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Abstrakt 

Hlavním cílem této předkládané bakalářské práce je zaměření části lokality 

Holštejn a vytvoření její účelové mapy. V terénu jsou změřeny prvky polohopisu, 

výškopisu, nadzemní znaky inženýrských sítí, terénní hrany, vstupy do jeskyní.  

Práce je vyhotovená v měřítku 1:500. Pro práci jsou použity metody: 

tachymetrie s využitím elektronických dálkoměrů, polygonový pořad a GNSS. 

Účelová mapa je zpracována v grafickém programu Microstation v elektronické i 

papírové podobě. Jelikož toto území doposud nebylo zaměřeno, může tato účelová 

mapa sloužit jako podklad pro chráněnou krajinnou oblast a obec. 

 

Klíčová slova 

Holštejn, účelová mapa, polygonový pořad, polohopis, výškopis, podrobný bod 

 

Abstract 

The main aim of this submitted bachelor thesis is to survey the Holštejn 

locality and creating its purpose map. In the field are measured elements of 

topography, elevation, above ground signs of utilities, field edges, entrances to 

caves.  

The work is drawn at a scale of 1:500. For the work are used methods: 

tacheometry by electronic rangefinders, traverse and GNSS. Purpose map is 

processed in a graphics program Microstation in electronic and paper form. Since 

this area has not yet been surveyed, this purpose map might serve as a basis for a 

protected landscape area and community. 
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1. Úvod 
 

V této bakalářské práci se zabývám zaměřením části lokality Holštejn, katastrálního 

území Holštejn, okres Blansko a vypracováním její účelové mapy. Přesněji je to část kolem 

dočasného mostu přes řeku Bílá voda, která teče do jeskyně Nová rasovna kousek od 

zříceniny hradu Holštejn. V místech měřené lokality se také nacházejí 3 vstupy do jeskyní 

 Piková dáma a Stará rasovna. 

 

Tato práce by mohla sloužit pro obec jako polohopisné a výškopisné podklady a také 

pro CHKO při zkoumání pohybu a sesuvu skály nad jeskyní Nová rasovna a také by mohla 

sloužit jako podklad při plánované výstavbě mostu. 

Pro účelovou mapu jsme zvolili vhodné měřítko 1:500. 

 

Má část lokality navazuje na část, kterou měřila slečna Ivana Stolárová a v důsledku 

naší spolupráce vznikl společný polygonový pořad a částečně společná pomocná měřičská 

sít. 

 

V práci je popsaný chronologický postup při zaměření a následném zpracování 

účelové mapy s kontrolou a dodržením všech jejich přesností a náležitostí. Podrobně 

pojednává o pracích spojených s budováním pomocné měřičské sítě, získávání údajů při 

měření polohopisu a výškopisu, jejich následné zpracování a vyhotovení grafické podoby 

mapy, jak v digitální, tak analogové podobě. 
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2. Popis okolí a historie 

2.1 Historie 

 

První informace o obci tehdy spíše osadě jsou z roku 1349. Byli zde pouze jakési 

dvorečky pod hradem. Až v roce 1437 byla první zmínka o městečku. Rozprostíralo se tak 

jako spoustu jiných měst kolem potoka. V našem případě kolem potoka Bílá voda. 

Středověké městečko po svém zániku v 1. čtvrtině nebo polovině XVI. století přežívalo v 

podobě dolního mlýna. K založení druhého, horního mlýna došlo v průběhu XVII. st., kdy 

také noví osadníci začali znovu obhospodařovat poměrně rozsáhlé panské pozemky. Živili 

se lesní prací a patrně i pálením vápna. Postavení poddaného lidu se zlepšilo vydáním 

robotního patentu v roce 1775 a zrušením nevolnictví v roce 1781, kdy byl vymezen rozsah 

robot, sníženy daně, poplatky za svolení k sňatku, za svolení učit se řemeslu. Byly uzákoněny 

svobody stěhování, dávat děti na řemeslo, na studie, volnost mletí obilí v kterémkoliv mlýně. 

Padly povinnosti: stavět děti poddaných do služeb vrchnosti, povinnost kupovat a odebírat 

nápoje - pivo, víno, kořalku, jen u vlastní vrchnosti, stejně tak i kupovat potraviny a výrobky 

i špatné jakosti a předražené. Poddaní získali i právo zakoupit si usedlost, na které žili, a 

svobodně ji odkazovat svým dědicům. 

Za takových podmínek se začal rozvíjet i život v nově obnoveném Holštejně v roce 

1791, parcelací dvora, který byl vystavěn v roce 1771. Pozemkové knihy jsou od roku 1799. 

