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Abstrakt v �eském jazyce: 

Zám�rem bakalá�ské práce je geodetické zam��ení lokality bývalé d�lní t�žby 

V zrcadlech a tvorba ú�elové mapy zájmové oblasti v m��ítku 1:500 a to dle �SN 01 3410 

Mapy velkých m��ítek. Základní a ú�elové mapy. První �ást práce se zabývá p�ípravou 

a samotným zam��ením lokality. Ve druhé �ásti se práce v�nuje kancelá�ským pracím, a to 

jak zpracováním dat, tak i samotnou tvorbou ú�elové mapy. V lokalit� byla vybudována sí�

pomocných m��ických stanovisek, která byla ur�ena polygonovým po�adem s využitím 

trojpodstavcové soupravy a totální stanice. P�ipojení prob�hlo na polohové bodové pole 

a na body zm��ené pomocí GNSS. Podrobné body byly zam��eny z pomocných m��ických 

stanovisek. Výpo�etní práce byly provedeny v softwaru Groma v. 7.0 a grafické práce 

v softwaru MicroStationPowerDraftV8i a Atlas DMT. 

Klí�ová slova v �eském jazyce: 

Olomu�any, Klepa�ov, Groma, MicroStation,Atlas DMT, ú�elová mapa, historická 

d�lní t�žba, polární metoda, výškopis, polohopis, V zrcadlech. 



Abstract in English: 

The intention of the bachelor’s thesis is geodetic survey of former mining sites 

V zrcadlech and creation thematic map of area of interest at a scale of 1:500 and according 

to �SN 01 3410 Maps of large scales. Base and thematical maps. The first part 

of the thesis deals with the preparation and surveying of the site. The second part deals 

with the office work, both data processing, as well as creation of the thematic maps. There 

was built survey net of auxiliary survey points on the site, which was determined 

by polygonal traverse and three-tripod equipment system using a total station. Connection 

of the traverse was carried out on horizontal control and points measured using GNSS. 

Points of detailed survey were measured from auxiliary survey points. The computational 

work was made in software Groma v. 7.0 and the graphic work was made in software 

MicroStation PowerDraft V8i and Atlas DMT. 

Key words in English: 

Olomu�any, Klepa�ov, Groma, MicroStation, Atlas DMT, functional map, historical 

extraction, polar method, hypsometry, planimetry, V zrcadlech. 
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ÚVOD 

Cílem této práce je na základ� geodetického m��ení vyhotovit ú�elovou mapu lokality 

bývalé d�lní t�žby v k. ú. Olomu�any a k. ú. Lažánky u Blanska a to v m��ítku 1:500 

mimo jiné za ú�elem pozd�jšího vyty�ení mate�né štoly. K tachymetrickému zam��ení byla 

využita totální stanice Topcon GPT 3003N. Podrobné body byly zam��eny tachymetricky. 

Zm��ené body tímto zp�sobem byly p�ipojeny do polohového sou�adnicového systému JTSK 

a výškového systému Bpv. Výpo�ty byly uskute�n�ny v programu Groma v. 7.0 a ú�elová 

mapa byla vyhotovena v softwaru Microstation PowerDraft V8i a v programu Atlas DMT. 

Mapa byla vytvo�ena podle �SN 01 3410 Mapy velkých m��ítek. Základní a ú�elové mapy. 

Celá zájmová lokalita má rozlohu p�ibližn� 5 ha a byla rozd�lena do dvou �ástí. V této 

práci je zpracována jižní �ást lokality. Byla vytvo�ena pomocná m��ická sí� jak pro jižní, 

tak i severní �ást zájmové oblasti. M��ení polygonového po�adu se uskute�nilo v zá�í 2013 

a podrobné m��ení probíhalo na konci roku 2013 a po�átkem roku 2014. Obsahem 

podrobných m��ických prací bylo výškopisné a polohopisné zam��ení lokality, jehož sou�ástí 

bylo i zam��ení ústí štol a d�lních šachet.   
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1 OKOLÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Zájmová oblast se nachází asi 18 km severn� od st�edu Brna a 4 km jihovýchodním 

sm�rem od st�edu Blanska. Oblast se nachází mezi obcemi Lažánky a Olomu�any. 

Okolo lokality vede modrá turistická stezka, a to od rozcestníku Pokojná po rozcestník v obci 

Klepa�ov. Severovýchodní hranicí lokality, která probíhá korytem potoka Floriánek, a také 

prochází hranice Chrán�né krajinné oblasti Moravský kras a hranice katastrálních území 

Olomu�any a Lažánky u Blanska.   

Obr. 1 Zobrazení zájmové lokality na map� [24] 

1.1 Historie 

V  roce 1980 bylo p�i hledání zaniklých st�edov�kých osad up�esn�no, že se v zájmové 

oblasti nacházela st�edov�ká osada Polom. Tato osada ležela na kraji okrsku staré železá�ské 

oblasti ve st�ední �ásti Moravského krasu. V míst� bývalé osady Polom byly nalezeny st�epy 

keramiky, kusy vypáleného vápence a �etné kusy cihel. Tyto nálezy lze datovat od konce 

13. století do po�átku 16. století. [1] 

1.1.1 St�edov�k 

Prvním a poslední dokladem o osad� Polom je listina z 30. dubna roku 1432, 

která zmi
uje osadu jako majetek po zem�elém Va
kovi mladším �ernohorském z Boskovic. 
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Lze p�edpokládat, že osada Polom byla založena lidmi, kte�í kolonizovali do Blanska, m�sta 

pat�ícího olomouckým biskup�m. Osada nebyla založena z d�vodu t�žby rudy, protože 

rozsáhlá plužina (asi 85 hektar�) ZSO Polom ukazuje spíše na zem�d�lský zp�sob obživy 

obyvatel. [2], [3] 

