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Abstrakt 

Cílem této bakalá�ské práce je vyhotovení ú�elové mapy pro zpracování projektu 

rekonstrukce komunikace na základ� geodetického zam��ení. Práce je rozd�lena na n�kolik 

etap od rekognoskace zájmové lokality a jejího širšího okolí, p�es realizaci m��ické sít�, 

postup m��ení podrobných prvk� v terénu, výpo�etní práce, kontrolu a vykreslení 

výsledného elaborátu v m��ítku 1:500. 

Klí�ová slova  

Komunikace Senica-Kunov, bodové pole, polohové a výškové zam��ení, GNSS, ú�elová 

mapa 

Abstract 

The aim of this work is the preparation of thematic maps for the reconstruction process 

communication based on geodetic survey. The work is divided into several stages from 

reconnaissance hobby site and its wider environment through implementation surveying 

networks, measurement procedure detailed elements in the field of computer work, 

inspection and rendering resulting in a report in 1:500 scale. 

Keywords 

Communication Senica-Kunov, point field, position and height measurement of, GNSS, 

instrumental map 

… 
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1. ÚVOD 

Tématem této bakalá�ské práce je zam��ení pro tvorbu ú�elové mapy komunikace 

v lokalit� Senica-Kunov, která bude sloužit pro zpracování projektu rekonstrukce. 

P�edm�tem práce je velmi poškozená, klikatá a úzká komunikace, spojující Senicu s její 

m�stskou �ástí. Hlavní iniciativu v tvorb� tématu bakalá�ské práce m�la firma Geospol 

s.r.o. Senica, která zabezpe�uje podobné práce pro projektové firmy. 

 Pro podrobné m��ení byla vybudována sí� stanovisek metodou GPS.  Podrobné 

body polohopisu byly ur�eny polární metodou v S-JTSK a jejich výšky v systému Bpv. Pro 

m��ení a zpracování projektu se použilo p�ístrojové a softwarové vybavení zmín�né firmy. 

M��ení prob�hlo v srpnu a zá�í 2011. P�edm�tem m��ení byla hlavn� komunikace 

a její nejbližší okolí. Kv�li zna�nému provozu na silnici byly použity bezpe�nostní reflexní 

vesty a výstražný trojúhelník. 

             

První etapa obsahuje popis zájmové lokality, která se nachází mezi m�stem Senica 

a jeho m�stskou �ástí Kunov. Další etapa se zabývá popisem zajišt�ní geodetických 

podklad�, rekognoskace terénu a bodového pole, rozmíst�ní bod� m��ické sít� a jejich 

zp�sob stabilizace. V následující �ásti je zp�sob ur�ení sou�adnic bodového pole a 

podrobné zam��ení polohové i výškové. Výpo�et sou�adnic bod� m��ické sít� a výpo�et 

sou�adnic podrobných bod� obsahuje kapitola 6. V grafickém zpracování je vyobrazeno 

zpracování v použitém systému, jehož výsledkem je elaborát v m��ítku 1:500. 



   11

2. LOKALITA 

M�sto Senica leží na západním Slovensku na okraji výb�žku Záhorské nížiny a na 

úpatí Bílých Karpat. Záhorí je za horami. Malé Karpaty a Myjavská pahorkatina ho d�lí od 

zbytku Slovenska, ale na druhou stranu by �lov�k klidn� dohlédl až do Brna, nebo k Vídni. 

Senica se nachází 77 km severozápadn� od Bratislavy, v blízkosti hranic s �eskou 

republikou (30 km) a Rakouskem. Má m�stské �ásti �á�ov a Kunov.[IV] 

                        Obr. 2 Obecné zobrazení polohy lokality m�sta Senica [V] 
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Senicu a Kunov, který je také rekrea�ní oblastí, spojuje asi 5 kilometr� dlouhá 

silnice II. t�ídy. Touto trasou projede denn� stovky aut a je to na ní i zna�n� poznat. Velkou 

nevýhodou je ší�ka této silnice, kde se dva nákla�áky sotva vyhnou a její stá�í je také 

´´obdivuhodné´´ . Na obrázku níže je vymezena �ást p�edm�tové komunikace.

           

                                     Obr. 2.1 Zájmové území (up�esn�ní polohy) [V] 
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2.1 M�sto Senica  

Katastr m�sta Senica pokrývá 50,3 km v teplé mírn� vlhké oblasti výb�žku 

Záhorské nížiny, na okraji Myjavské pahorkatiny. 

               Území m�sta Senice je zvln�né s pr�m�rnou nadmo�skou výškou 208 m. n. m., v 

centru m�sta. Výškové rozmezí se pohybuje v hranicích od 190 do 325 m nad mo�em. 

