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Abstrakt: 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo polohopisné a výškopisné meranie pre tvorbu 

účelovej mapy veľkej mierky. Jedná sa o meranie časti ulíc Foustkova, Wurmova 

a Havlíčkova v katastrálnych územiach Stránice a Žabovřesky v meste Brno. Výsledkom 

merania je účelová mapa vyhotovená v mierke 1 : 250, v súradnicovom systéme S-JTSK 

a výškovom systéme Bpv.  

 

Kľúčové slova: účelová mapa, GNSS, tachymetria, katastrálne územie Stránice, 

katastrálne územie Žabovřesky 

 

Abstract: 

The main object of this bachelor thesis is creation of thematic large scale map, 

using planimetric and altimetric surveying. Locality of interest consists parts of streets 

Foustkova, Wurmova and Havlíčkova in cadastral units Stránice and Žabovřesky in Brno. 

The result of mapping is the thematic map created to scale of map 1 : 250, in Coordinate 

system  S – JTSK and Vertical  refernece system Bpv.  

 

Keywords: thematic map, GNSS, tacheometry, cadastral unit Stránice, cadastral 

unit Žabovřesky  
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1. ÚVOD 

 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo polohopisné a výškopisné zameranie 

skutočného stavu časti ulíc Foustkova, Wurmova a Havlíčkova v meste Brno. Vymedzené 

územie pre meranie spadá do katastrálnych území Stránice a Žavovřesky. Výsledkom 

merania je účelová mapa veľkej mierky 1 : 250, vyhotovená v 3. triede presnosti, 

v záväzných geodetických referenčných systémoch, v  súradnicovom systéme Jednotné 

trigonometrické síte katastrální (S - JTSK) a vo výškovom systéme 

Balt po vyrovnání (Bpv). 

Práca popisuje postup vyhotovenia výslednej účelovej mapy. Prvá časť zahŕňa 

predstavenie záujmovej lokality, informuje o jednotlivých častiach merania, navrhnutie, 

vybudovanie a následné zhustenie pomocnej meračskej siete. Taktiež podáva informácie 

o zameraní podrobných bodov z určených stanovísk. V druhej časti sa práca zaoberá 

kancelárskymi prácami a to spracovaním získaných dát, ktoré prebiehalo vo výpočtovom 

programe Groma v.11. Ďalej popisuje tvorbu kresby mapy, ktorá  bola vyhotovená 

v programe Microstation V8i s nadstavbou MGEO.  
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2. POPOIS LOKALITY 

Zameriavaná lokalita sa nachádza v meste Brno na severozápade mestskej časti 

Brno – střed a taktiež na juhu mestskej časti Brno – Žabovřesky.  

Záujmová oblasť je súčasťou katastrálneho územia Stránice a Žabovřesky. Celé 

územie Stránic je pokryté takmer výlučne kvalitnou rodinnou zástavbou s vilami, často 

obklopenými menšími záhradkami. Dominantu tvorí Náměstí Míru s rímskokatolíckym 

Kostolom svatého Augustina. K. ú. Žabovřesky sa rozkladajú na ľavom brehu rieky 

Svratky severozápadne od historického jadra Brna. Na jeho území sa nachádzajú dva 

rozľahlé lesoparky, z ktorých Wilsonův les tvorí najjužnejšiu časť Žabovřeskov.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Zobrazenie hraníc katastrálnych území Stránice a Žabovřesky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Pohľad na Kostol svatého Augustina 
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Zameriavané ulice Wurmova a Havlíčkova sa nachádzajú v severnej časti 

k. ú. Stránice. Časťou ulice Foustkova, ktorá je predmetom merania prechádza hranica 

medzi k. ú. Žabovřesky a k.ú. Stránice.  

Úseky ulíc pre prácu tvoria celkovú dĺžku približne 420 m. Zameranie bolo 

prevedené súčasne s križovatkami ulíc. Vymedzená lokalita je situovaná v blízkosti 

Wilsonovho lesa a nachádza sa  v pokojnej vilovej štvrti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Vyznačenie častí záujmových ulíc Wurmova, Havlíčkova, Foustkova so 

zobrazením orientácií zhotovenia nasledujúcich fotografií jednotlivých ulíc 
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 Wurmova ulica vychádza z námestia Míru a končí pri okraji Wilsonovho lesa,  

ako slepá ulica. Z oboch strán je obklopená rodinnými domami. Vymedzená časť pre prácu 

je dlhá približne 150 m zameraná spolu s križovatkami priečnych ulíc Sedláčkova 

a Havlíčkova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Wurmova ulica 

 

