů polohopisu. Na 

nezpevněných plochách se výšky uvádí na jedno desetinné místo. [7] 

 

2.2.4 Popis 

Soubor geografických jmen, názvů, zkratek a čísel v mapovém poli a dále 

rámových a mimorámových údajů. [4] 

Popis TMM je doplněn o orientační a popisná čísla, technické parametry vedení v 

barvě odpovídající druhu vedení a o název a využití budov (kino, divadlo, aj.). Popis vně 

rámu je totožný s popisem katastrální mapy rozšířený o výškový systém a stav obsahu 

inženýrských sítí a výškopisu. [7] 
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2.3 Metody měření 
 

Tato kapitola popisuje vybrané metody měření, které byly použity k vybudování 

pomocné měřické sítě a k podrobnému zaměření bodů dané lokality. 

 

2.3.1 Polární metoda 

 

Polární metoda je nejrozšířenější základní metoda podrobného polohového 

měření. Používáme ji v přehledném terénu. Polohu bodu určujeme pomocí polárních 

souřadnic (vodorovný úhel a délka). Vodorovný úhel musí mít jedno rameno zaměřeno 

na další měřický bod. 

Polární metoda má dva typy použití – polární metoda s pevným stanoviskem a 

polární metoda s volným stanoviskem. [8]  

 

2.3.2 Pevné stanovisko 

 

U pevného stanoviska jsou známé jeho souřadnice. Orientace se měří na nejméně 

dva body polohových bodových polí nebo na pomocné body. Délka se měří minimálně 

na jeden z nich. [5] 

 

2.3.3 Rajón 

 

Pod pojmem rajón se rozumí orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného a 

určovaného bodu. 

Jsou dány souřadnice stanoviska A (XA, YA) a orientace o daných souřadnicích B 

(XB, YB). Zprostředkujícími veličinami jsou měřená délka sAP a měřené směry ω na 

orientační body z daného bodu A. Cílem je určit souřadnice neznámého bodu P (XP, YP). 

[9] 

Postup výpočtu souřadnic určovaného bodu P: 

1. určení směrníku σAP: 𝜎𝐴𝑃 = 𝜎𝐴𝐵 +𝜔 

2. výpočet souřadnicových rozdílů: ∆𝑋𝑃 = 𝑠𝐴𝑃 × cos𝜎𝐴𝑃 

   ∆𝑌𝑃 = 𝑠𝐴𝑃 × sin 𝜎𝐴𝑃 
3. souřadnice určovaného bodu P: 𝑋𝑃 = 𝑋𝐴 + ∆𝑋𝑃 

          𝑌𝑃 = 𝑌𝐴 + ∆𝑌𝑃 [10] 
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Obr. 3 - Výpočet rajónu (10) 

Podmínky pro měření rajónu: 

- délka rajónu může být maximálně 1000 m 

- maximálně o 1/3 větší než délka měřické přímky, na kterou je rajón 

připojen (orientován) 

- nesmí být větší než je délka nejvzdálenější orientace 

- délka nejvýše 3 na sebe navazujících rajónů je 250 m [5] 

 

2.3.4 GNSS 

 

V závislosti na účelu a požadované přesnosti sítě lze použít následující metody:  

1. statická (mP = 3 – 5 mm)  

2. rychlá statická (mP = 5 – 10 mm + 1 ppm)  

3. stop and go (mP = 10 – 20 mm + 1 ppm)  

4. kinematická (mP = 20 – 30 mm + 3 ppm)  

5. RTK – real time kinematic (mP = 30 – 50 mm) 

 

Pro naše měření byla vybrána metoda RTK, která svou přesností vyhovuje pro 

dosažení dané třídy přesnosti. 
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2.3.4.1 RTK – real time kinematic 

Kinematická metoda v reálném čase je nejnovější metodou měření. Využívá 

rádiového přenosu korekcí fázových měření od referenčního k pohybujícímu se přijímači. 