 Klimaticky území pat�í k teplé mírn� vlhké oblasti s mírnou zimou a pr�m�rnou ro�ní 

teplotou 9 ° C. Povrch rovinného až pahorkatinného území tvo�í mladé t�etihorní jíly, 

místy s písky, dále pískovce, �áste�n� slepence a št�rky. Na povrchu jsou hlavn�

�tvrtohorní spraše, naváté písky, mén� nivní usazeniny a zv�traliny mladších t�etihorních 

hornin. Senici obývá asi 21 tisíc lidí a je jedním z nejvýznamn�jších kulturních, 

obchodních a hospodá�ských center regionu a sídlem okresu, který je sou�ástí Trnavského 

samosprávního kraje. Svatý Martin byl motivem již nejstarší pe�eti m�sta, jejíž otisk byl 

u�in�n v roku 1444. I v nejnov�jší podob� m�stského erbu hrd� d�lí na dv� poloviny sv�j 

vojenský pláš�. [IV]  

           

                      Obr. 2.1.1  Senica - Kunov  [IV]                          Obr. 2.1.2 Erb Senice [IV] 
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2.2 M�stská �ást Kunov 

                  

Rekrea�ní �ást Kunov je také chata�ská oblast, která p�inesla Senici do v�na 

p�ehradu. Kolem vodní nádrže jsou travnaté plochy a písková pláž v délce 250m. V 

lod�nici je možnost zap�j�ení lod�k a vodních šlapadel. V sportovním areálu je k dispozici 

minigolf, volejbalové a tenisové h�išt�, ruské kuželky a velké šachy. Pro d�ti jsou 

p�ipraveny houpa�ky, proléza�ky a pískovišt�. Je tam také možnost rybolovu.  

K p�ehrad� byla pozd�ji rozvinuta cyklotrasa, po které vyráží naproti vod� �i 

domovu zástupy cyklist�, b�žc�, brusli��. Nádrž p�itahuje ke svému pob�eží návšt�vníky 

celé léto a místní otužilce i v zim�. [IV] 

 Zem�pisné sou�adnice m�stské �ásti Kunov:  48°41´23,64´´ s. š.   

                                                                            17°24´14,76´´ v. d. 

  

                      

                                                     Obr. 2.2 Kunov [IV] 
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2.3 Historie  

                                       
                                      Obr. 2.3 Historický erb Senice [IV] 

Nejstarší archeologické nálezy neolitických kultur dokazují osídlení Senice už 

p�ed �tvrt milionem let. Hroby plné kostí dokazují tém�� nep�etržitou p�ítomnost lidí až do 

období Velkomoravské �íše. Písemná zmínka z roku 1256 hovo�í o obci Scynte, osídlené 

z doby Velkomoravské �íše. Jméno se postupn� vyvíjelo a z Scynche, Zenthe, Senicza se 

roku 1808 objevil sou�asný název Senica. 

V 11. století se území dnešního m�stského katastru ocitlo v p�ísn� st�eženém 

ochranném, pohrani�ním pásmu Uherského království, které bylo z bezpe�nostních d�vod�

vylidn�no. 

Nejv�tší význam dosáhla v 14. a 15. století a spolu s ní rostl i význam našeho 

m�sta. V roce 1549 z�ídili v Senici t�icátkovou stanici. Roku 1570 vstoupila do m�sta 

reformace, p�inesla jeho r�st a nedlouho i novou školu. Jedním z d�sledk� zm�ny 

spole�enského v�domí byla o sto let pozd�ji vzpoura obyvatel, proti násilné rekatolizaci. 

Odpor byl potla�en císa�ským vojskem, které zpustošilo �ást m�sta, stejn� jako p�ed nimi 

nájezdy husit� a Turk�, kte�í �ást obyvatelstva odvlékli do otroctví. 

19. století bylo obdobím m�stského hospodá�ského rozmachu. V roce 1872 

otev�eli první senickou banku, o n�kolik let pozd�ji byla založena Bežova tiskárna. Byl 

založen cukrovar, sladovna, továrna na bonbóny, lihovar a likérka. V roce 1920 spustila 

výrobu továrna na výrobu um�lých vláken. Roku 1960 se stala Senica okresním m�stem.  
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Od 15. století se ve st�edu nám�stí choulí kaple s polygonovým p�dorysem, 

poz�stalá po p�vodním gotickém chrámu. �ímsko-katolický kostel Navštívení Panny 

Marie vyrostl na míst� starší gotické sakrální stavby roku 1631. Prostor trojlodní stavby 

s rovným uzáv�rem bez presbyteria je zaklenut velenou klenbou s lunetami. Bo�ní lod�

odd�lují od hlavního prostoru jen vysoké pilí�ové arkády. Evangelický kostel byl v Senici 

postaven v letech 1783-84 jako toleran�ní a bez v�že. Ta byla p�istav�na o deset let 

pozd�ji. Kartuš na d�ev�ném polychromovaném organu z roku 1829 nese iniciály jeho 

dárce Michala Žarnóczaya. Pozd� barokní klášter, postaven v roku 1760 bokem od 

historického centra m�sta, je dnes nejvýznamn�jší sv�tskou památkou. Po obnov� a 

rekonstrukci v 70. letech 20. století vznikla z kláštera v roce 1984 Záhorská galerie. 