1.1.2 Novov�k 

V pozd�jších listinách (Zemské desky olomoucké, Desky manské, P�honné knihy 

brn�nské) z roku 1526 a pozd�ji i z roku 1548, 1560 a 1597 je osada uvedena jako 

neobydlená. V rámci projektu „Po�átky metalurgie železa v Moravském krasu“ z let 1996 –

 1998, který byl zpracováván Technickým muzeem v Brn�, byly doporu�eny vybrané plochy 

k archeologickému výzkumu. Avšak z d�vodu ukon�ení financování projektu nebyl výzkum 

nikdy proveden. Další pr�zkumy byly omezeny na fotodokumentaci a povrchový sb�r 

keramiky. Kolem hranice bývalé osady vede nau�ná stezka „Cesta železa Moravským 

krasem“a díky informa�ní tabuli je na tuto lokalitu upozorn�no. [2], [3] 

Osada Polom zanikla z neznámých d�vod� koncem 15. nebo za�átkem 16. století, není 

ani známo, jak osada vznikla a jaká byla její funkce. I když E. �erný uvádí ve své publikaci, 

že Polom byla „b�žná malá dvou�adová lesní lánová“ves. [1], [3] 

1.2 T�žba rudy 

Známost kov� v okolí Blanska odborníci datují již do doby p�ed naším letopo�tem. Lidé 

nejd�íve znali bronz a m��, proto nejstarší nálezy jsou zejména m�d�né a bronzové. Potvrzení 

této skute�nosti je nález bronzového býka v nedaleké Bý�í skále, který je datován do pozdní 

doby bronzové. [4], [5] 

Nejstarší dolování rudy bylo zjišt�no v okolí obce Rudice. Záznamy z rájeckého 

zámeckého archívu mluví o tradici, dle které se vyráb�lo železo již od 9. století a podle listin 

z rudického archívu m�li rudi�tí obyvatelé výsadu dolovat, kde cht�li. [5], [6] 

Historie výroby železa se d�lí na dv� základní období: na období p�ímé výroby železa 

a na období nep�ímé výroby železa. V prvním období se železo vyráb�lo pomocí hamr�. Byl 

to zp�sob výroby železa pomocí železá�ské pece a hamerským kladivem, který byl pohán�ný 

vodou. Ve druhém období se železo za�alo vyráb�t ve velkých pecích.  
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2 LOKALITA 

2.1 V zrcadlech 

Geomorfologický výtvor V zrcadlech lze nazvat jako vícestup
ové údolí, které 

vychází od Rudic a sm��uje na severozápad, ústí levostrann� do Lažáneckého žlebu v dolní 

�ásti Lažánek. Horní �ást údolí je otev�eno, �ást je plná erozních rýh a dolní úsek je spíše 

roklina. Celé údolí je za normálního stavu suché, jen spodní �ást (asi v délce 700 m) je slab�

zaplavována z dnes již propadlé, odvod
ovací Aloisovy štoly. [7] 

2.2 Aloisova štola

Historicky ov��ené dolování probíhalo kolem roku 1721 (t�i šachty-Haberlíkova, 

Fišerova a Kyzlinkova), ale vzhledem k bohaté t�žební historii v okolí štoly se dá 

p�edpokládat, že t�žba zde probíhala i d�íve. Silné zavodn�ní bránilo v pokra�ování t�žby 

do v�tších hloubek, a tak vznikl projekt odvod
ovací štoly, která by odvedla nežádoucí d�lní 

vodu ze zavodn�ných ložisek. Proto byla v nadmo�ské výšce 392 m nad mo�em ražena 

Aloisova štola. Vzhledem k n�kolika zapadlým jamám, které leží na linii štoly, šlo o velmi 

dlouhé dílo. V roce 1819 její délka dosáhla 133,4 m. Poté byly doly opušt�ny kv�li jejich 

nevýnosnosti. Po uzav�ení dol� bylo ústí Aloisovy štoly opat�eno železnou m�íží. Tento fakt 

je doložen pam�tníkem A. Matuškou z Rudic. [8] 

V období po první sv�tové válce, a to v roce 1920 za�ala stavba lesní cesty z Rudic 

do Lažánek a ústí Aloisovy štoly se nacházelo v trase této výstavby. Ústí bylo zasypáno 

a nep�etržit� vytékající voda byla odvedena do potoka Floriánek. [8] 

P�i p�íprav� projektu „Cesta železa Moravským krasem“ se RNDr. Ladislav Slezák, 

p�írodov�dec a geolog, snažil prosadit otev�ení této štoly. Vlastník pozemku Školní lesní 

podnik K�tiny tuto žádost odmítl s argumentem, že se štola nachází na pozemku, který je 

v restitu�ním �ízení. I p�es tuto skute�nost pan doktor Slezák celý rok provád�l rozbor vody, 

která vytékala ze štoly. Záv�r potvrdil, že se jedná o d�lní vodu, která byla slab�

mineralizovaná p�ím�sí železa. Proto lze jen odvozovat, že štola nepronikla až do míst 

s velkou koncentrací železných rud. [7], [8] 
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V roce 2011 se do uvoln�ní ústí Aloisovy štoly pustila pracovní skupina �SS z Bý�í 

skály pod vedením inženýra A. Pekárka. Po vy�erpání všech finan�ních prost�edk� byly práce 

zastaveny. cit. [8]: „Štola nenalezena, za�íná se sesouvat svah pod cestou. Práce zastaveny, 

celá lokalita zasypána a okolí uvedeno do p�vodního stavu. Další peníze do akce již nebudou 

investovány.“

Je nepochybné, že Aloisova štola stahuje na sebe okolní puklinové vody, avšak 

kone�ná délka štoly není známá. Podle kapacity výtoku d�lních vod lze p�edpokládat, 