Ulica Havlíčkova je taktiež lemovaná stavebnými objektmi. Na severnom konci 

ulice sa nachádza detské ihrisko, ktoré bolo predmetom merania aj s príslušným vstupom 

do lesa. Vymedzený úsek je dlhý približne 85 m. Nadväzujúca ulica Foustkova 

je situovaná na okraji Wilsonovho lesa, jej zameriavaná časť je dlhá 185 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 Havlíčkova ulic 
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Obr. 2.6 Detské ihrisko so vstupom do Wilsonovho lesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7 Pohľad na ulicu Foustkova 
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Významným prvkom na Foustkovej ulici s orientačným číslom 19 a číslom 

popisným 104 je  Dvořákova vila,  postavená vo funkcionalistickom štýle v rokoch 

1936 - 1937. Václav Dvořák ako majiteľ spomínaného objektu  bol významným 

staviteľom, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil podobu stavebnej produkcie 

a urbanistický rozvoj medzivojnového Brna. Trojposchodová stavba sa výrazne líši od víl 

stavaných v rovnakom období. Dôvodom je použitie valbovej strechy a výrazne 

pretiahnutie korunnej rímsy a taktiež celkové monumentálne pôsobenie stavby. Vložený 

pútavý kváder obložený travertínovými doskami predstupuje pred fasádu z časti prvého 

poschodia. V roku 1958 bolo priečelie vily zapísané na zoznam kultúrnych 

pamiatok ČR. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8 Dvořákova vila 
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3. PRÁCE PRED MERANÍM 

 Pred začatím merania bola vykonaná rekognoskácia terénu a bodového poľa 

pre lepšie oboznámenie sa s lokalitou, rozvrhnutie postupu a spôsobu merania, voľbu 

vhodných geodetických metód a taktiež pre výber prístrojov a pomôcok.  

 

3.1 Rekognoskácia terénu 

 Pri obhliadke záujmového územia bol zisťovaný skutočný stav ulíc. V priebehu 

rekognoskácie bolo evidentné, že ulice sú situované v málo frekventovanej, tichšej štvrti 

a časť z nich je po rekonštrukcii, čo bolo neskôr pri meračských prácach veľkým 

pozitívom. Na okrajoch cesty a chodníkov boli zaparkované automobily, ktoré 

sa z geodetického hľadiska dali považovať za negatíva. Často skomplikovali meranie, 

prekážali vo výhľade a neumožnili prístup k povrchovým znakom inžinierskych sietí. 

V záhradách rodinných domov rástlo množstvo zelene, z čoho najmä košaté stromy 

spôsobovali nepriehľadnosť.  

 

3.2 Rekognoskácia bodového poľa 

3. 2. 1 Polohové bodové pole 

Na základe podkladov získaných z geodetického portálu ČÚZK (Český úřad 

zeměměřický a katastrální) bolo zistené, že na lokalite a jej blízkom okolí sa nachádza päť 

bodov podrobného polohového bodového poľa, ktoré by bolo možné využiť pri meraní. 

V teréne pri overovaní polohy bodov pomocou geodetických údajov však boli nájdené 

len tri z nich, stabilizované na technických objektoch. Z toho boli použité dva body 503 

a 504, ktorých súradnice sú uvedené v tabuľke 3.1. 

 

 

Tab. 3.1 Použité body PBP 

  

číslo bodu Y [m] X [m] H [m] kód kv. stabilizácia 

610330000000503 600332,42 1159695,54 - 3 roh domu 

610330000000504 600350,84 1159704,24 - 3 roh domu 



 

16 

 

Body nenájdené pri rekognoskácií by sa podľa miestopisných náčrtov mali 

nachádzať na ceste, jeden z nich stabilizovaný meračským klincom a ďalší na kameni 

v blízkosti cesty. Ich poloha bola overovaná na základe odmerných mier pásmom. Nenašli 

sa pravdepodobne z dôvodu rekonštrukcie komunikácie. 

 

3. 2. 2 Výškové bodové pole 

 Rekognoskácia výškového bodového poľa prebiehala súčasne s rekognoskáciou 

polohového bodového poľa, počas ktorej boli nájdené tri nivelačné body pomocou 

podkladov z portálu ČÚZK v blízkosti lokality, z toho jeden nebol použiteľný z dôvodu 

obmurovania. Body uvedené v tabuľke 3. 2 boli použité pre overenie výšky, bodov 

určených technológiou GNSS, trigonometrickou niveláciou. 