Záhorská galerie vznikla jako regionální pracovišt�, jejímž úkolem je mapovat a 

prezentovat výtvarné um�ní Záhorí. [IX] 
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3. P�ÍPRAVNÉ PRÁCE 

3.1 Zajišt�ní geodetických podklad�

Všechny vhodné podklady byly vyhledány nejd�ív na internetu p�es webové 

stránky, odkud byl vytišt�n snímek z mapy jako podklad pro vyzna�ení zájmového území a 

pro návrh bodového pole. Na základ� vektorové mapy Senice a Kunova, získané z katastru 

nemovitostí, bylo nalezeno sedm bod� stávajícího bodového pole. Jeden se nachází na 

okraji m�sta a šest jich je v m�stské �ásti Kunov. Je p�edpoklad, že body budou zni�ené, 

proto je nutno provést rekognoskaci terénu a bod� pomocí geodetických údaj� opat�ených 

z katastru. 

3.2 Rekognoskace terénu a bodového pole 

 Vlastnímu podrobnému geodetickému zam��ení p�edcházelo podrobné 

zmapování terénu. Z bod� PBPP již existujících byly nalezeny dva. Na základ� nízkého 

po�tu nalezených bod� bodového pole, se m��ická sí� vybudovala. Podle p�edb�žného 

návrhu se up�esnila poloha nov� ur�ovaných bod�. Výb�r polohy nových bod� se �ídil 

n�kolika požadavky, k nimž pat�í zejména jejich využitelnost pro geodetické práce, snadné 

zam��ení bod�, umíst�ní stabilizace bod� na nejmén� ohrožených místech a jejich 

p�ístupnost. Byla pozorována pr�hlednost terénu, jeho �lenitost, výškové úrovn� a 

zástavba. P�i rekognoskaci se p�edem zvažovalo, co bude krom� hlavního prvku 

podrobného m��ení, což je komunikace, zam��eno, a�koliv jsou tam šachty, stromy, 

dopravní zna�ky, vjezdy na pozemky, r�zné druhy oplocení a spousta dalších prvk� co je 

pot�eba zam��it pro vyhotovení ú�elové mapy. 1/3 zvln�ného území se nachází v zastav�né 

�ásti obce a 2/3 v extravilánu. Lokalita je dobr� p�ístupná s minimem p�ekážek 

v pr�hlednosti. 
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                                         Obr. 3.2.1 Komunikace-p�edm�t m��ení [V]  

                                    (Podrobn�jší situace širších vztah� s vyzna�ením  

                                                bodového pole je v p�íloze �. 10) 

3.3 Bodové pole 

 P�i prohlídce terénu bylo zjišt�no, že m��ická sí� pomocných stanovisek se bude 

muset znovu vybudovat. Vhledem k území, které dominuje svojí délkou, než ší�kou se 

m��ická sí� vedla podél komunikace ve tvaru liniového polygonu. Všechny ur�ované body 

se p�ed m��ením stabilizovaly a rozvrhly tak, aby bylo na sousední body vid�t kv�li 

zvln�nému terénu a dala se zam��it co nejv�tší �ást území. Body stávajícího PBPP jsou 

uvedeny níže v tabulce a jejich poloha je vyobrazena výše na obrázku 3.2.1. 

                                          Tab. 3.3 Body stávajícího PBPP [autor] 

Bod   

67 nalezený - použitý 

655 nenalezený - nepoužitý 

656 nenalezený - nepoužitý 

657 nenalezený - nepoužitý 

658 nenalezený - nepoužitý 

659 nenalezený - nepoužitý 

652 nalezený - použitý 
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3.3.1 Stabilizace 

Body byly stabilizovány do�asnou stabilizací. Budou sloužit po dobu 

p�edpokládaných investi�ních prací. Pokud bylo možno, bod se stabilizoval h�ebem 

zatlu�eným do asfaltu a ozna�il oranžovou barvou. Tam kde to terén nedovoloval, se 

použily kovové trubky, umíst�né do trávy poblíž silnice a u nich se zatloukl d�ev�ný kolík, 

ozna�ený �ervenou barvou. Zp�sob stabilizace jednotlivých bod� je uveden v tabulce 

3.3.1. Pro každý bod byl vyhotoven místopis, který je sou�ástí této práce v p�íloze �. 8. 

Tvar a rozmíst�ní nového bodového pole je uveden na následující stran� a sou�asn�

p�ílohou �. 2. 

                                      

  

                                Tab. 3.3.1 Zp�sob stabilizace bod� bodového pole 
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4. P�ÍSTROJE A POM�CKY 

4.1 Totální stanice 

 Na vývoji totálních stanic se podílejí špi�koví odborníci z oboru optiky, jemné 

mechaniky, elektroniky, programáto�i a pr�mysloví návrhá�i. P�ístroje všech p�esnostních 

kategorií jsou navrhovány od nejhorších možných pov�trnostních podmínek.  

Pro m��ení byla použita totální stanice Topcon GTS 226 od firmy Geospol s.r.o 

s p�esností m��ení délek ± (2mm + 2ppm) a s p�esností m��ení úhl� 6´´.  