že by délka mohla odpovídat délce vyraženého díla na map� z roku 1819.[7] 
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Obr. 2 Ná�rt Aloisovy štoly [8] 
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3 P�ÍPRAVNÉ PRÁCE 

P�ed každou geodetickou úlohou jsou d�ležité d�kladné p�ípravné práce. V kancelá�i 

je t�eba zjistit, kde se lokalita nachází, najít nejvhodn�jší p�ístupovou cestu a poté je t�eba 

zjistit stav a hustotu geodetického základu. V terénu se zjiš�uje stav skute�ností zájmového 

území. [8] 

3.1 Rekognoskace 

Rekognoskace je �innost, pomocí které se zjiš�uje skute�ný stav v terénu.  

D�lí se na: 

• rekognoskaci bodového pole  

• rekognoskaci terénu 

Rekognoskace zadané lokality prob�hla v zá�í 2013. Bylo zjišt�no, že k lokalit�

nebude možné p�ijet motorovým vozidlem kv�li zákazu vjezdu a umíst�né závory. Proto 

byl zajišt�n klí� od této závory a povolení k vjezdu na lokalitu od Školního lesního podniku 

K�tiny, kterému cesta i p�ilehlé parcely na zájmové lokalit� pat�í.  

3.1.1 Rekognoskace bodového pole 

V zájmové lokalit� se nachází n�kolik bod� podrobného polohového bodového pole. 

Body �. 566, 601, 602, 603 a 607 v k. ú. Olomu�any (710954) nebyly nalezeny, a to bu�

z d�vodu zni�ení bod� anebo z d�vodu nekvalitního místopisu. Bod 1434 v k. ú. Olomu�any, 

který byl z�ízen roku 2007, byl využitý jako p�ipojovací bod polygonového po�adu.  

3.1.2 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace lokality pat�í mezi terénní p�ípravné práce. Je ú�elné p�ed samotným 

m��ením terénu nakreslit obsah m��ického ná�rtu. Zakreslují se údolnice, h�betnice, tvarové 

�áry sedel a kup. U složit�jších reliéf� se kreslí i jiné tvarové �áry, a to: spo�inky, vý�n�lky, 

terénní stupn�, srázy a rokle. Terén se vždy klasifikuje sm�rem do kopce (proti svahu). 

V opa�ném p�ípad� se získávají nesprávné údaje. [9], [10] 
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3.2 Vybudování pomocné m��ické sít�

Od bodu podrobného polohového bodového pole 1434, který leží v k. ú. Olomu�any, 

byl veden polygonový po�ad. Tento bod byl využit jako orienta�ní bod polygonového po�adu. 

P�ipojovací bod po�adu byl bod 4001, který byl zm��en technologií GNSS. Po�ad byl veden 

p�es celou zájmovou lokalitu. Po�ad byl ukon�en na bod� 4017, který leží již v k. ú. Lažánky 

u Blanska a byl taktéž zm��en technologií GNSS. Polygonový po�ad je tvo�en sedmnácti body 

(4001 – 4017) a dv�ma orienta�ními body (1434 a 4018). (viz p�íloha �. 1) 

3.2.1 Stabilizace bod� polygonového po�adu 

Stabilizace pomocných m��ických bod� byla nutná z d�vodu pozd�jšího vyty�ení ústí 

Aloisovy štoly. Všechny body pomocné m��ické sít� byly stabilizované železným roxorem. 

Po zam��ení celého polygonového po�adu byly roxory mimo zájmovou lokalitu vytaženy 

a byly zanechány jen pot�ebné body pro zam��ení lokality a pro následující vyty�ení. Pro lepší 

pozd�jší nalezení a využití bodu byly ozna�eny nejbližší stromy reflexním sprejem a pro body 

byly vyhotoveny místopisy. (viz p�íloha �. 2) 

3.3 Volba p�ístroj�

Jak pro zam��ení polygonového po�adu, tak i pro m��ení podrobných bod� byla 

využita totální stanice. Pro m��ení polygonového po�adu byla použita totální stanice Topcon 

GPT – 3003N, v. �. 4D0512. Pro zam��ení podrobných bod� byla taktéž využita totální 

stanice Topcon GPT – 3003N, v. �. 4D0505. Výrobce uvádí, že tento typ stanice má p�esnost 

m��ení délek pomocí hranolového módu 3mm+2ppm a p�esnost m��ení sm�r� uvádí 1mgon.  
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Obr. 3 Totální stanice TOPCON GPT – 3003N [Matušková, 2014] 

GNSS p�ístroj byl zvolen z d�vodu zhušt�ní m��ické sít�. Byl vybrán p�ístroj GNSS 

Leica systém 1200 s 

• p�ijíma�em GX1230GG 

• anténou AX1202GG 

Na p�esnost metody RTK má vliv n�kolik faktor�: 

• stav GNSS – kvalita korekcí, poloha a po�et družic, kvalita p�íjmu signálu, 

vlivy z atmosféry 

• stav p�ijíma�e 

• místní podmínky – viditelnost satelit�, poloha vzhledem k permanentním 

stanicím, dostupnost datových služeb mobilních operátor�,… [11] 

Celková p�ibližná teoretická p�esnost metody RTK by se m�la pohybovat v rozmezí 

1 – 3 cm. [11]  



20 

4 M��ICKÉ PRÁCE 

Polygonový po�ad byl m��en v zá�í 2013 a podrobné body byly zam��eny v prosinci 

2013, kdy již bylo opadané listí. Podrobné m��ení pokra�ovalo v únoru a v dubnu 2014, 

kdy byly dom��eny chyb�jící body na lokalit�. 

