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Abstrakt

 Bakalá�ská práce se zabývá vytvo�ením ú�elové mapy v lokalit� u obce Babice 

nad Svitavou. Jedná se o zam��ení krasových jev�, vstup� do jesky� a daného okolí. 

Ú�elová mapa je vyhotovena v m��ítku 1:500, sou�adném systému S-JTSK a vý�kovém 

systému Bpv, dle �SN 01 3410 Mapy velkých m��ítek. 

Klí�ová slova

S- JTSK, Bpv, GNSS, tachymetrie, ú�elová mapa 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the creation of thematic map of the area near the 

village Babice Svitavou.  It is about geodetic survey karst features, entrances to the 

caves and the surrounding area. Purpose map is drawn at a scale of 1: 500, coordinate 

system S-JTSK and vertical system Bpv,  accordance with CSN 01 3410 Maps of large 

scales.  
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Úvod 

Cílem této záv�re�né práce je zam��ení krasové lokality u obce Babice nad 

Svitavou v okrese Brno � venkov a vytvo�ení ú�elové mapy v m��ítku 1:500. 

P�edm�tem m��ení je polohopisné a vý�kopisní zam��ení zadané lokality, s d�razem na 

závrty a vstupy do jeskyní.  

Bakalá�ská práce je postavena na t�ech základních �ástech a to na popisu 

lokality, teoretické �ásti a tvorby ú�elové mapy zájmové lokality. V první �asti je 

popsána lokalizace zájmové oblasti a stru�ný popis závrt� a vstup� do jeskyní, které 

byly p�edm�tem mapování. V druhé teoretické �ásti jsou popsány konkrétní metody 

získání prostorových sou�adnic, jak podrobných bod�, tak i pomocných m��ických 

stanovisek. Dále je zde uvedeno d�lení map s definicí ú�elové mapy. T�etí a poslední 

praktická �ást se zabývá m��ickými a kancelá�skými prácemi, kde je uveden popis od 

rekognoskace terénu a bodového pole, p�es výb�r m��ických pom�cek, m��ení v terénu, 

zpracování dat a� po samotné vyhotovení ú�elové mapy.   
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1 Popis lokality 

1.1 CHKO Moravský kras

Chrán�ná krajinná oblast Moravský kras vznikl v roce 1956 a pat�í mezi 

nejvýznamn�j�í krasové oblasti ve st�ední Evrop�. Rozkládá se v severní oblasti 

Jihomoravského kraje a le�í v geomorfologickém celku Drahanská vrchovina. Na  

rozloze 92 km2 jsou vyvinuty povrchové i podzemní krasové jevy. Nejcenn�j�í �ásti 

území CHKO jsou chrán�ny v 11 p�írodních rezervacích, ve 4 národních p�írodních 

rezervacích a 2 národních p�írodních památkách. [1] 

Na území CHKO Moravský kras je evidováno více ne� 1100 jeskyní. Pro 

ve�ejnost jsou zp�ístupn�ny jeskyn� Punkevní, Kate�inská, Balcarka, Výstupek 

a Sloupsko-�o��vské jeskyn� s ro�ní náv�t�vností p�es 400 000 osob. [1] 

Obr. �. 1 CHKO Moravský kras [2]



12 

1.2 Popis lokality

Lokalita se nachází zhruba 1,5 km jihovýchodn� od obce Babice nad Svitavou 

v okrese Brno-venkov a její umíst�ní vzhledem k Brnu je p�ibli�n� 14 km na 

severovýchod. Zájmové území je umíst�no v chrán�né krajinné oblasti Moravský kras 

v podoblasti Babická plo�ina. Nachází se zde zájmové vstupy do jeskyní a závrty 

nap�. Krvavý závrt, V�trná propast a závrt �íslo 9.  

V�trná propast 

Jeskyn� byla objevena v roce 1996 a jedná se o nejdel�í a také nejhlub�í jeskyni 

na Babické plo�in�. Od jejího nalezení bylo prozkoumáno p�es 480 m chodeb, 

s celkovým p�evý�ením 117 m. Vchod se nachází po pravé stran� zelen� zna�ené 

turistické cesty, sm�rem z Babic na rozcestí Pod Vysokou. Vstup je tvo�en um�le 

vyhloubenou vyskru�ovanou �achticí a opat�en uzamykatelným poklopem. [3] 

Obr. �. 2 Zájmová lokalita (www.mapy.cz)

  Obr. �. 3 V�trná propast 
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Závrt �. 9

Po�adové �íslo jeskyn� v závrtové skupin� v Zadních polích je 1319, ale  

p�ezdívá se jí Devítka. Byla objevena �leny Babické speleologické skupiny v roce 1998. 

Vchod do jeskyn� se nachází v t�sné blízkosti skalnatého závrtu, po levé stran� zelené 

zna�ené turistické cesty z Babic do K�tin.  Vstupní vertikální �ást je tvo�ena betonovou 

skru�í a upadá do hloubky 5 m. Délka chodeb má 40 m s celkovým p�evý�ením 25 m.  

[3] 

Krvavý závrt 

Nachází se v blízkosti závrtu �. 9 a byl objeven v roce 2002. Do dne�ního dne byl 

prozkoumán jen vstupní vertikální prostor s hloubkou 15,3 m. Vstup byl osazen 

d�ev�nou konstrukcí proti vniknutí. Aktuální stav vchod� do závrtu je velmi rizikový 

vzhledem k propadu konstrukce. [3] 

       Obr. �. 4 Závrt �.9Obr. �. 5 Krvavý závrt 
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Teoretická �ást 

2 Metody ur�ování polohy 

V této kapitole se budu v�novat teoretickému pou�ití metod pro získání 

sou�adnic a vý�ek bod�. Metody jsou popisovány chronologicky za sebou, tak jak byly 

pou�ity v terénu. Nejd�íve byla pou�ita metoda rajón a RTK pro ur�ení polohy 

stanovisek.  Dále byly stanoviska vý�kov� ur�eny pomocí technické nivelace a poslední 

pou�itou metodou byla tachymetrie pro m��ení podrobných bod�. 