V roce 1746 tu bylo 185 obyvatel, v roce 1854 již 250. V roce 1914 zde bylo 39 domů a 41 

rodin, v roce 1938 již měl Holštejn 51 domů s 55 rodinami. Za 2. světové války se do obce 

přistěhovali utečenci z prostoru bývalé Vyškovské vystěhované střelnice, po roce 1945. [1] 

 

 

2.2 Holštejn 

 

Obec Holštejn se nachází v severovýchodní části CHKO Moravský kras, poblíž obce 

Lipovec. Rozprostírala se v poloslepém údolí potoka Bílé vody a na mírně zvlněné plošině, 

dodnes zvané „Na městečku“.  
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Obr. č.  1 Obec Holštejn 

  

Současný katastr obce Holštejn tvoří 647 ha, 68 popisných čísel a 150 obyvatel.  

Na území obce v její severní části údolí Bílá voda je postaveno 23 rekreačních chat. Vlastní 

potok byl upraven včetně břehů a jejich zpevnění, v horní části nad obcí byla zřízena 

zadržovací přehrada a částečně regulován potůček "beščákový". Vlivem nestabilnosti 

skalního masivu nad propadáním Nová Rasovna byla omezena průjezdnost silnice 

namontováním ocelového přemostění jako provizorium před definitivním vyřešením nového 

mostu. Tento úkol spolu s řešením nové bytové výstavby a čištěním odpadních vod má 

současné obecní zastupitelstvo ve svém programu. [1] 

 

 

2.3 CHKO Moravský kras 

 

Moravský kras se nachází severně od Brna a zaujímá plochu více než 100 km2. Na jeho 

území se nachází přes 1100 jeskyní, mezi které patří i již naše zmíněné jeskyně. Moravský 

kras je chráněnou krajinnou oblastí od roku 1956 a je nejlépe vyvinuté a také nejznámější 

krasové území v české republice. Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu 

táhnoucí se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem na vzdálenost 25 km. Pro tento 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Devon_%28geologie%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_%28okres_Blansko%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
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krajinný celek jsou typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby se soutěskami, ponory 

a vývěry vodních toků, propasti a množství jeskyní. Mimořádné bohatství krápníků, typicky 

vyvinuté povrchové krasové jevy (závrty, škrapy), bohaté archeologické a paleontologické 

nálezy. Nachází se zde i mnoho vzácných rostlin a živočichů. [2]  

 

 

Obr. č.  2 CHKO Moravský kras [12] 

 

 

 

 

3. Popis měřené lokality 
 

Přesné umístění měřené lokality je zhruba 150m na jih od obce Holštejn, kolem silnice 

vedoucí na Ostrov u Macochy.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sout%C4%9Bska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ponor_%28speleologie%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyv%C4%9Bra%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Propast
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
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Obr. č.  3 Lokalita Holštejn [11] 

 

 

Obr. č.  4 Mapa Holštejn [11] 

 

V lokalitě se nachází vstupy do jeskyně Piková dáma, která je součástí největšího 

jeskynního systému v Česku. Vchod se nachází v těsné blízkosti uzávěrové stěny Staré 

Rasovny, bývalého ponoru Bílé vody. Po vyhloubení šachty se jeskyňářům podařilo 

proniknout do mohutných propasťovitých prostor, spadajících ve dvou stupních  

do povodňového patra Bílé vody 61 m pod povrchem. Speleologové objevili nečekaný 

labyrint chodeb, propastí, jezer, dómů a síní. Vzhledem k zajímavé dynamice jeskyně jsou 

některé její části unikátně zaledněny v době od jara do podzimu (Ledová chodba).  
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V roce 1968 bylo nalezeno spojení s jeskyní Spirálkou suchou cestou a 1979 potápěči 

objevili i „mokrou cestu“ proplaváním sifonu mezi oběma jeskyněmi. Dnes celý systém 

Piková dáma - Spirálka disponuje celkovou délkou chodeb na 3 km.[3] 

A dále vstupy do jeskyně Stará rasovna, která je povodňový ponor potoka Bílá voda. 

Jedná se o původní propadání a jeho stěny tvoří částečnou závěru poloslepého Holštejnského 

údolí, které se v těchto místech zvedá a přechází do Hrádského žlebu. Při povodních, kdy 

nestačí Nová Rasovna pojmout velké množství vody, dochází k odtoku vody Starou 

Rasovnou. 