P�ed samotným m��ením byla v totální stanici nastavena teplota a tlak z d�vodu 

zavedení fyzikální redukce. Poté byla zkontrolována konstanta hranolu a p�ístroje a další 

nastavení, pop�. p�vodní hodnoty byly p�enastaveny do stavu vyhovujícího pro zam��ení. 

4.1 M��ení pomocí technologie GNSS 

Po�áte�ní (4001) bod, koncový (4017) bod a orienta�ní (1434, 4018) body byly 

zm��eny pomocí technologie GNSS. Byla využita kinematická metoda (RTK). Observace trvá 

jen n�kolik desítek vte�in �i n�kolik minut. (viz p�íloha �. 3) 

Byla použita služba z kategorie VRS, u které se používají korekce z virtuální 

referen�ní stanice. Cit. [12]: „Na rozdíl od služeb p�edchozí kategorie RTK, využívají služby 

kategorie VRS (virtuální referen�ní stanice) k výpo�tu korekcí data z více stanic CZEPOS –

 tzv. sí�ové �ešení. Výpo�et je generován pro virtuální referen�ní stanici, kterou systém 

automaticky umis�uje do lokality, ve které se uživatel nachází. K využití je zapot�ebí 

dvoufrekven�ní aparatura GPS schopná p�ijímat a zpracovávat korekce v reálném �ase 

s mobilním internetovým p�ipojením GPRS (korekce jsou p�ijímány p�es sí�ový protokol 

NTRIP).“ 

P�ímo byla využita služba VRS3 – MAX – GG, což znamená, že korekce jsou uživatel�m 

poskytovány v reálném �ase. M��ící aparatura zašle do �ídícího centra zprávu a díky ní 

virtuální referen�ní stanice obdrží korekce. Výpo�et je provád�n v rámci výpo�etní bu
ky, 

která se skládá zpravidla ze šesti stanic umíst�ných v blízkosti uživatele. Ve výpo�etní bu
ce 

je jedna stanice zvolena jako hlavní (Master) a ostatní jsou vedlejší (Auxilliary). [12] 



21 

4.2 Polygonový po�ad 

Polygonový po�ad nejp�esn�ji zm��íme trojpodstavcovou soupravou, která se skládá 

ze t�í stativ�, totální stanice, dvou odrazných hranol� a t�í trojnožek, které jsou sou�ástí totální 

stanice a hranol�. Výhoda této metody je v úhlové p�esnosti p�i krátkých délkách – eliminace 

chyb z centrace. Vodorovné sm�ry se m��ily ve dvou polohách a zenitové úhly také ve dvou 

polohách dalekohledu (kontrola hrubých chyb). Délky se m��ily dvakrát protism�rn�, 

a to s dálkom�rem, který má p�esnost do 0,01 m. Vertikální i horizontální úhly se m��ily 

ve dvou polohách pomocí teodolitu, který zajiš�uje p�esnost m��ených sm�r� 1 mgon.[13], 

[14] 

Nejpoužívan�jším a nejvhodn�jším polygonovým po�adem je oboustrann� orientovaný 

a oboustrann� p�ipojený po�ad. U tohoto polygonu lze vyrovnat úhlové chyby, ale i chyby 

v délkovém m��ení. [9], [15] 

Polygonový po�ad byl p�ipojen na bod podrobného polohového bodového pole, proto 

se má délka strany po�adu pohybovat od 50 do 400 metr� a mezní délka po�adu 

je 5000 metr�. Mezní pom�r sousedních délek v polygonovém po�adu má být 1:3.[14], [16] 

Obr. 4 Oboustrann� orientovaný a oboustrann� polohov� p�ipojený polygonový po�ad 

[16] 

U oboustrann� orientovaného a oboustrann� polohov� p�ipojeného polygonového 

po�adu je dán bod P (po�áte�ní), bod K (koncový) a body A, B (p�ipojovací). M��eny jsou 
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levostranné úhly �P, �1, �2,… �N, �K a strany sP1, s12, s23,… Body 1, 2,…n jsou neznámé 

body polygonového po�adu. [13] 

P�i záznamu m��ení do zápisníku musí být ihned provedeny kontroly a v kancelá�i 

se výpo�ty p�ekontrolují, adjustují a podepíší. [12] (viz p�íloha �. 4) 

Náš polygonový po�ad se skládá ze dvou orienta�ních bod� (1434 a 4018), dvou 

p�ipojovacích (4001,4017) a patnácti ur�ovaných bod� polygonového po�adu (4002 – 4016). 

(viz p�íloha �. 3 a p�íloha �. 5) 

Celková délka polygonového po�adu je 2405 metr�, nejdelší strana má 300 metr�. 

Tyto parametry polygonového po�adu, které jsou stanovené pro práci p�i obnov� katastrálního 

operátu, nep�ekro�ily mezní hodnoty. [24] 

4.3 Zhušt�ní pomocné m��ické sít� v lokalit�

Pokud není možné n�které podrobné body ze stanovisek zam��it, ur�ují se vedlejší 

stanoviska. Ve v�tšin� p�ípad� se ur�ují rajónem. [16] 

V lokalit� byly zam��eny �ty�i (5001 – 5004) rajóny z bod� polygonového po�adu. 