 

 

 

Tab. 3.2 Použité body VBP 

 

 Následne sa po rekognoskácii bodového poľa pristúpilo k návrhom budovania 

pomocnej meračskej siete v rôznych variáciách a výberu najvhodnejšej metódy. 

  

číslo bodu H [m] druh značky 

JM-071-407 289,562 čepová 

JM-071-416 270,653 čepová 
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3.3 Voľba prístrojov a pomôcok 

 Pre vybudovanie pomocnej meračskej siete bol použitý GNSS prijímač Trimble R4. 

Podrobné body a pomocné stanoviská sa zamerali totálnou stanicou Topcon GPT – 3003N. 

Všetky prístroje a pomôcky okrem meračských klincov na stabilizáciu boli zapožičané 

z VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie. 

 

 Totálna stanica Topcon GPT – 3003N ( v. č. 4D0513, 4D0509, 4D0515) 

 

- hranol, držiak a tyč Topcon 

- statív Leica duralový pre totálne stanice  

- statív Zeiss dlhý pre totálne stanice 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Totálna stanica GPT- 3003N 

 
 

 

Tab. 3.3 Technické parametre totálnej stanice Topcon GPT 3003 N [3] 

  

  
Hranolový mód 

Bezhranolový mód 
do 25 m nad 25m 

Presnosť merania dĺžok ± (3 mm + 2 ppm * D) ± 10 mm ± (5 mm + 2 ppm) 

Dosah dĺžkomeru 3000 m 250 m 

Presnosť merania uhlov 3" 

Zväčšenie ďalekohľadu 30x 

Min. dĺžka zaostrenia 1,3 m 
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 Prijímač GNSS – RTK Trimble R4 v. č. 5329440578 

 

- kontroler Trimble Slate 

- teleskopická výtyčka 

  

 

 

 

Obr. 3.4 Trimble R4 GNSS Systém 

 

GNSS meranie 
Real-time (RTK/VRS) 

Postprocessing 

Technológia sledovania 

družíc 
R-Track 

Družicové systémy GLONASS, Galileo 

Počet kanálov 220 
 

         Tab. 3.4 Technické parametre prijímača Trimble R4 [4] 

 

 ostatné použité pomôcky: - pásmo na vidlici 30 m 

 - meter 5 m 

 - vesta reflexná 

 - kladivo 

 - meračské klince 

Kontrola a príprava prístrojov prebiehala pred každým meraním. Ako prvé bolo 

potrebné nechať prístroj aklimatizovať s vonkajším prostredím. Ďalej sa do pamäte 

prístroja uvidela konštanta hranola a atmosférické podmienky, čím rozumieme aktuálnu 

teplotu a približný tlak. Matematické redukcie boli zavedené neskôr, pri sťahovaní 

nameraných dát, teda mierkový faktor v nastaveniach prístroja bol rovný hodnote 1,00000. 
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4. MERAČSKÉ PRÁCE 

Ako prvé z meračských prác prebiehalo budovanie pomocnej siete. Následne boli 

zamerané podrobné body a súčasne podľa potreby bolo prevedené zhustenie pomocnej 

meračskej siete. 

 

4. 1 Budovanie pomocnej meračskej siete 

 Po rekognoskácií bodového poľa bolo zistené že v zameriavanej lokalite 

a jej blízkom okolí je nedostatok využiteľných klasických geodetických základov 

pre prevedenie potrebných meračských prác, preto bolo nutné vybudovať pomocnú 

meračskú sieť.  

Polygonový ťah bol prvou navrhovanou variantov pre určenie pomocných bodov. 

Vzhľadom k veľkej vzdialenosť použiteľných bodov polohového bodového poľa, by bola 

táto voľba pre  prácu z hospodárneho hľadiska nevhodná. Za ďalší návrh sa zvolila 

technológia GNSS z dôvodu jej rýchlosti a presnosti, ktorá sa javila ako najvhodnejšia 

a preto bola použitá pre vyhotovenie meračskej siete. Metódou rajón  a voľné stanovisko 

 bola sieť následne zhustená. 