Výzkum Rasovny začal roku 1833, kdy se do jejich útrob snažili proniknout na 

příkaz hraběte Huga Salma jeho horníci. Roku 1852 se snažil odhalit tajemství 

podzemí Jindřich Wankel. Proniknout se jim zde podařilo až roku 1856, kdy bylo 

abnormálně suché léto, a potok Bílá voda vyschnul. Výzkumy pokračovaly i v 2. polovině 

19. století a neustávaly ani ve století dvacátém. Bylo zjištěno, že Starou Rasovnu tvoří 

systém chodeb a jeskyněk. Některé prostory se podařilo překonat až po vyčerpání vodních 

sifonů.[4] 

 

3.1 Jeskyně v měřené lokalitě 

3.1.1 Jeskyně Piková dáma 

 

Jeskyně Piková dáma se nachází v těsné blízkosti uzavřené stěny Staré rasovny a vchod 

do této jeskyně, který je zabezpečen ocelovou mříží z důvodu velké hloubky se nachází asi 

4m od silnice vedoucí na jih od Holštejnu.  

 Vyznačuje se rozsáhlým labyrintem chodeb, propastí, jezer, dómů a síní. V zimním 

období se jeskyni říká také Ledová chodba, jelikož se na některých jejich místech tvoří 

unikátní ledovcové útvary. Probíhají zde různá speleologické a výzkumné práce. V roce 

1968 zde bylo nalezeno spojení s jeskyní Spirálkou suchou cestou a 1979 potápěči objevili 

i "mokrou cestu" proplaváním sifonu mezi oběma jeskyněmi. Tento systém chodeb měří 

dohromady kolem 3km a vede až k jeskyni Křížový Kluk a Ledovou chodbou do Staré 

Rasovny. 
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Úzký vchod do jeskyně se po pár metrech mění v mohutnou propast, kterou 

speleologové nazvaly Studna a ta ústí přímo do hlavní Tunelové chodby vedoucí přímo pod 

vodní hladinou do Spirálové jeskyně. Nad podzemní vodní hladinou se se však nachází ještě 

jedna chodba, která spojuje tyto dvě jeskyně zhruba ve výšce 10 – 35m nad hladinou. 

Ve vyšších etážích Studny se rozprostírají labyrinty menších chodeb zvaných Střední patra 

a Vánoční jeskyně. Ze Staré rasovny do této jeskyně zhruba ve 4m nad dnem propasti Studna 

ústí ještě Ledová chodba. [3]  

 

Obr. č.  5 Vstupní propast - Studna 

3.1.2 Jeskyně Stará rasovna 

 

Jeskyně Stará rasovna se nachází severně od jeskyně Piková dáma. Jeskyně je nyní 

snadno přístupná avšak vždycky tomu tak není. Při zvýšené hladině řeky Bílá voda je jeskyně 

a její okolí zcela zatopená dojde k vytvoření velkého jezera, které po dosažení výšky přes 

6m se přeleje z 3m terasy kolem Nové rasovny do 18m terasy Staré rasovny. Jak již bylo 

řečeno jeskyně je v těsné blízkosti Pikové dámy a Ledové jeskyně. [1]  
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Obr. č.  6 Jeskyně Stará rasovna  

 

3.1.3 Jeskyně Nová rasovna 

 

Jeskyně Nová rasovna byla objevena v roce 1833 dvěma horníky. Ty se však nedostali 

moc daleko. Později jeskyni zkoumal J.Wankel, který objevil 330m chodeb a nechal vytvořit 

poměrně přesnou mapu. Další prostory objevil až letech II. Světové války místní mlynář 

R.Vaňous který objevil ohromný hlinitý dóm. Od této doby se však jeskyně změnila, byla 

zanášena štěrkovými sedimenty v meziválečném období a hlavní přístupovou cestou se pak 

stala Kolmá propast. V roce 1965 došlo navíc ke zřícení části skalního převisu nad ponorem, 

čímž se tradiční vstup prakticky zcela uzavřel.  1973 dochází k prolongaci Mariánovské 

chodby, Středních a Horních pater a ke zmapování sestupné části až po Macošský sifon. V 

roce 2000 jsou veškeré práce na lokalitě Nové Rasovny zastaveny a systém je dán do 

konzervace. [4] 
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4. Mapy a jejich dělení 
 

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

nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů 

(kartografickým zobrazením), ukazující v závislosti na daném účelu polohu, stav a vztahy 

přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů, které jsou vizuálně 

vyjádřeny znakovým systémem. 