(viz p�íloha �. 6) 

4.4 M��ení výškopisu 

Existují �ty�i základní metody m��ení výškopisu: terestrická, GNSS, fotogrammetrická 

a fyzikální. Výb�r technologie se �ídí požadavkem na p�esnost výškopisu, typem terénu 

a rozsahem mapovaného území. [9], [10] 

Mezi metody terestrické pat�í p�edevším: plošná nivelace, nitková tachymetrie 

a tachymetrie s využitím totální stanice. [9] 

Ze strany mapování se terén rozlišuje na pravidelný a nepravidelný. Pravidelný terén 

m�že být jednoduchý nebo �lenitý. V pravidelném jednoduchém terénu se na sebe plynule 

napojují jednotlivé díl�í plochy. Ve znázorn�ní pravidelného �lenitého terénu se vrstevnice 

vyhýbají na vypuklých plochách svahových h�bet� a vbíhají do ploch hloubených. 

Pro nepravidelný terén je charakteristický nerovnom�rný pr�b�h terénních ploch ve sm�ru 

spádu. [10] 
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P�i zam��ování se nesmí m��it libovolné body, ale jen ty které spojením tvo�í kostru 

topografické plochy: 

• údolnice – je to �ára, která sleduje místa s nejv�tším vhloubením údolního 

terénního tvaru, ze všech spádnic má nejmenší sklon

• h�betnice – je to �ára styku dvou sousedních svah� téhož h�betu, spojuje 

nejvyšší body terénního tvaru a proto je i rozvodnicí 

• hrany – je to �ára, v nichž se stýkají dv� plochy, které mají r�zný sklon [15], 

[19] 

Pravidelný �lenitý terén na �eském území p�evládá. Existují následující zákonitosti 

souvislosti terénních tvar�: 

• mezi dv�ma údolnicemi je vždy jedna h�betnice a mezi dv�ma h�betnicemi 

je vždy jedna údolnice 

• vzdálenost vrstevnic na spádnicích je menší než na h�betnicích a údolnicích 

• sm�r hlavního údolí je m�n�n vedlejším údolím [10] 

cit. [10]: „Zemský povrch se p�i mapování výškopisu idealizuje, nahrazuje 

se topografickými plochami bez podrobných místních nerovností, které jsou pro dané m��ítko 

bezvýznamné. P�i tvorb� map velkých m��ítek se výškov� zam��uje v�tšina podrobných bod�

polohopisu a krom� nich další body pot�ebné ke konstrukci vrstevnic.“  

4.4.1 Tachymetrie 

cit. [15]:„Tachymetrie je m��ická metoda vhodná k zam��ování terénního reliéfu 

zemského povrchu. Tyto metody používáme pro sou�asné m��ení polohopisu a výškopisu nebo 

pro samostatné dom��ení výškopisu do polohopisného podkladu. Výsledkem tachymetrického 

m��ení jsou výškopisné a polohopisné plány používané k �ešení r�zných úkol� technického 

projektování.“ 

Z jednoho stanoviska je možné zam��it území v okruhu cca 70 až 350 metr�, avšak 

tento rozsah je pouze orienta�ní, vše záleží na viditelnosti a p�ístupnosti terénu. P�i zam��ení 

rozlehlého nebo nep�ehledného území je t�eba volit hustší pomocnou m��ickou sí�. Musí být 

volena tak, aby se zamezilo hromad�ní systematických chyb. [15] 
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Pomocí elektronické tachymetrie je možné m��it polohopis a výškopis zárove
. Výšky 

ur�ené tachymetrickou metodou slouží p�edevším pro sestrojení vrstevnic. 

Díky jednoduchosti m��ení a optickému m��ení délek, kterému nevadí malé terénní p�ekážky, 

je pracovní postup rychlý. Polohopis se ur�uje pomocí polárních sou�adnic - vodorovný úhel 

a vodorovné délka. Výšky bod� se ur�ují trigonometricky - zenitový úhel a šikmá délka. 

P�i orientaci osnovy sm�r� na stanovisku se vodorovné a zenitové úhly m��í ve dvou 

polohách, podrobné body jen v jedné poloze. [9], [10], [15], [17] 

K orientaci osnovy sm�r� na stanovisku se využijí zám�ry na sousední stanoviska. 

První zm��ený údaj je výška p�ístroje. [10] 

4.5 M��ický ná�rt 

M��ický ná�rt obsahuje m��ickou sí�, podrobné body, �áry terénní kostry – údolnice 

a h�betnice, tvarové �áry a horizontály. [10] 

Podrobné body se v ná�rtu vyzna�ují k�ížkem. Pokud jsou body zam��eny 

tachymetricky, zakreslují se hn�dou barvou stejn� jako pr�b�h �ar terénní kostry a pr�b�h 

horizontál. Strany polygonových po�ad� se zakreslí st�ídavou �ervenou �arou, rajóny 

se vyzna�í �ervenou �árkovanou �arou. [10] 

V levém dolním rohu se vždy uvede �íslo zápisníku, poslední použité �íslo 

podrobného bodu, jméno vyhotovitele a datum. Vpravo naho�e se zakresluje �erven� severka. 