Body boli rozmiestnené po vymedzenom území tak, aby bola zaistená vzájomná 

viditeľnosť a teda aj dostatočný počet orientácií. Taktiež aby bolo možné zamerať 

čo najviac podrobných bodov z jednotlivých stanovísk. Umiestnenie sa volilo prevažne 

na okraji chodníka pre dodržanie bezpečnosti pri práci, v ojedinelých prípadoch na kraji 

komunikácie, keď podmienky neumožnili inak. Keď že sa práce vykonávali prevažne 

na spevnenom povrchu stabilizácia bola prevedená za pomoci meračských klincov, ktoré 

boli zvýraznené reflexným  sprejom pre lepšiu viditeľnosť. V jednom prípade bol použitý 

drevený kolík ako stabilizácia. 
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Obr. 4.1 Ukážka prehľadného náčrtu bodového poľa, príloha č. 9 

  

4. 1. 1 Technológia GNSS 

 Globálne družicové polohové systémy (Global Navigation Satellite System) 

umožňujú určiť priestorové súradnice bodu kdekoľvek na povrchu Zeme alebo 

na pohybujúcich sa objektoch za pomoci umelých družíc. Celý komplex systému 

je tvorený tromi segmentmi riadiacim, kozmickým a užívateľským. Navigačný systém 

GPS NAVSTAR je vojenský systém prevádzkovaný Ministerstvom obrany Spojených 

štátov amerických.[5]  

  K určeniu polohy a výšky bodu bola zvolená najpoužívanejšia metóda 

GNSS merania v súčasnosti RTK, teda meranie v reálnom čase (Real Time Kinematic). 

Metóda využíva prenos korekcií fázových meraní od referenčnej stanice k pohybujúcemu 

sa prijímaču. Korekcie sú poskytované pomocou mobilného internetového pripojenia. 

Počas merania bolo využité vytvorenie virtuálnej stanice (VRS) automaticky umiestnenej 
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do lokality, ktorá je vypočítaná na základe správy o aktuálnej polohe z najbližších 

referenčných staníc. [5] [6] 

Celkový počet bodov pomocnej meračskej siete určených metódou GNSS bolo 11. 

Sieť bola vyhotovená súčasne so sieťou práce Miroslavy Machovej, keď že naše témy úzko 

súviseli a lokality navzájom na seba nadväzovali.  

Ako prvé z postupu merania boli zadané výška antény a číslo bodu do kontroleru 

čím je klasické PDA, nasledovala centrácia antény nad bodom a spustilo sa samotné  

meranie, s minimálnou dĺžkou 20 sekúnd.  Pre výpočet geocentrických súradníc bol 

využitý softvér Trimble General Survey, 2.30. Transformácia medzi ETRS89 a S-JTSK 

bola prevedená na základe programu Transformační modul zpřesněné globální 

transformace Trimble 2013 verze 1.0 viď príloha č. 1.2. Celé meranie, registrácia 

a výpočty prebiehali automaticky. Body boli merané dva krát, s minimálne hodinovým 

odstupom pre získanie rozdielnej konfigurácie družíc, teda navzájom nezávislým meraním, 

aby došlo k vylúčeniu hrubých chýb. Súradnice boli určené ako priemer z prvého 

a druhého merania na cm. 

Výška bodov bola kontrolne overená prostredníctvom trigonometrickej nivelácie, 

ktorá viedla z  nivelačného bodu JM-071-416 cez 4007,4015,4017 a končila na známom 

bode JM-071-416. Zápisník získaných dát je uvedený v prílohe č. 2.2. Porovnanie výšky 

určenej z trigonometrickej nivelácie a výšky z GNSS jednotlivých bodov je uvedené 

v tabuľke č. 4.1. Na základe overenia bolo zistené, výšky sú približne zhodné s výškovým 

systémom Bpv, a preto mohli byť použité ďalšiu prácu. 

  

Výška určená 

technológiou GNSS [m] 

Výška určená 

trigonometricky [m] 

Rozdiel 

ΔH [m] 

4007 279,97 279,97 0,00 

4015 288,02 287,99 0,03 

4017 282,60 282,60 0,00 
 

Tab. 4.1 Rozdiel výšok z trigonometrickej nivelácie a GNSS metódy  
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4. 1. 2 Rajón, voľné stanovisko 

 Zhustenie pomocnej meračskej siete prebiehalo najmä pre zameranie 

podrobných bodov, ktoré sa nachádzali na súkromných pozemkoch, vo dvore a záhradkách 

rodinných domov. Pomocné stanoviská boli postupne doplnené podľa potreby, súčasne 

s podrobným meraním. 6 bodov bolo zriadených metódou voľné stanovisko 5001, 5002, 

5003, 5006, 5007a 5008. Ďalších 5 stanovísk bolo získaných na základe orientovanej 

spojnice, dĺžkovo zmeranej, daného bodu z GNSS merania a určovaného bodu, 

teda rajónom. Jedná sa o body 5004, 5005, 5009, 5010. Výšky boli určené 

trigonometricky. 