 

4.1 Druhy map a jejich rozdělení 

 

• Podle způsobu vyhotovení :  

Mapy původní – vznikají  přímím měřením v terénu a následným 

zpracováním těchto naměřených dat, nebo obnovou 

současné původní mapy, technologii GNSS, metodami 

geodetickými a fotografickými (např. THM, SMH-5, 

ZMVM, DKM) 

Mapy odvozené - vznikají na podkladě map původních, zpravidla 

v měřítkách menších s redukcí obsahu a případnou 

generalizací a z map již dříve odvozených jejich montáží 

a úpravou obsahové náplně (SM-05) 

Mapy částečně odvozené - vznikají kombinací zmíněných způsobů (např. 

doplnění výškopisu do mapy polohopisné) 

 

• Podle měřítka :   

Mapy velkých měřítek – do měřítka 1 : 5 000 včetně 

Mapy středních měřítek – 1 : 10 000 – 1 : 200 000 

Mapy malých měřítek – 1 : 200 000 a menší 
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• Podle kartografických vlastností - Mapy konformní - úhel odměřený kdekoliv v mapě 

odpovídá úhlu, který bychom naměřili na odpovídající 

body v terénu, tzn. nezkreslují se úhly 

  Mapy ekvidistantní - nezkreslují se délky v určitém azimutu. Platí pouze 

pro délky v mapě, jejichž azimut odpovídá typu 

zobrazení! Tedy pro délky bud' ve směru poledníků, 

nebo rovnoběžek anebo v obecném, předem 

definovaném směru 

  Mapy ekvivalentní - nezkreslují se plochy 

  Mapy vyrovnávací - hodnoty úhlového, délkového a plošného zkreslení 

jsou sníženy, z kartometrického hlediska jsou málo 

použitelné  

 

• Rozdělení map podle obsahu mapy – Polohopisné mapy - obsahují pouze polohopisnou 

složku mapy (např. stabilní katastr, ZMVM bez doplnění 

výškopisem, katastrální mapa) 

Výškopisné mapy - jsou kompozicí prakticky všech tří základních prvků 

mapy -polohopisu, výškopisu a popisu (např. THM, 

ZMVM doplněná výškopisem, topografické) 

Mapy obsahující pouze výškopis - výškopisná průsvitka – průsvitný 

papír nebo plastová fólie, obsahující zákres vrstevnic, 

podrobných výškových bodů, bodů výškového 

bodového pole, příp. i některých polohopisných bodů 

používají se jako doplněk obsahu map velkých měřítek 

bez výškopisu 

Základní mapy - mapa se základním, všeobecně využitelným obsahem 

stanoveným příslušným technickým předpisem, která 

vzniká zpravidla původním mapováním a z ní jsou 

odvozovány mapy menších měřítek. popř. slouží jako 

základ pro tematické mapy  
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Účelové mapy - tematické mapy velkého měřítka obsahující kromě prvků 

základních map další předměty šetření a měření 

stanovené pro daný účel. 

 

• Podle výsledné formy - Grafické (analogové) - mapa jen v grafické podobě, prvotní 

měřické údaje nejsou zaznamenány, jde o původní mapy 

pořízené stolovou metodou, grafickým 

fotogrammetrickým vyhodnocením a některé odvozené 

mapy 

-  Číselné - mají kromě grafické formy zpracován i seznam souřadnic (a 

výšek) podrobných bodů. 

- Digitální - je vedena jako soubor dat v počítači, obvykle je organizována 

tematicky do vrstev a nezřídka umožňuje nad daty 

provádět kromě tisku další operace (ČSN 73 0401). 

• Podle počtu mapových listů - Mapový soubor (soubor map) určitý počet map vybraných 

podle zvoleného hlediska nebo vyhotovených a 

uspořádaných podle jednotných zásad - koncepce (např. 

turistické mapy) 

- Atlasy (mapový atlas) - syntetický soubor map s jednotnou koncepcí a 

jednotným kartografickým provedením, spojených 

podle účelu, území, tématiky, způsobu zpracování ..., 

zpravidla doplněný jmenným (věcným) rejstříkem i 

průvodním textem (knižní forma, ale i volné listy).  

- Mapové dílo - souhrn mapových listů, pokrývajících souvisle území, v 

daném měřítku, které není možné zobrazit na jedné 

mapě. 

- Samostatné mapy  

[5]  
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4.2 Účelová mapa 

 

Je mapa vyhotovená pro daný účel, která obsahuje prvky jak katastrální mapy, tak 

dalších prvků a objektů nacházejících se na zemském povrchu, pod i nad povrchem země. 