 Zv�tšení dalekohledu tohoto stroje je 30x s rozlišovací schopností 2,5´´.  Citlivost 

krabicové libely 10´/ 2mm a alhidádové 40´´/ 2mm.  P�ed m��ením byly nastaveny 

fyzikální korekce, což je teplota a tlak.  Také je pot�ebné nastavení konstanty hranolu od 

firmy Topcon, který byl p�i m��ení použit spolu s výsuvnou ty�í, stativem, dvoumetrem a 

pásmem. [X] 

                   

                                                   Obr. 4.1 Totální stanice [X] 
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4.2  GNSS aparatura

GNSS (Global Navigation Satellite System) je družicový polohový systém, který 

se využívá pro p�esné ur�ení polohy sít� družic. Pokrytí je celosv�tové a p�esnost m��ení je 

v �ádech centimetr�. 

Aparatura, kterou vlastní firma Geospol.s.r.o, obsahuje unikátní technologii 

GPS+, která umož�uje sledovat satelity systém� GPS i GLONASS. Tato duální sledovací 

technologie znamená oproti samotné GPS nár�st po�tu dostupných satelit� o 40 %, zvýšení 

výkonu a spolehlivosti aparatury a možnost provád�t p�esná m��ení i ve 

velmi nep�íznivých podmínkách, kde samostatná GPS nesta�í. Specifikace výkonu 

p�edpokládá minimáln� 6 GPS nebo 7 GPS/GLONASS satelit� v eleva�ním úhlu 15°.  

Aparatura je sestavena z antény, výty�ky a ovládacího panelu. [X] 

                                        

Obr. 4.2 GNSS aparatura [X] 
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5. M��ICKÉ PRÁCE

5.1 M��ická sí�

Pomocná m��ická stanoviska byly pro zam��ení dané lokality vybudovány a 

p�ipojeny do polohového systému JTSK a výškového systému Bpv. Sí�, ve tvaru liniového 

polygonu, se rozmístila podél komunikace tak, aby byla dobrá viditelnost na navazující 

body. Tvo�ilo ji 15 pomocných m��ických bod� zam��ených metodou RTK (Real Time 

Kinematic). Dva nalezené body stávajícího PBPP se použily pro kontrolu. M��ická sí� je 

zobrazena v p�íloze �. 2.  

5.1.1 Polohové a výškové zam��ení 

Sou�adnice a nadmo�ská výška jednotlivých bod� m��ické sít� 5001-5015 byly 

ur�eny metodou m��ení v reálném �ase RTK GPS aparaturou Topcon HiPer+ s využitím 

sít� permanentních referen�ních stanic GNSS-SKPOS (Slovenská prostorová observa�ní 

služba). Na každém bod� bylo provedeno nezávislé dvojí m��ení s rozestupem 4 hodin. 

Prvním m��eným bodem byl bod PBPP �. 67 stávající m��ické sít�, následovaly novo 

ur�ované body pomocné sít� a kon�ilo se bodem PBPP �. 652. Tyto dva body, kterých 

sou�adnice a výšky jsou známé, se m��ily sou�asn� s novou vybudovanou sítí pro kontrolu. 

Jejich údaje se porovnaly s m��enými hodnotami.   

Známé sou�adnice a výšky nalezených bod� PBPP:                                

 67   Y= 547 632,59 m                              652   Y= 546 172,59 m            

        X= 1 222 769,03 m                                    X= 1 221 833,08 m 

                      H= 215,68 m                                          H=  220,17 m 

Když se výše uvedené hodnoty porovnaly s t�ma m��enýma, vyšly nasledovné odchylky: 

 u bodu 67 �px =0,02 m                                u bodu 652  �px =0,01 m                                 

                  �py = 0,01 m                                                    �py = 0,03 m 

                  �v = 0,02 m                                                     �v = 0,03 m 
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Na základ� toho m�žeme usoudit, že m��ené body vybudované sít� jsou polohov� i 

výškov� zam��eny správn�. 

5.1.2 Metoda RTK 

Pro ur�ování polohy v reálném �ase se používá metoda RTK. Z referen�ní 

aparatury umíst�né na bod� o známých sou�adnicích se pomocí radiového spojení vysílají 

data do pohyblivé aparatury, kde se vyhodnocují. Prostorovou polohu získáváme v reálném 

�ase p�i použití b�žného radiomodemu do vzdálenosti cca 10 km, p�i�emž se p�esnost 

ur�ení polohy pohybuje na úrovni 20 mm až 5 mm. Dosah metody závisí zejména na 

dosahu radiomodemu. Polohová p�esnost p�i této metod� je 10 mm + 1 ppm a výšková 15 

mm + 1 ppm. Úsp�šnost eliminace systematických vliv� závisí zejména na délce m��eného 

vektoru, na metod� observace, na typu použitých družicových aparatur, na nastavení 

parametr� p�i observaci, na po�tu spole�n� observovaných satelit� a jejich geometrické 

konfiguraci a na délce observace. [X] 

       5.2 Podrobné m��ení 

Polohopisné a výškopisné m��ení se realizovalo polární metodou elektronickou 

totální stanicí  Topcon GTS 226 z bod� 5001 až 5015 bodového pole. Body 5002-5015 

sloužily jako stanoviska, bod 5001 sloužil jen jako orientace. Z  každého stanoviska se 

orientovalo na dva sousední body, jejichž sou�adnice byly známé. M��ený byl vodorovný 

úhel, výškový úhel a šikmá vzdálenost ve dvou polohách dalekohledu. Podrobné body byly 

zam��ovány v jedné poloze dalekohledu a op�t se registroval horizontální úhel, zenitový 

úhel a šikmá délka.  