2.1 Metoda polohového zam��ení

Pro pot�eby zam��ení lokality byly vybrány metody rajón a RTK. Metody byly 

voleny vzhledem k �lenitosti terénu, hustot� zalesn�ní a orientaci lokality. Dal�ím 

kriteriem byla �asová náro�nost metody p�i m��ení. 

2.1.1 Metoda rajón

Pod pojmem rajón se rozumí orientovaná a délkov� zam��ená spojnice daného 

a ur�ovaného bodu. P�i této metod� se vychází ze známého bodu A o sou�adnicích 

�XA,YA�� a daného orienta�ního bodu B �XB,YB�� k ur�ení orientovaného ji�níku αAp.  

Zprost�edkujícími veli�inami jsou m��ená délka SA1 a m��ené sm�ry na daném bod�. [4] 

Obr. �. 6 Princip metody rajón 
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Parametry rajónu pro zam��ení pomocných m��ických bod�: 

- délka rajónu m��e být maximáln� 1000 m a p�itom nejvý�e o 1/3 v�t�í 

ne� délka m��ické p�ímky, na kterou je rajón p�ipojen 

- délka nesmí být v�t�í, ne� je délka k nejvzdálen�j�ímu orienta�nímu 

bodu 

- p�ípustné jsou maximáln� t�i navazující rajóny s celkovou délkou 250 m  

[5] 

2.1.2 Metoda RTK

Metoda RTK je jednou z mo�ností  relativního ur�ování polohy pomocí 

technologie GNSS p�i pou�ití fázového m��ení. Její princip spo�ívá v tom, �e na roveru 

se v reálném �ase p�ijímají krom� vlastních dat ze satelit� také korekce nutné pro �e�ení 

ambiguit. Získání korekcí m��eme zajistit na základ� vlastní báze nebo z permanentních 

stanic. U vlastní báze známe správnou a aktuální polohu. Díky tomu se vypo�ítají 

v reálném �ase korekce, které se posílají p�es modem � rádio nebo GSM na rover.  

Výhodou toho je, �e p�i pou�ití této slu�by nedochází k tak velkým poplatk�m za data, 

ale prodra�í se na nákupu dvou p�ijíma�� GNSS. P�i pou�ití permanentních 

referen�ních stanic se posílají korekce klient�m prost�ednictví NTRIP casteru. Tato 

slu�ba mu�e být zprost�edkována p�es sít� CZEPOS, TopNET a Trimble VRS Now 

Czech. Oproti p�edchozí metod� sta�í pouze jedna aparatura. V sou�astnosti se jedná 

o nejroz�í�en�j�í metodu pro m��ení podrobných dat. [6] 

2.2 Metody vý�kového zam��ení  

Metod pro vý�kové zam��ení je v praxi nespo�et, a proto se zam��ím jenom na 

metody pou�ité p�i mapování této bakalá�ské práce, tj. technická nivelace a elektronická 

tachymetrie. Technická nivelace byla pou�ita pro ur�ení nadmo�ských vý�ek 

pomocných m��ických bod�. Pro ur�ení sou�adnic a vý�ek podrobných bod� byla 

pou�ita tachymetrie. 

2.2.1 Technická nivelace

Technická nivelace se u�ívá p�i ur�ování vý�ek bod� v podrobném vý�kovém 

bodovém poli. Jejím základem je geometrická nivelace ze st�edu. Princip metody je na 
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obrázku �. 7.  Pro zam��ení  PMB se vyu�ívá nivelace bo�n�, kdy se jedná o zám�ru 

stranou mimo vlastní nivela�ní sestavu. Kritériem p�esnosti pro technickou nivelaci je 

mezní odchylka mezi daným a m��eným p�evý�ením, která se ur�í pomocí vzorce    

���� � �� � �	 (p�ípad� ���� � 
� � �	 ), kde r je délka po�adu v kilometrech. [7] 

2.2.2 Elektronická tachymetrie

Pou�ívá se pro sou�asné m��ení polohopisu a vý�kopisu nebo pro samotné 

dom��ení do polohopisného podkladu. Polohu podrobných bod� ur�ujeme ze stanovisek 

 pomocné sít� polárními sou�adnicemi (vodorovný úhel a délka). Vý�ku podrobných 

bod� ur�ujeme trigonometricky � ze zm��eného svislého úhlu a délky. Tato metoda je 

v praxi nejvyu�ívan�j�í p�edev�ím k pou�ití elektronických p�ístroj�, které registrují 

nam��ené data a automaticky se zavád�jí fyzikální redukce. [9] 

Obr. �. 7 Princip metody nivelace ze st�edu [8] 

Obr. �. 8 Princip trigonometirckého ur�ení vý�ky [9] 
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3 Znázorn�ní vý�kopisu 

Pro znázorn�ní vý�kopisu se pou�ívá v map� �ada zp�sob� - bodové, liniové 

nebo plo�né zna�ky, pop�ípad� jejich kombinace. Mezi liniové zna�ky pat�í vrstevnice 

a technické �rafy. V p�ípad� bodových zna�ek jsou to bu�ky podle �SN 01 3411. Ty to 

p�íklady jsou pro mapy velkých m��ítek. U plo�ného znázorn�ní lze uvést p�íklady jako 

stínování, tónování, barevnou stupnici nebo sklonové �rafy. Toto znázorn�ní se pou�ívá 

u map st�edních m��ítek. [10]  

3.1 Kóty

Kóty se umís�ují jak na význa�ných bodech terénu (vrcholové tvary, rozcestí, 

vchody do budov apod.), tak i na podrobných bodech v prostoru.  Poskytují rychlou 

a p�esnou informací o vý�ce terénu, ale nedoká�ou vystihnout celkový tvar reliéfu. 