K bodom zriadeným metódou GNSS a rajón boli vyhotovené geodetické údaje, 

ktoré sú súčasťou prílohy č. 6.3. 

 

4. 2 Podrobné meranie 

 Cieľom podrobného merania bolo čo najlepšie zamerať a vystihnúť prvky ulíc, tak 

aby boli dodržané zásady merania stanovené normou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – 

Základní a účelové mapy. Meranie bolo prispôsobené mierke, v ktorej bola vyhotovená 

účelová mapa. 

Primárnou metódou pre zameranie podrobných bodov bola tachymetria, ktorá 

umožňuje určiť polohopis a zároveň aj výškopis. Zvolená bola pre jej jednoduchosť 

a rýchlosť.  

Tachymetria je jednou zo základných metód mapovania, používaná 

pre vyhotovenie máp  veľkej mierky. Poloha a výška bodu je získaná meraním polárnych 

súradníc tj. vodorovného uhlu, zvislého uhlu a dĺžky zo stanoviska k jednotlivým bodom. 

Prevýšenie medzi určovaným bodom a stanoviskom sa určuje trigonometricky z meranej 

dĺžky a zenitového uhlu. Osnovy meraných vodorovných smerov sa orientujú pomocou 

smerníkov vypočítaných zo súradníc stanoviska a daných bodov v okolí, ktorých súradnice 

sú taktiež známe. [7] 

Totálnou stanicou bolo zameraných 837 podrobných bodov, s využitím 

hranolového a bezhranolového módu. Prístupné body boli merané za pomoci odrazného 

hranola. Bezhranolový mód bol využitý pri objektoch, ku ktorým nebol umožnený prístup. 
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Väčšinou sa jednalo o budovy, vstupy do budov, schody, stromy a iné prvky nachádzajúce 

sa najmä za vstupom na pozemok. V prípade, že body neboli zo stanovísk priamo viditeľné 

použila sa polárna kolmica a taktiež domerok pri neprístupných rohoch objektov, ak bolo 

potrebné meranú vzdialenosť skrátiť alebo predĺžiť o jeho hodnotu. Taktiež bolo často 

použité uhlové odsadenie najmä pri meraní stromov, dopravných značiek a pouličného 

osvetlenia. Ploty boli zamerané vonkajšou hranou podmurovky, ich šírky sa zmerali 

metrom o dĺžke 5 metrov a boli poznamenané do náčrtu.  

Pre kontrolu dosiahnutých výsledkov, či spĺňajú požadované kritéria presnosti bolo 

z každého stanoviska zameraných minimálne desať percent identických bodov z  meraných 

podrobných bodov. Jedná sa o jednoznačne identifikovateľné body, ktoré boli dva krát 

nezávisle určené z dvoch rôznych stanovísk. 

 

4. 2. 1 Meračský náčrt 

Súčasne s podrobným meraním v teréne boli vyhotovené meračské náčrty na papier 

formátu A4, prostredníctvom ktorých sa postupovalo pri tvorbe grafickej časti práce. 

Náčrty obsahujú všetky zameriavané prvky, na okrajoch je doplnené číslo náčrtu, dátum, 

použité prístroje, posledné použité číslo, prípadné poznámky. Na záver boli adjustované 

a sú súčasťou prílohy č. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Ukážka meračského náčrtu 
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5. KANCELÁRSKE PRÁCE 

5. 1 Číselné spracovanie 

 Táto kapitola sa zaoberá výpočtovými prácami čím rozumieme spracovanie 

nameraných dát a následný výpočet súradníc bodov. Taktiež sú v kapitole uvedené použité 

programy pre prenos a spracovanie surových dát. 