P�edm�tem podrobného m��ení byly oba okraje vozovky i její st�ed a pak 

všechno, co se vyskytovalo poblíž a bylo pot�ebné pro daný ú�el. Zachycen byl co 

nejd�v�ryhodn�jší stávající stav. Nap�íklad rozhraní cyklostezky, stromy, šachty, dopravní 

zna�ky, hydranty, svítidla na stožárech, vjezdy na pozemky, r�zné druhy oplocení, 
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vyskytovali se tam i p�edm�ty malého rozsahu bez rozlišení, památník a podobn�. 

Zam��eny byly i povrchové znaky inženýrských sítí, jako nap�íklad elektrické vedení. 

Pokud bylo možno, zam��ily se rodinné domy po okraji silnice. Když to z n�jakého 

d�vodu nebylo možné, nap�. když majitelé nebyly doma, kresba se p�evzala  z vektorové 

mapy daného území. Z každého stanoviska byla zam��ena situace vhodným zp�sobem 

generalizována. 

 P�i m��ení byly vedeny m��ické ná�rty, do kterých byly krom� �ísel bod� a 

p�edm�t� m��ení zna�eny také druhy povrch� a kultur. Je jich 9, jsou kresleny na papíry 

formátu A4 a vedeny návazn� za sebou. Ná�rty byly ozna�eny jako p�íloha �. 7. Pár bod�

podrobného m��ení bylo zam��eno metodou GPS v den ur�ování sou�adnic bod� m��ické 

sít� mezi rozestupem dvojího nezávislého m��ení sou�adnic stanovisek.  

       5.3 Polární metoda 

  M��ení polárních sou�adnic bod� je základní terestrickou metodou mapování. Je 

nazývána tachymetrií. Je to metoda m��ení, kterou ur�ujeme polohu i výšku bodu 

sou�asn�. Jednotlivé body jsou zam��eny t�emi veli�inami: vodorovným sm�rem, 

zenitovým úhlem a šikmou délkou. P�evýšení mezi ur�ovaným bodem a stanoviskem se 

po�ítají z m��ené délky a zenitového úhlu. Osnovy m��ených vodorovných sm�r� se 

orientují pomocí sm�rník� vypo�tených ze sou�adnic stanoviska a daných bod� v okolí, 

jejichž sou�adnice jsou také známy. M��í se totálními stanicemi. Z m��ených veli�in lze 

vypo�íst vodorovnou vzdálenost a p�evýšení.  

  Sou�adnice Y a X podrobných bod� vypo�teme jako sou�adnice bodu ur�eného 

rajonem, pomocí následujících vztah�:  

YP=YS + s sin �SP 

  XP=XS + s cos �SP , 

YS, XS - sou�adnice stanoviska 

s - vodorovná vzdálenost 

�SP - sm�rník vypo�ítaný z orienta�ního sm�rníku a rozdílu sm�r� na orienta�ní a ur�ovaný 

        bod. 
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  P�i m��ení se do stroje zadávala vždy výška p�ístroje, která byla m��ena 

dvoumetrem a výška odrazného hranolu. Nadmo�ská výška HP bodu P p�i známé 

nadmo�ské výšce HS bodu S se zjistí podle vzorce: 

 HP = HS + i + h – p , 

HS  -  nadmo�ská výška stanoviska 

i  - výška p�ístroje nad stabiliza�ním znakem 

h - p�evýšení 

p - výška cíle (odrazného hranolu) nad terénem.[VIII] 
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6. VÝPO�ETNÍ PRÁCE 

6.1 Výpo�et m��ické sít�  

6.1.1 Zpracování GNSS m��ení 

Korekce ve formátu RTCM 3.0 byly získány prost�ednictvím Slovenské 

observa�ní prostorové služby SKPOS vysílané p�es GSM signál (zesilova�) mobilních 

operátor�. Výpo�et a transformace sou�adnic z ETRS 89 na S-JTSK byla provedena 

v softwaru firmy Topcon TOPSURV, v kontroléru FC-200 pomocí lokálního 

transforma�ního klí�e, který je sou�ástí celé GNSS aparatury.Sou�adnice bod� bodového 

pole byly m��eny dvakrát s rozestupem 4 hodin.  Body stávajícího bodového pole sloužily 

pro kontrolu. Jedním z nich se m��ení bod� vybudovaného bodového pole za�alo a tím 

druhým kon�ilo. Známé sou�adnice dvou nalezených bod� se porovnaly s m��enými údaji, 

které se lišily o pár mm. M�žeme tedy sou�adnice a výšky novo ur�ovaných bod�, 

považovat za správné. Ve výsledném protokolu GPS m��ení, který je zobrazen v tabulce 