V map� jsou uvád�ny absolutní nebo relativní vý�ky bodu. Absolutní vý�ka bodu je 

svislá vzdálenost mezi skute�ným horizontem a nulovou hladinovou plochou. Relativní 

vý�ka je rovna rozdílu absolutních vý�ek obou bod� a je nazývána vý�kovým rozdílem. 

Vyu�ívají se u terénních stup��, p�íkop� a násyp�. [11,12] 

3.2 Vrstevnice

Vrstevnice jsou obecné �áry spojující body o stejné nadmo�ské vý�ce, obrazy 

pr�niku vodorovných ploch vedených v ur�itých intervalech. P�i volb� rozestupu 

vrstevnic je t�eba respektovat sklonové pom�ry reliéfu tak, aby bylo zachováno pravidlo 

�itelnosti (rozestup v mezích 0,2 � 0,3 mm). Základní p�edstavu o reliéfu terénu 

vytvá�ejí vrstevnice základní, zd�razn�né, dopl�kové a pomocné. První zmi�ovaný 

zp�sob se kreslí plnou, obvykle hn�dou �arou, která je v základním intervalu. Pro na�i 

práci byl zvolen základní interval 1 m. Základní vrstevnice dopl�uji zd�razn�né, které 

se volí v p�tinásobku základního intervalu a jsou po celé délce vykresleny siln�j�í �arou. 

Pro p�edstavu o stoupání a klesání terénu jsou dopln�ny o p�íslu�né kóty nadmo�ských 

vý�ek. Dále lze podrobn�ji vykreslit pr�b�h terénu pomocí dopl�kových vrstevnic, které 

se pou�ívají v polovi�ním nebo �tvrtinovém základním intervalu a to z d�vodu 

nedostate�ného vysti�ení terénního reliéfu základními vrstevnicemi. �tvrtou a p�itom 

poslední mo�ností jsou pomocné vrstevnice, které slou�í jen pro orientaci terénu 

a vysti�ení p�ibli�ného tvaru reliéfu. Tato mo�nost se pou�ívá v mapách st�edních 
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m��ítek a malých. Vrstevnice pat�í mezi neju�ívan�j�í metody interpretace vý�kopisu 

a s kombinací vý�kových kót dávají geometrické nejp�esn�j�í vyjád�ení reliéfu terénu. 

[11,12] 

3.3 Technické �rafy

V sou�asných mapách velkých a st�edních m��ítek se pou�ívají technické �rafy 

k vyjad�ování úzkých, protáhlých, p�írodních a um�lých terénních útvar� vymezených 

hranou (zá�ezy, násypy, terasy).  Znázor�ují se pomocí st�ídavé del�í a krat�í �árky ve 

sm�ru spádu a jsou nasazovány u nejvý�e polo�ené hrany. K technickým �rafám se 

obvykle p�ipojují kóty relativního p�evý�ení zobrazovaného terénního útvaru oproti 

okolnímu reliéfu terénu. [11] 

4 Mapa a její d�lení 

 Mapa je zmen�ený generalizovaný konven�ní obraz Zem�, p�evedený do roviny 

pomocí matematicky definovaných vztah�, ukazující podle zvolených hledisek polohu, 

stav a vztahy p�írodních, socioekonomických a technických objekt� a jev�. [12] 

Mapy velkých m��ítek se d�lí podle �ty� základních hledisek:  

1. Podle zp�sobu odvození 

a) Mapy p�vodní � vznikají zpracováním dat, které se získávají p�ímým m��ením 

v terénu 

b) Mapy odvozené � vznikají na podklad� map p�vodních a to zpravidla 

v m��ítkách men�ích ne� p�vodní podklad 

c) Mapy �áste�n� odvozené � vznikají kombinací p�vodních a odvozených map 

2. Podle m��ítka 

Technicko � in�enýrské rozd�lení: 

a) Mapy velkých m��ítek    (do 1:5000) 

b) Mapy st�edních m��ítek   (od 1:10 000 � do 1: 200 000) 

c) Mapy malých m��ítek    (od 200 000 a men�í) [12] 
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3. Podle kartografických vlastností 

a) Mapy konformní � poskytují výhodu, �e úhel odm��ený kdekoliv v map�

odpovídá úhlu nam��eném na odpovídajících bodech. 

b) Mapy ekvidistantní � odm��ená délka z mapy je rovna délce z p�ímého 

m��ení z terénu po vynásobení m��ítkovým koeficientem. Toto tvrzení 

platí pro p�edem definovaný sm�r. 

c) Mapy ekvivalentní � mají podobný charakter, jako mapy konformní 

a m��eme ur�it odpovídající vým�ry �ásti zemského povrchu 

v kterémkoliv míst� mapy. 

d) Mapy vyrovnávací - eliminují �áste�né zkreslení jednoho z prvk� na 

úkor prvku jiného. Z kartometrického hlediska jsou tyto mapy málo 

pou�ívány. 

4. Podle obsahu mapy 

a) Mapy polohopisné � obsahují pouze polohopisnou slo�ku, nap�. DKM, 

ZMVM bez vý�kopisu 

b) Mapy polohopisné a vý�kopisné � obsahují v�echny základní prvky a to 

polohopis, vý�kopis a popis. P�íkladem jsou mapy: THM, ZMVM dopln�né 

o vý�kopis 

c) Mapy vý�kopisné � pou�ívají se hlavn� jako p�ílo�né mapy k mapám 

polohopisným. [12] 

Dal�í hlediska rozd�lení map: 

− Podle výsledné formy mapy: analogové, �íselné, digitální 

• Podle obsahu 

− Základní mapy - mapa se základním, v�eobecn� vyu�itelným obsahem, 

stanoveným p�íslu�ným p�edpisem 

− Ú�elové mapy- vzhledem k tomu, �e tato mapa je sou�ástí bakalá�ské 

práce, p�iblí�íme si jí v následující kapitole [13] 
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4.1 Ú�elová mapa