Metoda nachází uplatnění při určování souřadnic bodů podrobných bodových polí a 

podrobných bodů, především však při vytyčování. [11] 

 

Opakované měření GNSS musí být nezávislé, tzn. že opakované měření nesmí být 

provedeno v čase, který se vůči času ověřovaného měření nachází v intervalech: 
⟨𝑘 × 𝑛 − 1|𝑘 × 𝑛 + 1⟩ hodin. 

k … počet dní 

n = 23,9333 hodin (23 hodin, 56 minut) pro americký systém GPS-NAVSTAR 

n = 22,5000 hodin (22 hodin, 30 minut) pro ruský systém GLONASS [12] 

 

2.3.5 Tachymetrie 

 

Tachymetrie se používá při současném měření polohopisu a výškopisu. Polohu 

podrobných bodů určujeme polárními souřadnicemi – vodorovným úhlem a délkou. 

Výšku podrobných bodů určujeme trigonometricky – šikmé nebo vodorovné délky a 

svislé úhly. 

 

2.3.5.1 Tachymetrie s elektronickým tachymetrem 

V tomto případě se k měření používají elektronické tachymetry s odrazným 

hranolem na výsuvné výtyčce. Elektronické tachymetry se vyznačují vysokou přesností 

délkového měření a velkým dosahem. Umožňují měřit buď polární nebo relativně 

pravoúhlé souřadnice a převýšení včetně automatické registrace naměřených dat. 

Je nutná viditelnost mezi sousedními stanovisky. Pokud není možné ze stanoviska 

některé podrobné body výškopisu zaměřit, volí se další stanoviska. Ta se zpravidla určují 

rajonem. [9] 

 

2.3.6 Ortogonální metoda 

 

Staničení měřické přímky je dáno 2-10 známými body. Počet určovaných bodů 

není omezen. Od počátečního daného bodu ke koncovému má staničení znaménko „+“. 

Pokud je měřická přímka prodloužena před počáteční bod, tak má staničení znaménko „-

“. Měřickou přímku lze prodloužit maximálně o 1/3 její délky. 

Kolmice se uvádí se znaménkem „-“, leží-li určovaný bod vlevo od měřické 

přímky a znaménkem „+“, leží-li určovaný bod vpravo od měřické přímky v kladném 

směru staničení. Délka kolmice nesmí přesáhnout ¾ délky měřické přímky a musí být 

maximálně 30 m dlouhá. [5] 

 

2.3.7 Kontrolní oměrné 

 

Typ úlohy, kde lze zapsat prakticky neomezené množství kontrolovaných délek. 

 

Výpočet kontrolních oměrných je možno provést dvěma způsoby: 

1. Výpočet řetězu oměrných – vzájemně navazují svými koncovými body 

2. Zápis vzájemně nezávislých oměrných nebo křížových měr – zadává se 

vždy dvojice čísel koncových bodů. [5]  
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3 Praktická část 
 

3.1 Rekognoskace terénu 

 

Rekognoskace terénu je důležitou částí před vlastním měřením. Seznámení 

s lokalitou proběhlo na konci září 2017 po projednání velikosti a ohraničení lokality 

s vedoucím práce. 

Vybraná lokalita je ohraničena ulicemi Tábor, Chodská, Klusáčkova a Kounicova. 

Jedná se převážně o rovinatý terén se spoustou polohopisných prvků jako jsou rozsáhlé 

inženýrské sítě, budovy a stromy podél místních komunikací. 

V dané lokalitě se nachází mateřská škola, která je ohraničená plotem a veřejnosti 

nepřístupná, z toho důvodu nebyla měřena. 

 

 
Obr. 4 - Mateřská škola (Poláchová, 2018) 

 

3.2 Bodové pole 
 

Před samostatným měřením byly zjištěny geodetické údaje o bodech stávajícího 

podrobného polohového bodového pole v dané lokalitě a jeho okolí pomocí webové 

stránky https://geoportal.cuzk.cz. 