6.1.2 a také je sou�ástí p�ílohy �. 3, jsou uvedeny body se sou�adnicemi vzniklé pr�m�rem 

dvojic m��ení.  
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                                 Tab. 6.1.2 Sou�adnice a výšky bod� m��ické sít�

    6.2 Zpracování podrobného m��ení  

Použit byl program Geoman, který slouží pro stahování dat z p�ístroje pomocí 

datového kabelu. Tento program vytvo�í soubor s p�íponou *.zap, který lze použit pro 

výpo�et sou�adnic. Soubor obsahuje informace o p�ístroji, zavedené korekce, �íslo 

stanoviska s jeho výškou, orientace a na n� m��ené vodorovné úhly, výškové úhly, šikmé 

délky a výšku cíle. Pak následují podrobné body a zase jejich uvedené m��ené parametry. 

Zápisníky podrobného m��ení stažené z totální stanice jsou uvedeny v p�íloze �. 4. 

Pro výpo�et sou�adnic a výšek podrobných bod� byl použit program VKM. 

Nejd�íve se vložil p�es kolonku YX seznam sou�adnic stanovisek a následn� zápisníky, 

které se pak vypo�etly. Jejich výpo�et je k nalezení v p�íloze �. 5. Sou�adnice bod� byly 

po�ítány v sou�adnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.  P�es výstup byl 

získán textový soubor se seznamem sou�adnic (p�íloha �. 6.) a ten se na�etl do 

MicroStationu 95 s nadstavbou M-geo, kde byla vyhotovena kresba. Jednotlivé prvky 

kresby byly rozvrženy do vrstev kv�li p�ehlednosti. Pomocí knihovny bun�k geo1000.cell 
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byly do mapy dopln�ny zna�ky, které jsou v souladu s p�íslušnou normou. Následn� byla 

dopln�na �tvercová sí�, legenda a vrstevnice. 

                                     Obr. 6.2.1 Prost�edí VKM - výpo�etní práce 
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7. OV��ENÍ P�ESNOSTI 

Dosaženou p�esnost bylo nutno uvážit již p�i volb� p�ístroj�, pom�cek a volb�

metody. Byla použita totální stanice GTS 226 od firmy Topcon, jak je v textu uvád�no. Je 

charakterizována p�esností m��ení délek ± (2mm + 2ppm) a p�esností m��ení úhlu 6´´. 

Kvalita byla také zajišt�na orientací vždy na dva body, ve dvou polohách dalekohledu.  

Polohová p�esnost p�i metod� RTK je 10 mm + 1 ppm a výšková 15 mm + 1 ppm. P�esnost 

byla ov��ena i na základ� m��ení dvou nalezených bod�. 

    7.1 Ov��ení p�esnosti polohopisu 

Mezi jednozna�nými body, jako nap�íklad vjezdy na pozemky, op�rné zdi a 

ploty, byly m��eny kontrolní om�rné míry kv�li srovnání s délkami vypo�tenými ze 

sou�adnic aby bylo možné ov��it, jestli byla dosažena polohová p�esnost. Nejd�íve se 

ur�ily rozdíly délek dle vztahu:  

	d = dm – dk , 

dm - délka spojnice, vypo�tená z výsledných sou�adnic 

dk - délka spojnice, ur�ená z p�ímého m��ení. 

P�esnost se pokládá za vyhovující, když jsou spln�ny tyto dv� podmínky: 

1.  absolutní hodnoty všech rozdíl� délek vyhovují kritériu 

[	d] 
 2 ud . k   (v m) 

2. kritérium  

[	d] 
 ud . k   (v m) 

je spln�no pro 60 % a víc testovaných délek d, p�i �emž koeficient k = 1, ud se 

vypo�te podle vztahu  

ud = 1,5
20

12

+

+

d

d uxy , 

kde za uxy je z tabulky kritérií p�esnosti, pro 3. TP podle �SN 01 3410, dosazena 

hodnota 0,14 m. 
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            Celkové ov��ení p�esnosti polohopisu: 

1. podmínka (pro všechny délky)  [	d] 
 2 ud   � spln�na

2. podmínka (pro 60% délek)         [	d] 
 ud    � spln�na

Níže je uvedena ukázka �ásti tabulky. Kompletní porovnání p�esnosti mezi 

délkami vypo�tenými ze sou�adnic a délkami m��enými pásmem v terénu je k nalezení pod 

ozna�ením jako p�íloha �. 9. 