  

5. 1. 1 Spracovanie GNSS merania 

Po návrate z terénu boli registrované údaje exportované pomocou USB kábla, čím 

sme získali výstupy, a to zápisník, protokol merania a priemerovací protokol, ktoré 

sú súčasťou prílohy č. 1. Získané dáta z merania technológiu GNSS nebolo nutné ďalej 

spracovávať, všetky úkony boli prevedené súčasne pri meraní. Výsledné súradnice 

sú uvedené v tabuľke č. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tab. 5.1 Súradnice pomocnej meračskej siete určené technológiou GNSS  

  

číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

4001 600369,26 1159723,90 311,14 

4002 600333,78 1159702,56 307,49 

4003 600296,10 1159697,96 303,96 

4004 600230,79 1159662,36 298,11 

4007 600097,89 1159494,82 279,97 

4011 600273,91 1159597,50 296,30 

4012 600251,31 1159630,37 297,51 

4013 600213,82 1159566,72 292,99 

4014 600098,16 1159623,02 293,80 

4015 600149,28 1159523,81 288,02 

4017 600106,24 1159510,44 282,60 
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5. 1. 2 Prenos nameraných dát  

 Získané údaje počas meraní s totálnou stanicou Topcon 3003N boli prenesené 

za pomoci programu Geoman. Vo väčšine prípadov boli pri sťahovaní dát zavedené 

matematické korekcie, teda korekcie z nadmorskej výšky a korekcie z kartografického 

zobrazenia, využitím súradníc a výšky bodu základného výškového bodového poľa 

 JM-071-406.  Výsledkom tejto činnosti sú súbory formátu SDT a ZAP. Zápisníky merania 

sú súčasťou prílohy č. 2.1. 

 

5. 1. 3 Výpočet pomocných meračských bodov 

 Výpočet súradníc a výšok pomocných bodov určených voľným polárnym 

stanoviskom a rajónom prebiehal v programe Groma 11.1. Ide o geodetický systém 

pracujúci v prostredí MS Windows. Systém je určený ku komplexnému spracovaniu dát 

od surových údajov prenesených z totálnej stanice až po výsledné zoznamy súradníc, 

výpočtové protokoly a kontrolnú kresbu. [8] 

 Dôležitou súčasťou výpočtu je nastavenie parametrov ako napríklad typ dĺžky, 

uhlové jednotky, počet desatinných miest vstupných a výstupných hodnôt, medzné 

odchylky dvojice merania a ďalšie. Matematické korekcie boli zavedené pomocou funkcie 

Křovák v uvedenom programe v prípade, ak ešte neboli korekcie zavedené pri prenose 

nameraných dát. 

 Ako prvé boli načítané zápisníky merania a známe body, ďalej došlo k úprave, 

funkciou Spracovanie zápisníku, pretože smery boli merané v 1. a 2. polohe. Následne boli 

pre výpočet využité funkcie Polárna metóda alebo Voľné stanovisko. Získaným výsledkom 

bol protokol o výpočte viď. príloha č. 3. a zoznam súradníc pomocných meračských 

bodov, ktoré sú súčasťou prílohy č. 4.4. 

 

5. 1. 4 Výpočet podrobných bodov 

 Súradnice podrobných bodov boli taktiež vypočítané v programe Groma 11.1 

s rovnakým nastavením, pomocou funkcie Polárna metóda dávkou, ktorá umožňuje 

spracovať dávkovo celý zoznam nameraných hodnôt. Zápisník merania a zoznam daných 

súradníc boli vstupom pre výpočet. Výstupom tohto úkonu bol zoznam súradníc 

podrobných bodov a protokol o výpočte, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.5 a č.3. 
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V priebehu výpočtu boli identické body kontrolne overené, súradnice a výšky sa ponechali 

z prvého merania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Ukážka výpočtov v programe Groma 11.1 
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5. 2 Grafické spracovanie 

5.2.1 Účelová mapa 

Mapa je zmenšený, generalizovaný, konvenčný obraz Zeme, kozmu, kozmických telies 

a ich častí, prevedený do roviny pomocou matematicky definovaných vzťahov (kartografickým 

zobrazením), ukazujúci v závislosti na danom účele polohu, stav a vzťahy prírodných, 

sociálne-ekonomických a technických objektov a javov, ktoré sú vyjadrené vizuálne znakovým 

systémom. 

 Mapy s nadštandardným obsahom sa rozdeľujú na mapy tematické a  účelové. 