Zhušťovací bod s číslem 000000944212400 by měl být stabilizován žulovým 

kamenem, avšak nebyl nalezen. Pomocná měřická síť proto byla napojena na zhušťovací 

bod s číslem 000000944212180 o nadmořské výšce 237,18 m a na podrobný bod s číslem 

610470000000557, který má známé pouze souřadnice X, Y a jde o roh budovy. 

https://geoportal.cuzk.cz/
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Souřadnice zhušťovacího bodu 4421-218 byly ověřeny pomocí GNSS metody. 

Tento bod je stabilizovaný žulovým kamenem.   

Vzhledem k velkému množství překážek v zadané lokalitě byla vybudována 

pomocná měřická síť s číslováním bodů 4001-4006, jako body stabilizované dočasně 

hřebem s podložkou, bodů 5001-5009, jako body trvale stabilizované hřebem nebo 

nástřelným hřebem, a body 5011 a 5012, které byly po prvním týdnu měření zničeny. Na 

vybrané trvale stabilizované body pomocné měřické sítě byly vypracovány geodetické 

údaje. 

Pomocná měřická síť byla změřena pomocí technologie GNSS a kontrolně 

napojena na stávající bodové pole. 

 

3.3 Přístroje a pomůcky pro měření 
 

Volba vhodných přístrojů pro měření polohopisu a výškopisu se odvíjí od toho, 

jaké přesnosti má být dosáhnuto. 

 

Využité přístroje a pomůcky při měření: 

- Totální stanice TOPCON GPT-3003N 

- Přijímač GNSS-RTK Trimble + výtyčka 

- TOPCON hranol + držák + tyč 

- Pásmo na vidlici 30 m x 12,5 mm 

- Kovový dvoumetr 

- Stativ Leica duralový 

- Kladivo Lobster 

- Vysílačky 

 

Všechny přístroje a pomůcky, kromě vysílaček, byly vypůjčeny ze skladu Ústavu 

geodézie na Stavební fakultě VUT v Brně. 

 

3.3.1 Totální stanice TOPCON GPT-3003N 

 

Totální stanicí TOPCON GPT-3003N s výrobním číslem 4D0508 byly zaměřeny 

body sítě a všechny podrobné body. Orientace a rajóny byly měřeny ve dvou polohách 

dalekohledu a podrobné body v jedné poloze dalekohledu. Při měření podrobných bodů 

bylo využito hranolového a bezhranolového módu. 

 

Technické parametry totální stanice: 

• přesnost úhlového měření 1,0 mgon 

• přesnost měření délek  3 mm + 2 ppm 

• dosah měření s hranolem 3000 m 

• dosah měření bezhranolu 1,5 – 250 m [13] 
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Obr. 5 - Totální stanice TOPCON GPT-3003N (Google, 2018) 

 

3.3.2 Přijímač GNSS-RTK Trimble 

 

Přijímačem GNSS-RTK Trimble R4 s výrobním číslem 5328440051 byly 

zaměřeny všechny body pomocné měřické sítě. 

 

Technické parametry přístroje: 

• polohová přesnost 10 mm + 1 ppm 

• výšková přesnost 20 mm + 1 ppm 

• paralelní sledování signálů: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou [14] 

 

3.4 Náčrt 
 

Během měření byl vyhotovovaný měřický náčrt v osobním stylu kódování na 

papír. Jednalo se o zaznamenávání měřených čísel podrobných bodů s poznámkou, o jaký 

prvek polohopisu jde. Kvůli špatnému stavu náčrtů, špatné čitelnosti a přehlednosti byl 

dodatečně vypracován náčrt, který vznikl exportováním vypracované účelové mapy. 

Náčrt je dvakrát zvětšený oproti účelové mapě. Buňky, čísla bodů a popisy zůstaly 

v původní velikosti. 
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Obr. 6 – Náčrt (Poláchová, 2019) 

 

3.5 Podrobné měření 
 

Měření podrobných bodů proběhlo v měsících říjen až prosinec roku 2017 

s ohledem na počasí a na časovou dostupnost pomocných měřičů. Jelikož v tomto období 

bylo počasí hodně proměnlivé, byly po každém přestavení přístroje nastaveny aktuální 

hodnoty teplot a tlaku. 