V závislosti na obsahu výsledné mapy se v kategorii velkom��ítkového mapo-

vání d�lí mapová díla na mapy katastrální a ú�elové. Ú�elové mapy tvo�í spolu 

s mapami tematickými kategorii map s nadstandardním obsahem oproti map�

katastrální. O mapách tematických hovo�íme v p�ípad� speciálních map st�edních 

a malých m��ítek. Tematické mapy jsou tématem, které p�esahuje rámec mapování jako 

takového a zabývá se jimi p�edev�ím kartografie. Mapami ú�elovými jsou v�dy mapy 

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

jaký vznikly. Pou�ívají se pro plánovací, projektové, provozní, eviden�ní, 

dokumenta�ní a dal�í ú�ely.[14] 

4.2 Druhy ú�elových map

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

po�adovaného obsahu do stávajících map. Polohopisným podkladem pro jejich tvorbu 

�asto bývá katastrální mapa.[14]

Ú�elové mapy se d�lí do t�í kategorií: 

1. Ú�elové mapy základního významu 

- Technická mapa m�sta (TMM) 

- Základní mapa závodu (ZMZ) 

- Základní mapa dálnice (ZMD) 

- Základní mapa leti�t� (ZML) 

- Jednotná �elezni�ní mapa stanic a tratí ( J�MST) 

2. Ú�elové mapy podzemních prostor - Mapy jeskyní a podzemních chodeb 

s výjimkou dol�, tunel� a objekt� metra 

3. Ostatní ú�elové mapy  

- Mapa sídli�t�

- Mapy v lesním hospodá�ství 

- Mapové podklady pro projektování staveb 

- Mapa nemovitých kulturních památek[14] 
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Tvorba ú�elové mapy zájmové lokality 

5 P�ípravné práce 

5.1 Rekognoskace terénu

Dne 4. �ervence 2013 prob�hla na zadané lokalit� rekognoskace terénu. V první 

�ad� bylo nutno najít zkoumané závrty a vstupy do jeskyní. K tomu bylo pou�ito 

p�íru�ní GPS se sou�adnicemi zadanými od CHKO Moravský kras. Následn� se 

vymezily hranice lokalit, které byly definované okolím závrt� a vstup� do jeskyní. Jak 

je patrno z obrázku �. 9, zájmová lokalita �. 1 sousedí s lokalitou �. 2 kolegy Kubína.   

5.1.1 Rekognoskace polohového bodového pole

Rekognoskace stávajícího bodového pole se uskute�nila za pomoci mobilní 

aplikace Bodová pole s p�ipojením k datovým slu�bám. Aplikace funguje na základ�

prohlí�ející slu�by WMS - Bodová pole, poskytující �ÚZK. Díky tomu má u�ivatel 

mo�nost p�ístupu k bodovému, vý�kovému a tíhovému poli. Slu�ba nabízí 

atributy a místopisy jednotlivých bod� po celé �R. 

Pro p�ibli�nou polohu bodu bylo vyu�ito dané aplikace se slu�bou mobilní GPS, 

která má p�esnost kolem 4 m. K následnému dohledání bodu byly pou�ity om�rné míry 

z digitálního místopisu. V následující tabulce �. 1 je uveden výsledek rekognoskace.

Obr. �. 9 Zadaná lokalita �. 1 
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Body byly velmi zanedbány a muselo byt pou�ito nemalého úsilí a �asu k jejich 

nalezení. V�t�inou se jednalo o odstran�ní náletových d�evin z d�vodu viditelnosti bod�

mezi sebou. Byly zde i p�ípady zahrnutí bodu zem�d�lskou �inností nebo zasypáním 

bodu vlastníkem pozemku.  

   
Obr. �. 10 Rekognoskace bodu 201.2 

Obr. �. 11 Rekognoskace bodu 8.1 Obr. �. 12 Rekognoskace bodu 506 

Tab. �. 1 Výsledek rekognoskace polohového bodového pole dne 4. 7. 2013 
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5.1.2 Rekognoskace vý�kového bodového pole

Rekognoskace vý�kového pole se uskute�nila stejnou metodou jako 

u polohového bodového pole pomocí mobilní aplikace. Výsledek rekognoskace je 

shrnut v tabulce �. 2.  

5.2 Volba p�ístroj�

P�ístroje byly voleny tak, aby  kriteriím pro t�etí t�ídu p�esnosti dle �SN 01 3410 

a jejich pou�ití bylo efektivní p�i m��ení. 

5.2.1 Totální stanice a její p�íslu�enství

Pro podrobné zam��ení lokality a pomocné m��ické sít� byla vybrána totální 

stanice Topcon GPT - 3003N v.�. 4D0514. Jedná se o pulzní laserový dálkom�r, který 

má gradové d�lení stupnice. Dále je vybaven dv�ma displeji o �ty�ech �ádcích, 

alfanumerickou klávesnicí a interní pam�tí. Dal�ího vybavení bylo vyu�ito hlinikového 

stativu, odrazného hranolu zna�ky Topcon s teleskopickou výty�kou a svinovacího 

pásma pro zm��ení vý�ky stroje. Technické parametry p�ístroje jsou uvedeny v tabulce 

�. 3. 

Obr. �. 13 Topcon GPT- 3003 N 

Tab. �. 2 Výsledek rekognoskace vý�kového bodového pole dne 4. 7.2013 

Tab. �. 3 Specifikace pou�ité totální stanice [15] 
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5.2.2 Nivela�ní p�ístroj a p�íslu�enství

Pro vý�kové zam��ení pomocných stanovisek byl vybrán nivela�ní p�ístroj 

TOPCON AT�G4. P�íslu�enství tvo�il výsuvný nivela�ní stativ, dv� nivela�ní lat�

s krabicovou libelou o maximální délce 4 m a dv� litinové nivela�ní podlo�ky. 