Mapa bývá vždy velkého měřítka. Vzniká přímým měřením v terénu a zakreslením, 

případně přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. V terénu se zaměřují 

všechny podrobné body a další objekty měření, která mají účelový charakter. Pro potřebu 

účelové mapy se zaměřuje jak polohopis, tak i výškopis. Používá pro zobrazení projektů 

a plánů, obsahuje zákres inženýrských sítí (vedení kanalizačního řadu, vodovodního 

řadu, telefon, elektřina, plyn). Účelová mapa může dále obsahovat např. přípojky 

inženýrských sítí k novým budovám a pozemkům. Polohopisným podkladem pro tvorbu 

účelové mapy je katastrální mapa s výškopisným podkladem v měřítku 1:5000 

s vyznačenými vrstevnicemi. Výsledkem je pak mapa se stávající situací evidovanou 

v katastru nemovitostí a zobrazení skutečného stavu v terénu. Účelové mapy se mohou 

vyhotovovat v libovolných rozměrech a v obecném kladu mapových listů. Potom je 

nutné vyhotovit přehled kladu mapových listů. 

4.2.1 Rozdělení účelových map  

 

Účelové mapy základního významu: 

- technická mapa města (TMM), 

- základní mapa závodu (ZMZ), 

- základní mapa dálnice (ZMD), 

- základní mapa letiště (ZML) 

- jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST), 

Mapy podzemních prostor (s výjimkou dolů, tunelů a metra) 

Ostatní účelové mapy: 

- účelové mapy pro provozní účely organizací 
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- pro pozemkové úpravy 

- lesnické a vodohospodářské mapy 

- geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb apod. 

[5]  

4.2.2 Výškopis účelových map 

 

Výškopis je grafické vyjádření zemského povrchu na mapě. Jeho interpretace může být 

dána vrstevnicemi, výškovými kótami a šrafami. Technické šrafy jsou použity tehdy, není-

li možné vyjádřit tvary zemského povrchu vrstevnicemi. Šrafami se rovněž zobrazují tvary 

uměle vytvořené (násypy, jámy, apod.) a stupně (břehy, meze, apod.) probíhající souběžně 

s vrstevnicemi.  

Měření výškopisu může být provedeno celu řadou metod. Mimo geodetické metody 

můžeme použít i technologii GNSS. Použitelnost jednotlivých způsobů je závislá zejména 

na požadované přesnosti a technickém vybavení.  

 

Způsoby znázornění vrstevnic: 

Výškové kótování 

Jde o nejpřesnější metodu znázornění výškopisu, neboť výškové kóty jsou výsledkem 

přímého topografického nebo fotogrammetrického měření. Slouží zejména pro rychlou 

orientaci v terénu a jsou umístěny na význačných bodech terénu. Výškové kóty se umísťují 

vedle mapového znaku, který označuje daný bod na mapě. Mohou se však vyskytovat i 

samostatně bez znaku, pokud je z mapy jasné, k čemu se vztahují (přerušení vrstevnic, 

doplňující technické šrafy, vyznačení polohy vrcholů hor, sedel apod.). 
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Vrstevnice 

Jedná se o jednu z nejužívanějších metod interpretace výškopisu. Vrstevnice jsou svislé 

průměty průsečnic terénního reliéfu s vodorovnými rovinami a mají pravidelný rozestup. 

Obecně je tedy můžeme popsat jako čáry, které na topografické ploše spojují body o stejné 

nadmořské výšce. Jejich kresbu je možné provést, pokud máme k dispozici dostatečný počet 

výškových kót. Nejčastěji je tak učiněno pomocí jejich interpolace resp. extrapolace. 

Rozestup vodorovných rovin se nazývá interval a je závislý na zobrazovaném terénu a 

měřítku mapy. V mapě rozlišujeme vrstevnice základní, které jsou nejčastěji vykresleny 

plnou, hnědou čarou. Dále pak vrstevnice zdůrazněné. Jsou vykresleny tlustou hnědou čarou 

a jsou přerušeny v místě, kde je vepsána výšková kóta čitelná ve směru stoupání. Zpravidla 

je takto zesílena každá pátá vrstevnice. V rovinatém terénu se můžeme setkat také s 

vrstevnicemi pomocnými, jejichž průběh odpovídá polovině či čtvrtině zvoleného intervalu. 

Pro znázornění důležitých terénních tvarů se využijí vrstevnice doplňkové. Spolu s 

výškovými kótami dávají vrstevnice geometricky nejpřesnější vyjádření terénního reliéfu v 

mapovém díle. 

 

Obr. č.  7 Vrstevnice [12] 

 

Šrafování 

Popsány zde budou pouze šrafy technické, neboť jsou součástí praktické části této práce. 