V levém horním rohu se zapíše katastrální území a �íslo ná�rtu a zapíší se �ísla sousedních 

ná�rt�. [10] (viz p�íloha �. 7) 

V situaci, že neexistuje polohopisný podklad v pot�ebném m��ítku, se na prázdný 

papír (list ná�rtu) nakreslí poloha stanovisek, sm�ry na orientace, dále se na�rtnou d�ležité 

polohopisné prvky, jako jsou cesty, budovy, �áry terénní kostry a hrany terénních stup
�. [10] 
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5 VÝPO�TY A ZPRACOVÁNÍ 

Mezi základní m��ené veli�iny totální stanice pat�í šikmé délky a sm�ry. Tyto veli�iny 

jsou m��eny na skute�ném zemském povrchu, avšak výpo�et a zpracování geodetických úloh 

se uskute�
uje v rovin� kartografického zobrazení. Jelikož se v �eské republice používá 

K�ovákovo zobrazení (konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), upravují se pouze 

m��ené délky p�ed výpo�ty (matematické redukce – p�evod m��ené délky do horizontu nulové 

nadmo�ské výšky a do roviny kartografického zobrazení). [16] 

M��ené délky se opraví o fyzikální redukce – teplota, tlak a vlhkost. Tyto údaje byly 

p�ed vlastním m��ením nastaveny v totální stanici. 

5.1 Zpracování dat z m��ení 

Zpracování dat z m��ení v terénu je náplní kancelá�ské práce. V dnešní dob� jsou 

všechny tyto práce provád�ny na osobním po�íta�i/notebooku v r�zných softwarech 

vytvo�ené pro tyto ú�ely. Data z totální stanice byla stažena pomocí programu Geoman. 

Výpo�etní práce byly provedeny v softwaru Groma 10. 

P�i výpo�tu podrobných bod� stejn� jako p�i výpo�tu bod� polygonového po�adu byly 

zavedeny matematické korekce.  

5.1.1 Body zam��ené pomocí technologie GNSS 

Cit. [15]: „P�i praktickém m��ení jsou dráhové elementy a korekce hodin družice 

známy z naviga�ní zprávy, parametry atmosféry se zavád�jí pomocí vhodného matematického 

modelu. P�i �ešení z�stávají jako neznámé sou�adnice antény, korekce hodin p�ijíma�e 

a ambiguit.“  
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Zpracování m��ení se dá rozd�lit do t�ech základních okruh�: 

• výpo�et sou�adnic pomocí firmwaru p�ijíma�e 

• stanovení neznámých parametr� v ur�itém modelu (rozdíly vektor�

jednotlivých základen a ur�ení ambiguit) 

• propojení do sít� a transformace [15] 

5.1.2 Polygonový po�ad 

P�i výpo�tu polygonového po�adu, který je veden p�es zájmovou lokalitu, nebyly 

využity známé sou�adnice p�ipojovacího bodu 1434, které byly nalezeny v místopisu, ale byly 

využity sou�adnice, které byly zm��ené pomocí technologie GNSS. Stejn� tak byly využity 

sou�adnice po�áte�ního a koncového bodu polygonového po�adu, které byly zm��ené 

metodou RTK. (viz p�íloha �. 3) 

P�i m��ení totální stanicí byly použity dva hranoly (ev. �. 314908 rozlišené jako 

A a B), pro které byly zjišt�ny jejich konstanty. Ob� hodnoty vyšly -0,030 m a vzhledem 

k tomu, že tato konstanta hranolu byla v totální stanici nastavená již p�ed m��ením, nemusely 

se tak m��ené délky o tuto hodnotu opravovat. M��ení konstanty probíhalo v laborato�i 

v místnosti B150 Fakulty stavební, VUT v Brn�. (viz p�íloha �. 8) 

Poté byly zm��ené zenitové úhly a zm��ené šikmé délky opraveny o p�evýšení mezi 

to�nou osou p�ístroje a to�nou osou hranolu. M��ené délky byly opraveny o vliv refrakce 

a o vliv zak�ivení Zem�.  



27 

Obr. 5 P�evýšení to�né osy p�ístroje a to�né osy hranolu 

Diference d mezi to�nou osou p�ístroje a to�nou osou hranolu byla vypo�tena z dat, 

které byly také zm��eny v laborato�i v místnosti B150. Diference byla ur�ená pro každý 

hranol dvakrát. (viz p�íloha �. 9)

P�i výpo�tu redukovaného zenitového úhlu �� a redukované šikmé délky š byl použit 

tento postup: 

• � � �����	
 � �, kde �	 je zm��ený zenitový úhel 

•  � �	 � ��
• � � ��� � ���

• výpo�et redukované šikmé délky o diferenci � � ��� � �

• výpo�et redukovaného zenitového úhlu �� � �	 � ����� ��

���kde �	 je m��ený 

zenitový úhel a 	 je m��ená šikmá délka 
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Obr. 6 Oprava šikmé délky 

P�i výpo�tu vodorovné délky byl použit tento postup: (viz p�íloha �. 10)

• výpo�et st�edového úhlu � � � �  !"��#$%

&  , kde R je polom�r Zem� – 

6 380 000 m, '() je redukovaný zenitový úhel a š je šikmá délka redukovaná 

o diferenci 

• vyrovnání protism�rných redukovaných úhl� a oprava z vlivu refrakce 

* � �&+�#$%,#-%
,.
�    a  '( � '() � �*

• výpo�et p�evýšení mezi totální stanicí a hranolem �/� � � � 01 ��2-+#$%

01 ��2-


• výpo�et p�evýšení mezi body �/ � �/� � 34 � 35, kde 34je výška stroje a 35
je výška cíle 

• výpo�et vodorovné délky 6 � � �  !"��#$%+.