Mapami účelovými sú mapy veľkých mierok, ktoré obsahujú okrem prvkov základnej 

mapy zákres ďalších prvkov, javov a objektov na povrchu, pod povrchom a nad povrchom 

zeme podľa účelu pre ktorý vznikli. Tieto mapy sa využívajú pre plánovacie, projektové, 

prevádzkové, evidenčné, dokumentačné a iné účely. Voľba kvality presnosti, teda trieda 

presnosti účelovej mapy spolu s voľbou mierky vychádza z účelu pre ktorý je mapa 

vytvorená. [9] 

 Výsledná mapa tejto bakalárske práce môže slúžiť ako mapa pre projektové 

účely a teda sa zaraďuje medzi ostatné účelové mapy. 

 

5.2.3 Vyhotovenie účelovej mapy 

Pre vyhotovenie kresby bol použitý program MicroStation V8i. Ide o softvér určený 

pre návrh v 2D aj v 3D, ako základný formát používa DGN. Medzi oblasti jeho použitia 

patrí najmä inžinierstvo, architektúra a kartografia. 

Vyhotovenie grafickej časti prebiehalo priebežne po jednotlivých spracovaniach 

nameraných dát. Kresba je prispôsobená mierke mapy 1 : 250 a vytvorená v súlade 

s platnou normou ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky. Výsledná mapa 

obsahuje polohopis, výškopis a popis. 

Po založení výkresu boli načítané body pomocnej meračskej siete a taktiež 

podrobné body, ktorých atribúty boli nastavené podľa tabuľky uvedenej v prílohe č.8. 

Funkciou Správca vrstiev sa nastavili atribúty všetkých použitých prvkov. Následne 

sa importovali knižnice buniek, užívateľských štýlov čiar a súbory s fontmi písma. Potom 

sa pristúpilo k samotnému vykresleniu polohopisu spájaním lomových bodov líniových 

prvkov, vyznačením rozhraní povrchov plôch a pridaním mapových značiek. Ďalej boli 
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doplnené názvy objektov, ulíc, inžinierske siete, čísla popisné, druhy pozemkov a spôsob 

užívania, ktoré predstavujú popis mapy.  

Výškopis je zobrazený výškovými kótami, na nespevnenom povrchu zaokrúhlený 

na dm a na spevnenom povrchu je výška uvedená v cm. Hektometrická sieť a mapové listy 

boli doplnené pomocou programu MGEO. Na záver bola do pravého dolného rohu 

umiestnená popisná tabuľka, legenda a orientácia k severu. Výsledný výkres mapy 

je vo formáte DGN uvedený v prílohe 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Ukážka z prostredia programu MicroStation V8i 
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5. 3 Testovanie presnosti 

 Dosiahnutá presnosť bola overovaná testovaním výsledkov na výbere podrobných 

bodov zameriavaného územia. Tieto identické body tvoria reprezentatívny výber, 

sú jednoznačne identifikovateľné a rovnomerne rozmiestnené po celom území. Testovanie 

polohopisu bolo prevedené na 84 bodoch a výškopisu na 80 bodoch. Ich poloha a výška 

bola dva krát nezávisle určená z dvoch rôznych stanovísk. Výsledná presnosť tvorby mapy 

bola posudzovaná na základe kritérií 3. triedy presnosti podľa normy ČSN 01 3410 Mapy 

velkých měřítek – Základní a účelové mapy. 

 

5. 3. 1 Testovanie presnosti polohopisu 

 Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y podrobných bodov je základná 

stredná súradnicová chyba mx,y. Testovanie na výbere identických bodov považujeme 

za vyhovujúce ak, charakteristika mx,y neprekročila kritérium ux,y teda 0,14 m, ktoré platí 

pre 3. triedu presnosti. 

 K testovaniu presnosti súradníc  ,   vybraných podrobných bodov sa vypočítajú 

pre každý bod súradnicové rozdiely 

Δ  =    −   ,  Δ  =    −   , 

 

kde    a     sú súradnice z prvého merania a    a    sú súradnice z kontrolného merania. 