Technické parametry pou�itého nivela�ního p�ístroje jsou v tabulce �. 4.  

5.2.3 GNSS

GNSS bylo realizováno pomocí p�ijíma�e Trimble R4 3.generace, 

v.�. 5329440578. Sou�ástí aparatury byla dvoumetrová výty�ka s dr�ákem pro kontroler 

Trimble TSC 2, náhradní baterie a kabel pro export a import dat.  Technické parametry 

pou�ité aparatury jsou v tabulce �. 5.  

Obr. �. 14 Topcon AT � G4 [17] 

Obr. �. 15 Trimble R4 � 3 [19] 

Tab. �. 4 Parametry nivela�ního p�ístroje [16] 

Tab. �. 5 Parametry p�ijíma�e Trimble R4 [17] 
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6 M��ické práce 

M��ické práce v zájmové lokalit� prob�hly ve dvou fázích a to z d�vodu ú�elové 

t��by d�eva pro budoucí výsadbu monokultury. První fáze prob�hla na p�elomu srpna 

a zá�i roku 2013 a jednalo se o tvorbu pomocné m��ické sít� a o podrobné zam��ení 

louky. Za�átkem zá�í 2014 prob�hla druhá fáze, p�i které byl zam��en les a krasové 

jevy. Práce p�i druhé fázi byly velmi ztí�eny místním porostem, který byl v dob� m��ení 

v nejv�t�ím vegeta�ním stupni. Z toho to d�vodu probíhaly m��ické práce nestandardn�

dlouho. 

P�ed samotným m��ením bylo v totální stanici zkontrolováno nastavení 

konstanty hranolu, m��ítkového koeficient a módu m��ení délek a uhl�. Pro zavedení 

fyzikální korekce z m��ených délek byla v p�ístroji nastavena teplota a tlak. 

6.1 Vytvo�ení pomocné m��ické sít�

První pou�itá metoda pro vytvo�ení a dopln�ní pomocných bod� byl rajón. 

Metodou rajón bylo ur�eno dohromady p�t pomocných stanovisek, které byly 

maximáln� dvakrát za sebou. První dva body byly stanoveny za ú�elem zam��ení louky 

a hrany lesa v severozápadní �ásti lokality. Tyto body byly o�íslovány 000014002 

a 000014003.  Body byly zam��eny ze stanoviska p�idru�eného bodu 944160081, který 

byl orientován na body PPBP, a to 000000505 a 000000506. Dále byly ze stanoviska 

ur�eny body 000014001 a 000014004. Stanoviska slou�ila pro orientaci a podrobné 

mapování. Poslední stanovisko 000014005 bylo ur�eno z bodu 000014002, a jak u� 

bylo na za�átku �e�eno, jednalo se o dvojnásobný rajon.   

Díky vykácení porostu a dob�e situované lokality sm�rem na jih bylo mo�né 

pou�ít technologii GNSS i v lese. Pro m��ení stanovisek byla pou�ita metoda RTK, 

která umo��uje v reálném �ase ur�it p�esnou hodnotu sou�adnic v S-JTSK. Sou�adnice 

byly p�evedeny do S-JTSK pomocí modulu zp�esn�né globální transformace Trimble 

2013 schválený �UZK. Poskytovatel datových slu�eb byl T-mobile a u sít�

permanentních stanic byl pou�it CZEPOS. M��ení bylo na ka�dém bod� opakováno 

dvakrát s odstupem �asu minimáln� 1 hodiny, kv�li zaji�t�ní nezávislé kontroly 

sou�adnic. Protokoly s p�esností ur�ení sou�adnic jsou v p�íloze �. 3.4 Protokoly. 
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6.1.1 Technická nivelace

Technická nivelace byla pou�ita k vý�kovému ur�ení pomocných stanovisek, 

které byly ur�eny metodou RTK. Nivela�ní po�ad vycházel z bodu  Kj5-69 a byl ov��en 

na bod� Kj5-68.1. Jeliko� sousedí zájmová lokalita s lokalitou kolegy Kubína, bylo 

domluveno, �e se povede spole�ný nivela�ní po�ad k nejbli��ímu stanovisku 

(tzv. výchozímu) od nivela�ního bodu. Nejbli��í stanovisko se nacházelo na sousední 

lokalit�, a to 000014001. Od výchozího bodu se nivela�ní po�ad táhl pro ka�dou lokalitu 

zvlá��. Postup zam��ení vý�ek byl provád�n podle postupu, který je popsáno v kapitole 

3.2.1 Technická nivelace. P�i nivelaci bylo vý�kov� ur�eno celkem 15 bod�. 

Zpr�m�rované vý�ky z dvojího m��ení byly dopln�ny k bod�m ur�ených metodou 

RTK. 

6.1.2 Stabilizace pomocných stanovisek

Stanoviska PMS byla stabilizováná dv�ma zp�soby � pomoci roxoru 

a d�ev�ného kolíku. D�ev�ný kolík byl pou�it na bodech 4002, 4003 a 4018, které se 

nacházely na zatravn�né louce. Výb�r stabilizace byl pou�it z d�vodu �astého 

obd�lávání �acími stroji. Tím pádem nemohlo dojít k po�kození zem�d�lské techniky 

Obr. �. 16 P�ehledka PMS 
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jako u stabilizace roxorem. P�ed p�ípadným poni�ením byl kolík zatlu�en do úrovn�

terénu a pro jeho snadn�j�í hledání byl nast�íkán reflexním sprejem. U ostatních bod�

byl pou�it roxor, jeho� délka byla kolem 20 cm. Roxor byl ve v�t�in� p�ípad� p�ibli�n�

5 cm nad terénem a ozna�en vyty�ovací páskou.     