Měření podrobných bodů probíhalo tachymetricky pomocí totální stanice 

z vybudované pomocné měřické sítě, která byla, v průběhu měření podrobných bodů, 

připojena na stávající bodové pole. 

Předmětem podrobného měření byly stromy, lampy, semafory, dopravní značky, 

budovy, silnice a chodníky, zábradlí, informační cedule, trvale zabudované odpadkové 

koše, sloupy, všechny inženýrské sítě (kanály, hydranty, šoupata, odtokové kanálky, …), 

betonové výstupky, zastávky, ploty, rozhraní ploch a terénní hrany a paty. 

Rozestupy betonových sloupů budov a jejich vchody byly zaměřeny pomocí 

pásma. Souřadnice těchto podrobných bodů byly dopočítány pomocí ortogonální metody. 
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Obvod budov byl kontrolně změřen pásmem a výsledky jsou zaznamenány pomocí 

metody kontrolních oměrných v protokolu měření. Výška vstupů do budov byla 

dopočítána z výšek podrobných bodů značící rohy budov a přičtením či odečtením výšky 

schodu před vstupem. 

Kontrolní zaměření podrobných bodů probíhalo během měření tím, že bylo z 

různého stanoviska zaměřeno celkem 107 jednoznačně identifikovatelných bodů. U 

některých podrobných bodů proběhlo kontrolní zaměření pomocí bezhranolového módu, 

proto nemohla být u těchto bodů zkontrolována výška. 

 

3.6 Kancelářské práce 
 

Kancelářské práce popisují postup od stažení dat přes výpočty naměřených hodnot 

až po konečný výsledek – účelovou mapu. 

 

3.6.1 Stahování dat 

 

Za pomoci programu GEOMAN byly naměřené data z totální stanice staženy do 

textového zápisníku. Během stahování dat nebyly zavedeny korekce ze zkreslení. 

 

 
Obr. 7 - GEOMAN [15] 

 

Data zaměřená metodou GNSS byly ještě v aparatuře Tribmle transformována 

pomocí globálního klíče ze systému WGS-84 do systému S-JTSK. Body byly 

exportovány a protokol z měření pomocí USB kabelu stažen na přenosný USB disk. 

 

3.6.2 Výpočty naměřených dat 

 

3.6.2.1 Geus 

 

Pomocí programu Geus byly vypočteny souřadnice podrobných bodů a pomocné 

měřické sítě v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

Před jakýmkoliv výpočtem musela být zavedena korekce z délek v nastavení 

prostředí. Hodnota měřítkového koeficientu je 0,999862758991. 
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Před výpočtem zápisníků byly importovány body sítě do seznamu souřadnic. 

V seznamu souřadnic jsou uvedeny čísla bodů, souřadnice X, Y a Z v metrech a kód 

kvality. 

 

 
Obr. 8 - Geus (Poláchová, 2019) 

 

Do polární metody byl importován zápisník měření, dále konvertován a protříděn. 

Polární metodou proběhl výpočet bodů. Když software narazil na identický bod, vyhodil 

tabulku s porovnáním souřadnic a jejich odchylek již vypočítaného bodu a právě 

počítaného bodu. Po zadání „původní“ Geus do protokolu zaznamenal porovnání bodů a 

jejich odchylky s tím, že v seznamu souřadnic ponechal původní souřadnice. Tak proběhl 

výpočet všech zápisníků. 

Pomocí ortogonální metody, byly dopočteny další souřadnice podrobných bodů. 

Výpočet probíhal zadáním řídící přímky s počátečním bodem s nulovým staničením a 

kolmicí. Druhý bod řídící přímky byl zadáván staničením o vzdálenosti mezi počátečním 

a koncovým bodem řídící přímky a kolmicí o hodnotě nula. Podrobné body byly 

dopočítány se zapisováním velikosti staničení a kolmicí na řídící přímku. 