 

Dosiahnutie stanovenej presnosti sa testuje pomocou výberovej strednej 

súradnicovej chyby   ,  : 

                     

 

Stredné výberové chyby súradníc    a    sa určia zo vzťahov: 

 

    
 

   
    

  
          

 

   
    

  
     

 

kde N je počet identických bodov a koeficient k = 2, ak majú obe určenia rovnakú 

presnosť. 
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Presnosť určenia súradníc sa považuje za vyhovujúce ak: 

1. polohové odchylky sú vypočítané zo vzťahu: 

               vyhovujú kritériu               

2. výberová stredná súradnicová chyba vyhovuje kritériu: 

              

 kde            m,      získame z vyššie uvedeného vzťahu a hodnota koeficientu 

    = 1,10, pri voľbe hladiny významovosti α = 5%. [10] [11] 

 

  

 

 

 

Tab. 5.2 Percentuálne výsledky testovania polohopisu 

  

    Vyhovuje z 84 Nevyhovuje z 84 

1. Podmienka |Δp|≤ 1,7*uxy 100% 0% 

2. Podmienka Sy,x ≤ ω2N*ux,y 100% 0% 



 

31 

 

5. 3. 2 Testovanie presnosti výškopisu 

  K testovaniu presnosti výšok H identických bodov sa vypočítajú pre každý bod 

výberu výškové rozdiely: 

             

kde    je výška z prvého merania a    z kontrolného určenia. 

 Dosiahnutie stanovej presnosti sa testuje pomocou výberovej strednej výškovej 

chyby   : 

    
 

   
    

 
 

   
 

kde N je počet identických bodov a koeficient k = 2, ak majú obe určenia rovnakú 

presnosť. 

 

Presnosť určenia výšok sa pokladá za vyhovujúcu ak: 

1. výškové odchylky    z vyšie uvedeného vzťahu vyhovujú kritériu: 

             

2. výberová stredná výšková chyba   vyhovuje kritériu pre spevnený povrch: 

         

kde         m,    získame z vyššie uvedeného vzťahu a hodnota    = 1,10, 

pri voľbe hladiny významovosti α = 5. [10] [11] 

 

 

 

 

Tab. 5.3 Percentuálne výsledky testovania výškopisu 

 

 Výsledky testovania polohopisu a výškopisu jednotlivých súradníc sú uvedené 

v prílohe č. 7. 

  

    Vyhovuje z 80 Nevyhovuje z 80 

1. Podmienka |ΔH|≤ 2*uh*√k 100% 0% 

2. Podmienka SH ≤ ωN*uH 100% 0% 
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6. Záver 

 

 Bakalárska práca popisuje jednotlivé etapy merania a spracovanie nameraných dát 

pre vyhotovenie účelovej mapy veľkej mierky. 

 Po rekognoskácii vymedzeného územia pre meranie a bodového poľa sa pristúpilo 

k vyhotoveniu pomocnej meračskej siete prostredníctvom technológie GNSS. Následne 

boli podrobné body zameriavané tachymetriou a súčasne podľa potreby bola zhustená 

pomocná meračská sieť geodetickými metódami. Počas podrobného merania boli 

kontrolne zamerané jednoznačne identifikovateľné body, ktoré slúžili k testovaniu 

presnosti polohopisu a výškopisu podľa kritérií 3. triedy presnosti. Z testovaných bodov 

všetky splnili podmienky. Výberová stredná súradnicová chyba má hodnotu 0,02 m 

a výberová stredná výšková chyba nepresiahla hodnotu centimetra. V oboch prípadoch je 

dodržaná medzná chyba. Po ukončení meračských prác v teréne boli namerané dáta 

spracované v programe Groma 11.1 pre výpočet súradníc a výšok bodov. Kresba bola 

vyhotovená v programe Microstation V8i, taktiež geodetické údaje o bodoch a prehľadný 

náčrt pomocnej meračskej siete.  

 Výsledkom práce je účelová mapa vyhotovená v mierke 1 : 250, v súradnicovom 

systéme S –JTSK a výškovom systéme Bpv. Výsledná mapa môže slúžiť ako podklad 

pre projektovanie stavieb. 

 Postup merania a spracovanie získaných údajov bolo realizované v súlade 

s platnými normami ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy, 

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky. 
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8. ZOZNAM POUŽITÝH SKRATIEK: 

GNSS   Global Navigation Satellite System (Globálny družicový polohový systém) 

S – JTSK Súradnicový systém Jednotné trigonometrické síte katastrální 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

VPB  Výškové bodové pole 

PDA  Personal digital assistant (Osobný digitálny pomocník) 

CAD  Computer-aided design (Počítačom podporovaný návrh) 

ETRS89 Európsky terestrický referenčný systém 1989 

ČSN  Česká státní norma 

RTK  Real time kinematic 

VRS  Virtuálna referenčná stanica 
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