6.2 Podrobné m��ení

P�edm�tem podrobného m��ení bylo rozhraní druhu pozemku, turistické a lesní 

cesty, památného stromu a p�edev�ím závrt� a vstup� do jesky�. Dále byl kladen d�raz 

na zam��ení významných bod� vý�kopisu, a to na hranách a zlomech terénu tak, aby byl 

co nejlépe vysti�en pr�b�h terénu. 

V zájmové lokalit� byly vytvo�eny výb�rové body kv�li ov��ení p�esnosti 

m��ení a homogenity sít�. Body byly situovány v terénu tak, aby z ka�dého stanoviska 

byl ur�en minimáln� jeden bod a bylo mo�no ho zam��it metodou jak RTK, tak 

i tachymetrií. Stabilizace byla �e�ena d�ev�nými kolíky z d�vodu absence jednozna�n�

identifikovatelných bod�.  

6.2.1 M��ický ná�rt

V pr�b�hu m��ických prací byl veden ná�rt ve form� kód�. Tato forma ná�rtu 

byla zvolena z d�vodu velkého po�tu podrobných vý�kových bod� terénu a malé 

�lenitosti lokality. 

Kódy podrobných bod�: 

• Cesta � C 

• Horní hrana závrtu � HZ 

• Dolní hrana závrtu � DZ 

• Vstup do jeskyn� � VJ 

• Nejni��í bod závrtu � NZ 

• Hrana skály � HS 

• Hrana lesa � HL 

Kódy nebyly registrovány do p�ístroje, a proto nebylo vyu�ito kódové kresby 

v grafickém programu. Kv�li tomu byly body kresleny ru�n�. 
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7 Zpracování nam��ených dat 

 Zpracování nam��ených dat za�alo sta�ením zápisníku z p�ístroje. Pro sta�ení 

dat z interní pam�ti p�ístroje byl pou�it software GEOMAN. Výstupem z programu byl 

textový soubor ve formátu Mapa2 s p�íponou ZAP. Program také nabídl mo�nost 

nastavení korekcí jak z nadmo�ské vý�ky, tak i z kartografického zkreslení. Tato 

mo�nost nebyla vyu�ita z d�vodu pozd�j�ího nastavení v programu Groma v 8.0.  

�íslování podrobných a pomocných bod� bylo provedeno podle p�edpisu 

357/2013 Sb. �Podrobný bod, pomocný m��ický bod a pomocný bod pro výpo�et se 

ozna�ují �íslem a p�íslu�ností ke katastrálnímu území. �íslo bodu se skládá z �ísla 

záznamu podrobného m��ení zm�n a vlastního �ísla bodu. Podrobný bod má vlastní 

�íslo v rozmezí 1 a� 3999, pomocný bod má vlastní �íslo od �ísla 4001 v�etn�. Úplné 

�íslo bodu je devítimístné, kde prvních p�t �íslic je �íslo záznamu podrobného m��ení 

zm�n, poslední �ty�i �íslice jsou vlastním �íslem bodu.� [19] 

7.1 Výpo�et sou�adnic pomocných m��ických bod�  

Výpo�et pomocné m��ické sít� probíhal v programu Groma v. 8.0. Ne� do�lo 

k importu zápisníku, byla zavedena korekce z nadmo�ské vý�ky a kartografického 

zkreslení. M��ítkový koeficient byl po�ítán ze stanoviska 4013 (viz obrázek �. 18), 

který se nacházel p�ibli�n� ve st�edu lokality. Dal�ím krokem byl samotný import 

zápisníku, kde do�lo jak k p�evodu �ikmých délek na vodorovné, tak i k dal�ím 

korekcím. 

  
Obr. �. 17 M��ítkový koeficient 
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Po importu následovalo zpracování zápisníku kv�li m��ení orientací ve dvou 

polohách, k tomu byl pou�it nástroj Zpracování zápisníku. Následn� byl nahrán seznam 

sou�adnic ZhB a PPBP.  Ve funkci Polární metoda dávkou byl zvolen vstupní soubor 

zápisník PMS a jako výstupní soubor byl seznam sou�adnic PMS. P�í výpo�tu byly 

evidovány orientace jak z d�vodu kontroly, tak i z výb�ru nejlep�í kombinace sm�r�

(viz obrázek �. 18). Sou�adnice PMS byly spo�ítány v S-JTSK a vý�kovém systému 

Bpv. Protokoly z výpo�tu sou�adnic a vý�ek jsou uvedeny v p�íloze �. 3.4.  

Zpracování nam��ených dat u metody RTK spo�ívalo ve výpo�tu aritmetických 

pr�m�r� sou�adnic z dvojího nezávislého m��ení. Protokol o výpo�tu pomocných 

stanovisek je v p�íloze �. 3.1. Jak u� bylo �e�eno v kapitole 5.1 Vytvo�ení PMS, vý�ky 

byly ur�ovány pomocí technické nivelace. K výpo�tu vý�ek byl pou�it program 

Microsoft Excel. Nivela�ní zápisník s vypo�ítanými vý�kami se nachází v p�íloze �. 3.3.

Obr. �. 18 Prost�edí v programu Groma v. 8.0 
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7.2 Výpo�et sou�adnic podrobných bod�

Výpo�et podrobných bod� byl proveden, v programu Groma v 8.0. Nastavení 

importu a zpracování zápisníku bylo stejné, jako u p�edchozí kapitoly. Jediná odli�nost 

byla ve vstupním a výstupním souboru, kde vstupní soubor byl zápisník podrobných 

bod� (viz p�íloha �. 3.5 Seznamy sou�adnic) a jako výstup byl seznam podrobných 

bod�. Výstup z toho výpo�tu obsahoval 651 podrobných bod� a posledním �íslem 

v seznamu PB je 698. Je to zap�í�in�no vylou�ením n�kterých bod�, které neúm�rn�

navy�ovaly hustotu zam��ené lokality. Protokoly o výpo�tu PB jsou v p�íloze �. 3.4.