Slouží zejména k vyjádření úzkých a protáhlých terénních útvarů vymezených hranou. Při 
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jejich vykreslení se střídají dlouhé a krátké čárky začínající na výše položené hraně. 

Zpravidla jsou kresleny hnědou barvou. [6] 

 

Obr. č.  8 Šrafování 

 

 

5. Přípravné práce 
 

Úkolem přípravných prací je zjištění skutečného stavu terénu a hustoty geodetických 

základů. Upřesnění, v kterých místech se daná lokalita nachází a jaká je její dostupnost. 

 

5.1 Rekognoskace 

 

 Hlavním účelem bylo stanovení rozsahu území určeného k mapování a možnost 

posouzení polohového připojení do S-JTSK (Systém Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální) a výškového připojení do systému Bpv (Balt po vyrovnání).  
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Obr. č.  9 Rekognoskace terénu 

 

Rekognoskace terénu probíhala za účasti vedoucího bakalářské práce 28.6. 2014 při které 

byla zadaná oblast prozkoumána. Byl jsem seznámen s hranicemi lokality a jejími 

nejvýznamnějšími polohopisnými prvky jako jsou vstupy do jeskyní, ať už Piková dáma 

nebo vstupy do Staré rasovny a místa, kde vytéká a kudy vede potok Bílá voda. Dále bylo 

zjištěno, že celým územím vede červená turistická stezka, která vede ke vstupům do jeskyní 

a dále až k hradu Holštejn. Při rekognoskaci vyšlo najevo, že 2 trigonometrické body č. 

0934190250 a č. 0934190260 a přidružený bod 0934190261, které jsou v katastru obce 

Holštejn vedené v Geoportálu ČÚZK od dané lokality hodně vzdáleny. Bylo by tedy 

zapotřebí velice dlouhého polygonového pořadu a tak i kvůli úspoře času, byly stabilizovány 

nové pomocné měřičské body, které byly kvůli hustě zalesněné oblasti umístěny na 

přiléhající louce u mé lokality a následně zaměřeny technologií GNSS. 

 

Obr. č.  10 Červená turistická stezka 
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 Samotná lokalita má velmi členitý terén a mnohá místa s velkým převýšením. Je z větší 

části zalesněná s hustým křovinovitým porostem. Nachází se zde také mnoho skalních útvarů 

a vstupů do jeskyní, které bylo potřeba přesně zaměřit. Lokalitu skoro přes celé zaměřené 

území předěluje obrovský skalní útvar s převýšením několik desítek metrů. V této části 

lokalita není zaměřená z důvodu těžké dostupnosti a nebezpečí úrazu. 

 

5.2 Volba přístrojů a pomůcek 

 

Pro splnění zadaných podmínek bylo potřeba vybrat správné přístrojové vybavení pro 

danou třetí třídy přesnosti dle ČSN 01 3410 a další vhodné pomůcky, které byly zapůjčeny 

na ústavu geodezie VUT v Brně. Před započetím měřických prací byly zkontrolovány a byla 

zajištěna jejich bezchybná funkce. Dále byly nastaveny všechny potřebné parametry jako 

konstanta hranolu, venkovní teplota, tlak v přístroji. 

 

Totální stanice Topcon GPT-3003N (v. č. 4D0513, 4D0515) 

 

Obr. č.  11 Topcon GPT-3003N 
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Přijímač Trimble R4-3 a Trimble R4 (v. č. 5329440578) 

 220 kanálů s podporou GPS, 

GLONASS, GALILEO, BEIDOU 

 kompaktní přijímač - integrovaný 

GNSS přijímač, anténa, radio 

modem   

 extrémně rychlé a spolehlivé 

měření, R-Track technologie 

 vyspělá anténní technologie – 

vícebodový vstup, submilimetrová 

stabilita fázového centra i ve výšce 

 interní paměť v přijímači - pro 

postprocesní měření lze data 

ukládat přímo do přijímače 
 

Obr. č.  12 Trimble R4 

 

Podporované systémy GPS, GLONASS, BEIDOU 

Komunikace s PDA Bluetooth 

Podpora RTK ANO 

Přesnost metody RTK v poloze +- 8 mm + 0,5 pmm RMS 

Přesnost metody RTK ve výšce +- 15 mm + 0,5 pmm RMS 
 

Tab. č. 1 Trimble R4 

 

A další pomůcky: 

Stativ duralový pro totální stanici 

Odrazový hranol Topcon, držák, tyč 

Pásmo geodetické 30m ARCH 

Ostatní pomůcky: kladivo, reflexní vesta, roxory, ochranná páska 
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6. Měřické práce 
 