01 ��2-
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• p�evod vypo�tené délky do zobrazovací roviny 6#78) � 69:, kde m je 

m��ítkový faktor vypo�ítaný z pr�m�rných sou�adnic bod�

Z d�vodu velkých p�evýšení na celé lokalit� byl m��ítkový faktor pro jednotlivá 

stanoviska vypo�ítán zvláš�. M��ítkový faktor byl vypo�ítaný v softwaru Groma 10.0, 

kde byly zadány pr�m�rné sou�adnice bodu, který se vždy nacházel ve st�edu jednotlivé �ásti 

zadané lokality, p�es kterou vedl polygonový po�ad. 

Stanoviska M��ítkový faktor 

1434-4008 0,99982815 

4009-4012 0,99983456 

4013 0,99984048 

4014-4018 0,99982453 

V  p�edepsaném tiskopise, do kterého byla opsána �ísla bod�, opravené vodorovné 

délky, m��ené úhly a sou�adnice po�áte�ního a koncového bodu, byly vypo�ítány p�ibližné 

sou�adnice bod� polygonového po�adu. (viz p�íloha �. 11) 

Nejprve se spo�ítá p�ipojovací sm�rník a sm�rník jednotlivých stran polygonového 

po�adu. Poté je provedeno úhlové vyrovnání, odchylky jsou rovnom�rn� rozd�leny 

na všechny úhly. Mezní úhlová odchylka v uzáv�ru po�adu je  

;<< � �= � >?<�;�:@ABC9

kde k je po�et vrchol�.  

Pak se uskute�ní výpo�et sou�adnicových rozdíl� a je provedeno sou�adnicové 

vyrovnání, op�t jsou odchylky rozd�leny pom�rn� na všechny strany polygonového po�adu. 

Mezní polohová odchylka se vypo�ítá jako  

<�<<D � �6 � <�;<�?:C9

Následn� jsou vypo�teny sou�adnice jednotlivých bod�. [14], [16] 
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Tyto p�ibližné sou�adnice byly p�evedeny do softwaru Groma 10. a pomocí vyrovnané 

volné sít� s Helmertovou podmínkou na p�ipojovacích bodech byly vypo�teny sou�adnice 

pomocné m��ické sít�. [9] 

Výsledkem tohoto výpo�tu jsou sou�adnice bod� polygonového po�adu (viz 

p�íloha �. 5) a výpo�etní protokol. (viz p�íloha �. 12) 

5.1.3 Podrobné body 

Výpo�et podrobných bod� prob�hl v softwaru Groma 10, kde byl nahrán zápisník 

s podrobným m��ením. (viz p�íloha �. 13) Byly zavedeny matematické korekce obdobn� jako 

u polygonového po�adu. Výpo�et sou�adnic podrobných bod� byl proveden pomocí funkce 

Výpo�et/Polární metoda dávkou, kde byl nahrán zápisník podrobného m��ení. Výsledkem 

tohoto zpracování jsou sou�adnice podrobných bod� (viz p�íloha �. 14) a výpo�etní protokol. 

(viz p�íloha �. 15) 
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6 ZOBRAZOVACÍ PRÁCE 

Mapy velkých m��ítek se podle obsahu d�lí na katastrální mapu a na ú�elové mapy. 

Ú�elové mapy spolu s tematickými mapami mají nadstandardní obsah oproti katastrální map�. 

Krom� základních prvk� (polohopis a výškopis) tvo�í obsah prvky, které zadavatel požaduje. 

[9] 

cit.[9]:„V širším slova smyslu lze ú�elovým mapováním nazvat jakýkoliv sb�r dat 

geodetickými metodami, který je realizován jako podklad konkrétního technického zám�ru 

�i díla. Požadavky na p�esnost dat, metodiku m��ení a strukturu výsledk� jsou sou�ástí zadání 

a obvykle se liší p�ípad od p�ípadu.“ 

Každý výsledek tvorby m�že mít formu: 

• �íselnou – je zpracován seznam sou�adnic m��ické sít� a podrobných bod�

• grafickou  

• digitální – výsledek jsou soubory, které jsou uložené na n�jakém úložišti dat 

[10] 

Mapy se v civilním sektoru v �eské republice vyhotovují v sou�adnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání 

(Bpv). [10] 

6.1 Polohopis 

Polohopisná �ást práce byla vytvo�ena v softwaru MicroStation PowerDraft V8i. 

Byl založen nový výkres *.dgn. a import bod� do grafického prost�edí prob�hl pomocí funkce 

Aplikace/ MDL Aplikace/Groma, kde byly nastaveny atributy bod�. Poté byl nastaven vzhled 

vrstev podle zadaných atribut�. (viz p�íloha �. 16) S ohledem na m��ítko a rozsah �ešeného 

území byl zvolen formát výkresu A1 a byla umíst�na severka a popisová tabulka, nakonec 

byla vyhotovena legenda. 
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Obr. �. 7 Ukázka atribut�[18] 

6.2 Výškopis 

6.2.1 Znázorn�ní výškopisu 

Zemský povrch je velmi �lenitý a nepravidelný. Ideální zobrazení by vyžadovalo 

zam��ení nespo�etn� bod� a kresba by musela být provedena ve vhodn� velkém m��ítku. 