7.3 Testování p�esností podrobných bod�

Pomocí testovaných vybraných bod� v sou�adnici a vý�ce byla zaji�t�na 

p�esnost na�eho m��ení, která spl�ovala kritérium 3. t�ídy p�esnosti podle normy 

�SN 01 3410.  V na�em p�ípad� byl pou�it Pokyn pro tvorbu ú�elové mapy [20], který 

se li�í v po�adavku na minimální po�et reprezentativního výb�ru, ale i p�esto je spln�na 

statistická hypotéza pro 3. t�ídu p�esnosti. 

Podrobné body se pro ov��ení p�esnosti vyberou tak, �e: 

a) jsou jednozna�n� identifikovatelné (�SN 73 0401), 

b) tvo�í reprezentativní výb�r (�SN 01 0215), 

c) jsou rozmíst�ny po celém území (�SN 01 3410), 

d) nezahrnuje body, umíst�né v bezprost�ední blízkosti bod� bodového pole, 

které byly pou�ity p�i tvorb� nebo údr�b� (�SN 01 3410). 

Rozsah reprezentativního výb�ru se stanoví deseti procenty celkového po�tu 

zam��ených podrobných bod�. P�i mapování daného území bylo zm��eno 698 

podrobných bod�, testováno bylo 69 výb�rových bod�. [20] 

7.3.1 Testovaní p�esnosti polohopisné slo�ky

Dosa�ení p�esnosti sou�adnic podrobných bod� bylo ov��eno nezávislým 

kontrolním zam��ením a výpo�tem sou�adnic výb�ru PB, a jejich porovnáním 

s výslednými sou�adnicemi. 
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 P�i testování p�esnosti sou�adnic x a y PB se vypo�tou pro ka�dý bod výb�ru 

sou�adnicové rozdíly: 

�� � �� ���� �� � ��  ���
kde: xm a ym jsou sou�adnice získané z prvního m��ení  

               xk a yk jsou sou�adnice získané z druhého kontrolního zam��ení. 

P�esnost testujeme pomocí výb�rové st�ední sou�adnicové chyby sx,y: 

���� ���������� � ����
St�ední výb�rové chyby sou�adnic sx a sy se ur�i ve výb�ru o rozsahu N bod� ze vztahu: 

�� � � �� � �� ���� 
!"� � �������������� �� � � �� � �� ���� 

!"� ��
Hodnota koeficientu k je rovna dv�ma vzhledem k tomu, �e ob� zam��ení bod� byly 

ur�eny se stejnou p�esností a N vyjad�uje po�et výb�rových bod�. P�esnost ur�ení 

sou�adnic se pokládá za vyhovující, kdy�: 

1. Polohové odchylky p vypo�tené ze vztahu  

�# � $��� � ���
vyhovují kritériu 

%�#% & ��' � (��  

2. Je p�ijata statistická hypotéza, �e výb�r p�íslu�í stanovené t�íd� p�esnosti, 

tj. výb�rová st�ední sou�adnicová chyba sx,y vyhovuje kritériu: 

���� &�)� � (����
kde  ux,y= 0,14 m a je pro t�etí t�ídu p�esnosti. Koeficient )�  má p�i volb� hladiny 

významnosti α = 5 %�hodnotu rovnou )� � 1,10 a to pro výb�r N od 31 do 300 bod�

[20]  
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7.3.2 Testování p�esnosti vý�kové slo�ky

P�i testování vý�ek podrobných bod� se pro body výb�ru vypo�etly rozdíly 

vý�ek:      %�*% � �*�  *��
kde Hm je vý�ka podrobného bodu a Hk je vý�ka bodu z kontrolního ur�ení.  

Dosa�ení stanové p�esnosti se testuje pomocí výb�rové st�ední chyby sh vypo�tené 

podle vztahu: 

�+ � � �� � �� �*,� 
,"�

Hodnota koeficientu k je rovna 2 vzhledem k tomu, �e vý�ky u obou nezávislých m��ení 

mají stejnou p�esnost ur�ení a N je po�et výb�rových bod�. P�esnost ur�ení vý�ek se 

pokládá za vyhovující, kdy�: 

1. Hodnoty rozdíl� vý�ek ∆H vypo�tených podle vzorce uvedeného vý�e vyhovují 

kriteriu  

�+ & � � (+ � ��
2. Je p�ijata statistická hypotéza, výb�r p�íslu�í stanovené p�esnosti, tj. výb�rová 

st�ední vý�ková chyba sh vyhovuje kritériu  

�- & . � ) � /-
Vztah je aplikován jen pro nezpevn�ný povrch  

kde uh = 12 a je dána t�etí t�ídou p�esnosti, ve které se mapa vyhotovila. 

Koeficient )  má p�i volb� hladiny významnosti α = 5 %� hodnotu rovnou 

) � 1,10, v rozmezí N od 60 do 150 bod�. [21] 

7.3.3 Zhodnocení dosa�ené p�esnosti

Pro zhodnocení p�esnosti bylo kontroln� zam��eno 69 podrobných bod�. Z toho 

v�echny splnily v testování jak v polohové, tak i ve vý�kové slo�ce. Hodnoty odchylek 

u jednotlivých kontrolních bod� jsou v p�íloze �. 3.6, takté� jsou zde uvedeny 

i maximální odchylky. Díky testování byla ov��ena p�esnost ur�ení podrobných bodu 

ve t�etí t�íd� p�esnosti.  
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8 Grafické zpracování 

Záv�re�ným krokem bylo vyhotovení ú�elové mapy podle tabulky atribut�

p�evzaté z Pokyn� pro tvorbu ú�elové mapy [20]. Dále byl zpracován p�ehledný ná�rt 

pomocných m��ických bod� (viz p�íloha �. 3.2). Kresba polohopisu byla provedena 

v programu Microstation PowerDraft V8i a MGEO. Pro tvorbu vrstevnic byl vyu�it 

program Koke� v. 11 s nástavbou Atlas v 6.0. Grafické zpracování bylo v souladu 

s normou �SN 01 3411 Mapy velkých m��ítek � kreslení a zna�ky.  