Metodou vyrovnání do přímky byly vyrovnány podrobné body na liniích budov. 

Vyrovnání do přímky probíhalo se zadáním čísel bodů, které tvořili řídící přímku (rohy 

budovy) a zadáním podrobného bodu, který měl být do přímky vyrovnán. 

Průsečíku přímek se využilo v případě, kdy bylo potřeba dorovnat podrobné body 

na linii, kterou tvořila silnice. Byly tak protnuty linie na rozhraní chodníku a silnice. Do 

metody průsečíku přímek se zadávaly vždy dva body protnuté linie a dva body protínající 

linie. 

Do metody kontrolních oměrných se zadávaly čísla bodů a jejich vzájemná 

vzdálenost. Program Geus tyto hodnoty zaznamenal a z protokolu jdou vyčíst vypočtené 

hodnoty vzdáleností jak ze souřadnic, tak naměřené hodnoty vzdáleností a jejich skutečná 

i dovolená odchylka. 
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3.6.3 Tvorba mapy 

 

Z Geusu byl vyexportován seznam souřadnic bodů, který byl nahrán pomocí 

funkce MDL Groma do nového zakládacího výkresu v S-JTSK programu MicroStation 

PowerDraft V8i. 

V dialogovém okně funkce MDL Groma lze nastavit vrstvy výkresu a atributy 

importovaných bodů. 

Účelová mapa byla vyhotovena podle atributové tabulky převzaté z Mapování I, 

která vyhovuje normě ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – kresba a značky. [16] 

Kresba byla vyhotovena podle měřických náčrtů. Postupovalo se od 

nejrozsáhlejších polohopisných prvků (silnice, budovy, chodníky, atd.) až po umísťování 

buněk (stromy, inženýrské sítě, atd.). Dále byla kresba doplněna popisy a terénní šrafy. 

Terénní šrafy byly vyhotoveny za pomoci programu MGEO. Dále byly vytvořeny 

vrstevnice programem Atlas, které byly nakonec z mapy odstraněny kvůli nepřehlednosti 

v mapě. 

Mapa byla vyhotovena v měřítku 1:500 v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv na formát A1. 

 

 
Obr. 9 - Microstation V8 (Poláchová, 2018) 
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3.6.4 Testování přesnosti 

 

Testování pro 3. třídu přesnosti podrobných bodů proběhlo dle normy ČSN 01 

3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy. [17] 

 

 
Tab. 1 - Kritérium přesnosti (17) 

 

3.6.4.1 Testování přesnosti souřadnic podrobných bodů 

 

K testování přesnosti určení souřadnic X, Y reprezentativního výběru podrobných 

bodů se vypočítají rozdíly souřadnic: 

∆𝑋 = 𝑋𝑚 − 𝑋𝑘 

∆𝑌 = 𝑌𝑚 − 𝑌𝑘 

Xm, Ym … výsledné souřadnice podrobného bodu polohopisu 

Xk, Yk … souřadnice téhož podrobného bodu z kontrolního určení 

 

Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové směrodatné 

souřadnicové odchylky sXY: 

𝑠𝑋𝑌 = √0,5(𝑠𝑋
2 + 𝑠𝑌

2) 

 

𝑠𝑋 = √
1

𝑘 ∗ 𝑁
∑ ∆𝑋𝑖

2
𝑁

𝑖=1
, 𝑠𝑌 = √

1

𝑘 ∗ 𝑁
∑ ∆𝑌𝑖

2
𝑁

𝑖=1
 

sX … kvadratický průměr směrodatných odchylek souřadnic X 

sY … kvadratický průměr směrodatných odchylek souřadnic Y 

N … počet podrobných bodů reprezentativního výběru 

kde k = 2 – obě určení stejné přesnosti. 