Proto se jak z �asového, tak i ekonomického hlediska zam��ují jen ty body, které se budou 

moci v plánu daného m��ítka zakreslit a budou pro další zpracování podstatné. Kv�li t�mto 

d�vod�m je pot�ebné �lenitý terén rozd�lit na jednodušší tvary a p�i m��ení je nutné vypustit 

ned�ležité podrobnosti. Složitá plocha se tak zjednoduší – generalizuje. [15]  
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Pro zobrazení t�etího rozm�ru (výšky) se dá použít mnoho metod – vrstevnice, 

šrafování, výškopisné kótování, hypsometrie, stínování a kombinace t�chto metod. [10], [20] 

V sou�asné dob� se pro mapy velkých m��ítek používají jen t�i zp�soby – vrstevnice, 

technické šrafy a kótování. V intravilánu p�evládá kótování a v extravilánu se využívají 

nejvíce vrstevnice. Po�et podrobných bod� závisí na �len�ní terénu. [10], [21] 

6.2.1.1 Vrstevnice 

Vrstevnice jsou svislý pr�m�t pr�se�nic terénního reliéfu s vodorovnou rovinou, které 

mají rovnom�rné vzdálenosti od nulové nadmo�ské výšky. V �eské republice to jsou v�tšinou 

násobky metr�. [10] 

Vrstevnice se m�žou rozlišovat na základní, hlavní, pomocné a dopl
kové. Základní 

vrstevnice jsou kresleny plnou, obvykle hn�dou barvou. Vrstevnice hlavní (zesílené) jsou 

kresleny silnou, plnou �árou, která je p�erušená v míst�, do kterého je vepisovaná výšková 

kóta hlavou ve sm�ru stoupání. Pomocné vrstevnice se kreslí �árkovan�, a tak, aby jejich 

pr�b�h byl shodný s polovinou výškového intervalu základních vrstevnic. Dopl
kové 

vrstevnice se kreslí do míst, kde ani pomocné vrstevnice nezachytí podstatné terénní tvary. 

[20] 

6.2.1.2 Kótování 

Kótování zobrazuje reliéf terénu nejp�esn�ji ze všech zmín�ných metod, výškové kóty 

získáváme p�ímo z výpo�tu geodetického nebo fotogrammetrického m��ení. [20] 

Výškovou kótu definujeme jako �íselné vyjád�ení výšky, m�žeme odlišit absolutní 

a relativní výšku. Absolutní výška je vztažená k základní hladinové ploše, kdežto relativní 

výška vyjad�uje p�evýšení dvou bod�, resp. výšku bodu v��i jeho okolí. [20] 

Kóty se umis�ují ve významných bodech terénu (rozcestí, vrcholové tvary apod). 

�íselný údaj poskytuje p�esnou a rychlou informaci o výšce v terénu, avšak kótování 

neposkytuje p�edstavu o tvaru terénu. [10] 

6.2.1.3 Technické šrafy 

Technické šrafy slouží k vyjad�ování protáhlých a úzkých terénních tvar� vymezené 

hranou. Jsou kresleny tak, že se m�ní dlouhá a krátká �ára ve sm�ru spádu. Šrafy jsou 
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kresleny bu� hn�dou barvou (p�írodní tvary), nebo �ernou barvou (um�lé, technické tvary). 

Technické šrafy informují o ne�ekaných p�echodech terénu, a proto se v�tšinou dopl
ují 

o kóty relativního p�evýšení pro zjišt�ní velikosti úhlu sklonu. [10], [20] 

6.2.2 Tvorba výškopisu 

Výškopisná složka byla vytvo�ena v softwaru Atlas DMT. Pomocí funkce 

DMT/Úlohy nad DMT/Generace modelu terénu byl pro Model terénu vybrán soubor 

LOM.PBP, formát byl zvolen jako seznam podrobných bod� (viz p�íloha �. 14), poté 

prost�ednictvím funkce DMT/Založit model terénu/Založit i s p�dorysem byly vykresleny 

vrstevnice. Po nastavení m��ítka 1:500 a drobných úpravách byl soubor exportován do *.dxf 

a byl naimportován do softwaru MicroStation PowerDraft v8i.  
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ZÁV�R 

Cílem této bakalá�ské práce bylo vytvo�ení ú�elové mapy o rozloze území cca 5 ha 

v jižní �ásti lokality V zrcadlech. Oblast V zrcadlech leží na k. ú. Olomu�any a k. ú. Lažánky 

u Blanska, kde hranice t�chto katastrálních území tvo�í i hranici CHKO Moravský kras.  

B�hem rekognoskace byl zjišt�n stav terénu a stav stávajícího bodového 

pole:S ohledem na nízkou hustotu bodového pole byla zvolena metoda GNSS pro ur�ení 

sou�adnic p�ipojovacích bod� m��ické sít�. Sí� pomocných stanovisek byla zam��ena pomocí 

trojpodstavcové soupravy. Byl využit oboustrann� orientovaný a oboustrann� p�ipojený 

polygonový po�ad. P�i m��ení byla užita totální stanice typu Topcon GPT 3003N a p�ijíma�

GNSS zna�ky Leica. Podrobné body byly zam��eny tachymetricky. Výpo�et polygonového 

po�adu i podrobných bod� byl proveden v softwaru Groma 10 a grafické práce v softwaru 

MicroStation PowerDraft V8i.  

Po vytvo�ení ú�elových map z obou lokalit (severní a jižní �ást) byla provedena 

transformace historické mapy na již zmín�né mapy. (viz p�íloha �. 18) 

Výsledkem je ú�elová mapa v m��ítku 1:500 s d�razem na výškopis a zachovalé prvky 

d�lní �innosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

S-JTSK – systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

Bpv – Balt po vyrovnání 

�SN – �eskoslovenská norma 

GNSS – Global navigation satellite systems (Globální družicový naviga�ní systém) 

k. ú. – katastrální území 

ZSO – Zaniklá st�edov�ká osada 

�SS – �eská speleologická spole�nost  

RTK – Real time kinematic  

VRS – virtuální referen�ní stanice 
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