8.1 Tvorba vrstevnic

Pro tvorbu vrstevnic byl vybrán program Koke� v. 11 s nástavbou Atlas DTM 

v 6.0. Zde byl zalo�en výkres, který byl nadefinován m��ítkem 1:500, po�tem 

desetiných míst a sou�adným systémem S-JTSK. Z d�vodu import podrobných bod� byl 

v programu Groma v 8.0 vytvo�en soubor s p�íponou .CSV, který obsahoval sou�adnice 

a vý�ky v�ech 698 bod�. Po importu do�lo k definování hran, kde byly pou�ity lomové 

a ostrovní hrany. Ostrovní hrana byla pou�ita u hran terénu, aby zde nedocházelo 

k interpolaci vrstevnic, viz obrázek �. 20. Hrana lomová byla kreslena u cest, a to 

z d�vodu, �e dochází v podélném sm�ru k vyhlazení.   

Obr. �. 19 Prost�edí v programu Koke� v. 11.0 
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Jak u� bylo zmín�no, pro tvorbu vrstevnic byla pou�ita nástavba Atlas DTM 

v. 6.0, která se v Koke�ovi nachází pod zálo�kou Aplikace. Zde se nadefinoval interval 

generovaných vrstevnice i = 0,5 m. Interval byl zvolen kv�li velkému rozestupu 

vrstevnic, tak�e bylo ú�elné pou�ít i dopl�kové vrstevnice. Interval zd�razn�ných 

vrstevnic byl volen v p�tinásobku intervalu základní vrstevnice. Po vygenerování 

vrstevnic bylo zji�t�no, �e n�které body byly zam��eny navíc a zkreslují pr�b�h terénu. 

Tyto body byly vylou�eny jak z kresby, tak i ze zápisníku pomocí znaménka st�edník.  

Po op�tovném vygenerovaní byly vrstevnice exportovaný  do formátu .dgn. V exportu 

byl nastaven typ �áry na k�ivku tak, aby bylo mo�né vrstevnice vyhladit v programu 

 Microstation PowerDraft V8i.  

8.2 Tvorba mapy

Mapa byla vytvo�ena ve dvou souborech .dgn. Do prvního souboru byly 

importovány �ísla a sou�adnice podrobných bod�, viz p�íloha �. 8: Mapa. Import 

probíhal p�es Aplikace MDL - Groma v 8.0 ve stanovených atributech. Druhým 

souborem byly exportované vrstevnice, viz p�íloha �. 3.7. Do výkresu byly importovány 

vý�ky podrobných bod� stejným zp�sobem jako u prvního výkresu. Vzhledem 

k p�ehlednosti byly vý�ky zredukovány o stovky a desítky metr� a uvedeny na jedno 

desetinné místo, kóty nejni��ích bod� závrt� z�staly v absolutní nadmo�ské vý�ce. 

Jeliko� se v map� nacházely jenom kóty podrobných bod�, byl k ní p�ipnut referen�ní 

soubor s �ísly podrobných bod�. Díky tomuto kroku bylo mo�né spojit podrobné body

podle m��ického ná�rtu a doplnit kresbu o p�íslu�né mapové zna�ky. Dal�ím krokem 

bylo umíst�ní formátu papíru v m��ítku 1:500.  
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V posledním kroku byl výkres otev�en v nadstavb� MGEO. Zde byly vytvo�eny 

�rafy tak, aby byl výkres �itelný. Následn� byly vytvo�eny klady mapových list�

ZMVM pomocí aplikace Mapové listy. Z vykreslených klad� byly p�evzaty 

hektometrové k�í�ky sít� s popisem sou�adnic roh� mapových list�. Dále byly klady 

mapových list� zasahující do lokality zmen�eny a pou�ity pro p�ehled klad� mapových 

list� v rámci popisných údaj�. Na záv�r prob�hla kontrola topologie a k�í�ení hran.       

  

Obr. �. 20 Prost�edí v programu MGEO 
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Záv�r 

Cílem této bakalá�ské práce bylo vyhotovení ú�elové mapy pro pot�eby CHKO 

Moravský kras v lokalit� u obce Babice nad Svitavou.  

První etapa byla rekognoskace terénu a bodového pole. Na základ� zji�t�ných 

skute�ností byla vytvo�ena pomocná m��ická sí� s celkovým po�tem 20 bod�. Pomocí 

metody RTK bylo zam��eno 15 bod� a zbylých 5 se zam��ilo teresterickou metodou. 

Pro ur�ení vý�ek se pou�ilo metody trigonometrické a technické nivelace. Po 

vybudování m��ické sít� p�i�lo na �adu m��ení podrobných bod�. Celková zm��ená 

plocha byla více ne� 2 ha. Pro ov��ení p�esnosti m��ení byly zam��eny výb�rové body 

v mno�ství jedné desetiny z celkového po�tu.   

Po m��ických pracích následovala kancelá�ská etapa. Nam��ená data byla 

zpracována v programu Groma v 8. Na základ� zpracovaných dat byla vytvo�ena kresba 

v prost�edí programu Microstation PowerDraft V8i, kde u� byly nahrány vrstevnice 

vygenerované v programu Koke� s nástavbou Atlas DTM v.6.0.  Posledním krokem 

etapy byla kontrola duplicit a topologie ve výkresu za pomoci programu MGEO. 

Výsledná ú�elová mapa je v m��ítku 1:500 v sou�adnicovém systému S-JTSK 

a vý�kovém systému Bpv. Výsledná práce spl�uje kritéria dle norem �SN 01 3410 

Mapy velkých m��ítek a �SN 01 3411 Mapy velkých m��ítek � Kreslení a zna�ky.  
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