 

Přesnost určení souřadnic se považuje za vyhovující, když: 

1. polohové odchylky vypočtené ze vztahu ∆𝑝 = √∆𝑋2 + ∆𝑌2 vyhovují 

kritériu |∆𝑝| ≤ 1,7 ∗ 𝑢𝑋𝑌 

2. vypočtená výběrová směrodatná souřadnicová odchylka sXY vyhovuje 

kritériu 𝑠𝑋𝑌 ≤ 𝜔2𝑁 ∗ 𝑢𝑋𝑌, kde 𝜔2𝑁 při hladině významnosti 5 % má 

hodnotu 1,1 pro výběr o rozsahu N od 100 do 300 podrobných bodů. 

 

 
Tab. 2 - Polohopisné testování přesnosti (Poláchová, 2018) 
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3.6.4.2 Testování přesnosti výšek 

 

K testování přesnosti výšek H podrobných bodů se vypočtou výškové rozdíly pro 

každý bod výběru: 

∆𝐻 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑘 

Hm … výška podrobného bodu výškopisu 

Hk … výška téhož bodu z kontrolního určení 

 

Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové směrodatné výškové 

odchylky sH: 

𝑠𝐻 = √
1

𝑘 ∗ 𝑁
∑ ∆𝐻𝑖

2
𝑁

𝑖=1
 

kde k = 2 – obě určení stejné přesnosti 

N … počet podrobných bodů reprezentativního výběru 

 

Přesnost výšek se pokládá za vyhovující, když: 

1. výškové odchylky ΔH vyhovují kritériu |∆𝐻| ≤ 2 ∗ 𝑢𝐻 ∗ √𝑘 

2. výběrová směrodatná výšková odchylka sH vyhovuje kritériu: 

a. pro zpevněný povrch 𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁 ∗ 𝑢𝐻 

b. pro nezpevněný povrch 𝑠𝐻 ≤ 3 ∗ 𝜔𝑁 ∗ 𝑢𝐻 

kde koeficient 𝜔𝑁 při hladině významnosti 5 % hodnotu 1,1 pro výběr o 

rozsahu N od 80 do 500 podrobných bodů. 

 

 
Tab. 3 - Výškopisné testování přesnosti (Poláchová, 2018) 

Reprezentační výběr podrobných bodů splňuje kritéria přesnosti pro 3.třídu 

přesnosti.  
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Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zaměření lokality Sady Národního odboje a 

přilehlého okolí v Brně. 

 

Pomocí technologie GNSS byla vybudována pomocná měřická síť, která byla 

následně připojena do závazného referenčního systému S-JTSK a Bpv. Podrobné body 

byly zaměřeny totální stanicí TOPCON GPT-3003N a další podrobné body zaměřené 

pásmem byly dopočítány pomocí ortogonální metody (sloupy, vchody). 

 

Naměřená data byly zpracovány v programu GEUS a výsledné souřadnice bodů 

nahrány do programu Microstation, kde byla vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500 

a ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. Ověření třídy přesnosti souřadnic a výšek 

proběhlo na základě testování přesnosti. 

 

Součástí bakalářské práce je příloha obsahující zápisníky, protokoly, geodetické 

údaje, náčrt, přehledka měřické sítě, výsledky z testování přesnosti a účelová mapa.  
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ČSN   Česká státní norma 

GNSS   Globální navigační satelitní systémy 

THM   Technickohospodářská mapa 

SMH5   Státní mapa hospodářská 1:5000 

ZMVM  Základní mapa velkého měřítka 

DKM   Digitální katastrální mapa 

SMO-5  Státní mapa odvozená 1:5000 

ČSJNS  Československá jednotná nivelační síť 

RTK   Real time kinematic 

GLONASS  Ruský globální navigační satelitní systém 

Galileo  Evropský globální navigační satelitní systém 

BeiDou  Čínský globální navigační satelitní systém 

WGS-84  Světový geodetický systém 1984 

GPS-NAVSTAR Globální navigační satelitní systém Spojených států amerických  
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