                                  

                                    Tab. 7.1.1 Porovnání p�esnosti - ukázka      

První 
bod 

Druhý 
bod 

délka 
vypo�tená 

[m] 

délka 
m��ená 

[m] 
Rozdíl 
d  [m] ud  2ud

5002 44 14,23 14,25 -0,02 0,16 0,30 

5002 45 15,65 15,68 -0,03 0,16 0,31 

31 47 6,07 6,05 0,02 0,15 0,27 

44 45 4,20 4,21 -0,01 0,14 0,27 

90 91 2,97 2,98 -0,01 0,14 0,26 

92 93 4,98 4,97 0,01 0,14 0,27 

1392 1393 3,13 3,13 0,00 0,14 0,26 

92 1392 2,58 2,59 -0,01 0,14 0,26 

93 1393 2,75 2,75 0,00 0,14 0,26 

1394 1395 5,11 5,10 0,01 0,14 0,27 

97 98 13,12 13,14 -0,02 0,16 0,30 

137 5003 1,73 1,73 0,00 0,13 0,25 

136 134 13,55 13,58 -0,03 0,16 0,30 

134 133 3,33 3,32 0,01 0,14 0,26 

161 162 13,29 13,35 -0,06 0,16 0,30 
162 163 9,40 9,44 -0,04 0,15 0,29 
318 319 1,54 1,55 -0,01 0,13 0,25 
319 320 1,55 1,55 0,00 0,13 0,25 
792 791 11,61 11,70 -0,09 0,16 0,30 
787 788 2,01 2,00 0,01 0,13 0,25 
787 790 2,04 2,00 0,04 0,13 0,25 
790 789 1,98 2,00 -0,02 0,13 0,25 
788 789 1,99 2,00 -0,01 0,13 0,25 
5006 904 7,62 7,68 -0,06 0,15 0,28 
904 903 13,40 13,48 -0,08 0,16 0,30 
907 908 3,30 3,30 0,00 0,14 0,26 
861 862 4,52 4,50 0,02 0,14 0,27 
862 869 4,59 4,63 -0,04 0,14 0,27 
5007 869 4,41 4,39 0,02 0,14 0,27 
5007 870 4,21 4,25 -0,04 0,14 0,27 
870 894 14,36 14,40 -0,04 0,16 0,30 
894 895 11,91 11,98 -0,07 0,16 0,30 
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8. Ú�ELOVÁ MAPA 

Ú�elové mapy tvo�í obecn� spolu s mapami tematickými kategorii map s 

nadstandardním obsahem oproti map� katastrální. Mapami ú�elovými jsou vždy mapy 

velkých m��ítek, které obsahují krom� základních prvk� i další obsah podle ú�elu pro jaký 

vznikly. Jsou obsahov� podrobn�jší a p�esn�jší jako ZMVM. Obsahují inženýrské sít� a 

technologická za�ízení (nap�. sila, výhybky, stožáry, signaliza�ní za�ízení). Používají se 

pro plánovací, projektové, provozní, eviden�ní, dokumenta�ní a další ú�ely. Ú�elové mapy 

neslouží pro pot�eby státní správy a jejich tvorba je tak tém�� vždy financována 

soukromými zadavateli.  

Ú�elové mapy vznikají p�ímým m��ením, p�epracováním nebo dom��ením 

požadovaného obsahu do stávajících map. Polohopisným podkladem pro jejich tvorbu 

�asto bývá katastrální mapa.  

�len�ní ú�elových map:  

- ú�elové mapy základního významu, 

- mapy podzemních prostor, 

- ostatní ú�elové mapy. 

Ú�elové mapy podzemních prostor jsou mapy jeskyní a podzemních chodeb s 

výjimkou dol�, tunel� a objekt� metra. 

Ostatní ú�elové mapy jsou zejména mapy sloužící pro projektové ú�ely, mapy pro 

provozní pot�eby organizací, pro pozemkové úpravy, mapy lesnické a vodohospodá�ské, 

geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení staveb, mapy sídliš� a mapy sloužící 

pro dokumentaci památkových objekt�. [VI] Zmín�ná fakta budou aplikována do další 

m��ické �innosti. 
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9. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

9.1 Zpracování polohopisu 

Ke grafickému vykreslení situace byl použit program MicroStation 95 s využitím 

aplikace M-geo. P�es M-geo byl na�ten textový soubor, ve kterém se nacházejí sou�adnice 

a výšky bod�. Kresba je rozd�lena do vrstev a barevn� rozlišena pro lepší srozumitelnost. 

Polohopis je vykreslen podle m��ického ná�rtu z terénu. Kresba je vyhotovena linií a body, 

které znázor�ují n�jaký p�edm�t, jsou ozna�eny p�íslušnou mapovou zna�kou vkládanou 

p�es bu�ky s p�íponou*.cel. 

Následn� byla referen�n� p�ipojena vektorová katastrální mapa a z ní obkresleno 

to, co se v terénu nacházelo, ale nebylo možné zam��it. Na základ� této vektorové mapy 

byly zjišt�ny minimální diference. 

Pak se do mapy p�idaly popisy povrch�, popisy objekt� a eviden�ní �ísla dom�. 

Nakonec byla kresba dopln�na legendou s použitými mapovými zna�kami a typy �ar, 

�tvercovou sítí se sou�adnicemi, severkou a popisným polem.  

    9.2 Zpracování výškopisu 

Pro znázor�ování výškové složky v map� se používá n�kolik zp�sob� – bodové, 

liniové nebo plošné zna�ky, p�ípadn� jejich kombinace. Mezi bodové zna�ky pat�í kóty, v 

p�ípad� liniových se hovo�í o vrstevnicích a technických šrafách. Relativní výška (relativní 

p�evýšení dvou bod�) je svislá vzdálenost skute�ných horizont� t�chto dvou bod�. Tyto 

výšky se nazývají kóty. �íselný údaj poskytuje rychlou a p�esnou informaci o výšce 

terénu, a�koliv se nezíská p�edstava o plasticit� terénu. Vrstevnice je �ára, zobrazující 

množinu bod� o stejné, ú�eln� zaokrouhlené výšce. Technické šrafy se znázor�ují 

st�ídavými delšími a kratšími �arami ve sm�ru spádu.[VI]  

Pro danou situaci byly použity kóty, vrstevnice a šrafy. Kóty se v map� umís�ují 

vždy tak, aby se nep�ekrývaly a byly dob�e �itelné. Výšky mimo silnice jsou uvedeny na 

dm a výšky na silnici na cm. Následn� byly dopln�ny vrstevnice pomocí nadstavby 

TerraModeler. P�ed konstrukcí vrstevnic bylo nutno zadat v programu lomové body. Mezi 
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vrstevnicemi byl zvolen interval 0,5 m. Když se vrstevnice zkonstruovaly, následovala 

jejich úprava. Bylo pot�eba smazat množství vytvo�ených trojúhelník�, které vznikly 

spojnicemi p�íliš vzdálených bod�, a vrstevnice v programu MicroStation 95 ješt� trochu 

poupravit. Šrafy byly vyhotoveny na místech s prudkým klesáním �i stoupáním, což byl 

v map� p�evážn� rigol. Výstupem je grafický originál v m��ítku 1:500, který se skládá 

ze dvou �ástí. První �ást tvo�í 11 výkres� formátu A4 a tu druhou 8 A4. Ú�elová mapa je 

p�ílohou �. 1. 

                                  Obr. 9.3 Prost�edí MicroStationu - vý�ez z mapy 
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10. ZÁV�R 

Úkolem této bakalá�ské práce bylo vyhotovit ú�elovou mapu komunikace, 

specifikované v úvodu. 

Nejd�íve byly vyhledány vhodné podklady na internetu. Byla vytišt�na situace 

území jako podklad pro vyzna�ení zájmového území a návrh m��ické sít�. Z katastru 

nemovitostí byla p�evzata vektorová mapa Senice a m�stské �ásti Kunov spolu 

s geodetickými údaji o stávajícím bodovém poli.  Následovala obhlídka terénu 

s vyhledáním bodového pole. Body byly nalezeny jenom dva. Mezi n� se navrhla sí�

nových pomocných stanovisek a stávající body PBPP sloužily jako kontrola. Nacházely se 

p�ibližn� p�l kilometru na jednu i druhou stranu od navržené m��ické sít�. Sou�adnice 

bod� bodového pole byly ur�eny metodou RTK technologií GPS.  Body byly stabilizované 

do�asnou stabilizací kovovými trubkami a h�eby v závislosti od terénu. Poloha a 

nadmo�ská výška jednotlivých bod� byly m��eny dvakrát s odstupem 4 hodin. P�i 

porovnání m��ených a známých hodnot dvou bod� stávající m��ické sít� byly zjišt�ny jen 

malé odchylky. N�kolik podrobných bod� bylo zam��eno technologií GPS v den ur�ování 

sou�adnic bod� sít�. Podrobné m��ení se provád�lo totální stanicí. Z každého stanoviska se 

vždy orientovalo na bod m��ické sít� vzad i vp�ed ve dvou polohách dalekohledu. M��ené 

byly oba okraje vozovky, její st�ed a do vzdálenosti asi 40 metr� na jednu i druhou stranu 

od komunikace. Dále byly m��eny ploty, sloupy, stromy, dopravní zna�ky, šachty, rozhraní 

druhu kultur a povrch�, terénní kostra a všechny ostatní náležitosti, které jsou t�eba p�i 

vypracování ú�elové mapy. M��ily se i domy, které se nacházely p�i cest� a bylo možné je 

zam��it, ty které nebylo možné zam��it, se p�evzaly �áste�n� z vektorové mapy. Mezi 

kresbou a vektorovou mapou byly minimální diference. Polovina bod� je zam��ených 

v zastav�ném území obce a druhá polovina v extravilánu. V pr�b�hu m��ení byly vedeny 

ná�rty. P�esnost polohopisu je ov��ena prost�ednictvím dvou podmínek z m��ených 

kontrolních om�rných m�r  a vypo�tených délek se sou�adnic. Ob� podmínky jsou spln�ny.  

Mapa je vyhotovena v systému JTSK a Bpv . Pro výpo�et nam��ených hodnot byl 

použit program VKM a pro grafické vyhotovení MicroStation 95. Výsledným elaborátem 

je ú�elová mapa v m��ítku 1:500. Výsledný elaborát m�že být p�edán projektantovi 

rekonstrukce komunikace a po kontrole je možné jeho využití. 
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