 Měřické práce započali v červenci 2013 asi měsíc po rekognoskaci. Samotné měření bylo 

rozděleno na několik etap. první etapa vybudovaní měřické sítě. Přes zájmové území byl 

veden polygonový pořad. Z něho byly následně zřízeny další pomocné měřičské body 

metodou rajon. Dále samotné měření podrobných bodů. A nakonec zameření počátečního a 

koncového bodů polygonu a jejich orientací technologií GNSS. Měření v celém terénu bylo 

velice náročné zejména kvůli hustému porostu, lesům, krátké viditelnosti, ale také náročnosti 

terénu mnohdy velkým převýšením. Z důvodu hustého porostu byla tato práce doměřována 

v zimním období, kdy byla viditelnost díky opadanému porostu mnohonásobně vyšší. 

Poslední etapa doměření probíhala tuto zimu 2016, kdy z důvodu zničení všech vytvořených 

pomocných bodu. Byla znovu provedena stabilizace a nové zaměření technologií GNSS. 

 

6.1 Tvorba pomocné měřické sítě 

 

Celá měřická síť je společná s mojí kolegyní Ivanou Stolárovou, která měla zadanou 

vedlejší lokalitu. Lokality byly zaměřeny naráz, proto byla zvolena společná sít. Polygonový 

pořad byl veden od jihu po silnici č. III/3783, která se táhne přes celé měřené území a dále 

území, které zpracovávala má kolegyně Stolárové až do obce Holštejn, kde končí les a bylo 

možné koncový bod zaměřit opět technologií GNSS.  

Polygonový pořad je oboustranně připojený a oboustranně orientovaný. Tento typ byl 

zvolen z důvodu, že jde o nejpřesnější možnou metodu. Začíná na bodě 4002 s orientací na 

bod 4001 oba určené technologií GNSS. Koncový bod polygonového pořadu je 4009 

s orientací na bod 4010, taktéž zaměřené technologií GNSS. Na všech vrcholech polygonu 

byl zaměřen jak úhel ve dvou polohách, tak i délka. Následkem toho bylo vyloučeno spoustu 

systematických a přístrojových chyb. 
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Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

4003 583644.67 1139448.00 465.05 

4004 583574.97 1139409.07 464.13 

4005 583502.18 1139387.77 466.87 

4006 583470.28 1139347.02 463.74 

4007 583400.85 1139318.47 465.94 

4008 583343.50 1139274.33 463.26 

 

Tab. č. 2 Body polygonového pořadu 

 

 

 

Obr. č.  13 Polygonový pořad 

 

Všechny body zaměřené technologií GNSS byly měřeny metodou RTK již výše 

zmiňovanou. Byly to body jak polygonu a jeho orientací, tak také několik pomocných 

měřických bodů na poli v západní části lokality, které bylo obtížné zaměřit metodou rajonů 

z již vytvořeného polygonového pořadu. V neposlední řadě body, které jsem stabilizoval 

v roce 2016, které nemohly být připojeny do stávající sítě z důvodu zničení původních. 

Všechny body byly technologií GNSS zaměřeny dvakrát vždy s dostatečným časovým 

rozestupem kvůli rozdílné konfiguraci družic. Shrnutí bodů uvedu do následující tabulky a 

jsou také v přílohách bp. 
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Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

4001 583729.98 1139715.18 467.50 

4002 583686.89 1139493.33 467.74 

4009 583305.62 1139217.91 460.40 

4010 583307.10 1139135.91 456.23 

4015 583769.43 1139347.91 499.41 

4017 583706.41 1139279.58 496.49 

4019 583661.36 1139274.79 493.19 

5019 583730.21 1139718.33 467.47 

5020 583707.47 1139525.12 467.04 

5021 583718.22 1139476.80 463.66 

5022 583684.30 1139619.39 469.11 

 

Tab. č. 3 Body určené technologií  GNSS 

 

Tento počet stabilizovaných bodů však nebyl dostatečný pro snadné zaměření celé 

lokality. Proto bylo nutné provést zhuštění sítě. To bylo provedeno za pomocí max. 

dvojnásobných rajonů, které byly určeny z bodů polygonového pořadu. Pro lepší přehled 

jsem zvolil číslování bodů rajonu jako pětitisícovky. Některá čísla stanovisek nebyla v práci 

použita, protože se vztahovali k lokalitě mé kolegyně. Proto stanoviska nemusí být číslovány 

úplně chronologicky. 

Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

4016 583798.47 1139446.35 491.47        

4018 583741.07 1139336.19 498.18        

4020 583608.24 1139226.10 485.90        

4021 583595.33 1139264.74 485.92        

4022 583553.15 1139209.60 493.57        

4023 583557.72 1139243.54 488.62        

5001 583644.42 1139491.07 477.08        

5002 583689.61 1139457.63 461.02        

5003 583720.55 1139496.86 465.79        

5004 583676.12 1139404.68 449.97        

5005 583710.04 1139386.61 448.97        

5006 583675.61 1139375.89 449.94        

5007 583712.22 1139367.50 449.22        

5008 583631.29 1139400.14 450.04        

5009 583623.16 1139373.68 450.45        
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5010 583602.07 1139384.89 450.78        

5011 583579.06 1139366.87 449.87        

5012 583549.02 1139362.66 447.00        

5013 583554.67 1139398.84 464.48        

5014 583637.31 1139336.44 450.52        

5015 583651.07 1139354.69 450.12        

 

Tab. č. 4 Stanoviska určené rajony 

 

 

6.1.1 Způsob stabilizace měřické sítě 

 

Kvalitní stabilizace bodů byla velice důležitá zejména díky velkému počtu pohybujících 

se lidí přes měřené území po červené stezce vedoucí ke všem zmiňovaným jeskyním. 

Stabilizace v nezpevněném povrchu byla provedena železnými roxory o dostatečném 

průměru i délce aby byla zajištěna jejich nepohyblivost při rozmáčené půdě nebo nechtěného 

kopnutí procházejících lidí. Roxory byly zatlučeny kladivem do půdy tak, aby vyčnívaly 

max. 10cm. Byly opatřeny bezpečnostní páskou kvůli lepší viditelnosti při možném šlápnutí 

na ně. Rovněž byly nastříkány reflexním sprejem. 

 

Obr. č.  14 Stabilizace v nezpevněném povrchu 

 

Stabilizace na zpevněném povrchu byla zajištěna pomocí natloukacích hřebů, které byly 

opatřeny před započetím měřických prací. Tyto hřeby byly osazeny převážně do asfaltového 

povrchu. Takto byly stabilizovány body polygonového pořadu, který vede celý po silnici č. 

III/3783. 
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A poslední stabilizace se týká identických podrobných bodů. Stabilizace byla nutná kvůli 

nedostatku jednoznačně identifikovatelných bodů. Tyto body byly stabilizovány převážně 

dřevěnými kolíky a nastříkány reflexním sprejem. 

 

Obr. č.  15 Stabilizace identických bodů 

 

 

6.2 Měření podrobných bodů 

 

Pro měření podrobných polohových i výškových bodů byla zvolena metoda tachymetrie 

s použitím elektronického dálkoměru. Mapa je zvolená v měřítku 1:500 tomuto musel 

odpovídat také stupeň generalizace terénu. Body jsou zvoleny v závislosti na členitosti 

terénu zhruba deset až patnáct metrů od sebe, čemuž odpovídá vzdálenost dvou až tří 

centimetrů na mapě. Vyžadoval-li si průběh terénu detailnější zaměření, byly tyto intervaly 

zkráceny dle aktuálního průběhu terénu. V místech, kde nebylo možné body zaměřit 

z důvodů nedostupnosti, jsou vzdálenosti mnohem větší. Jedná se o skalní masiv táhnoucí 

se od vstupů Piková dáma až po potok Bílá voda. Všechny body odpovídají zadané třetí třídě 

přesnosti v souladu s normou ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek. Základní a účelové 

mapy. 

Předmětem podrobného měření byly hranice kultur, terénní hrany, dopravní komunikace, 

dopravní značení, turistické cesty, závrty, skalní útvary, potok. Velký důraz byl kladen také 



  

34 

 

na správné zaměření vstupů do jeskyň a dalších podrobných bodů pro správné vystižení 

průběhu terénu. 

V různých částech měřené lokality bylo vybráno několik bodů (identických bodů), které 

byly zaměřeny z více stanovisek pro zajištění homogenity celé sítě a kontroly správnosti 

měření. Na každém stanovisku jsou takovéto body minimálně dva. Stabilizace těchto bodů 

již byla zmíněna výše. 

 

6.2.1 Měřický náčrt 

 

Při měření podrobných bodů byl vyhotovován náčrt na čisté papíry A3 bez jakéhokoliv 

polohopisného podkladu. Náčrty byly vytvořeny bez určení jakéhokoliv měřítka od ruky 

tužkou. Podrobné body náčrtu jsou číslovány od jedničky a body pomocné sítě od 4001. Do 

náčrtu byly zakresleny všechny prvky uvedené i v mapě. Bylo dbáno na přehlednost a 

srozumitelnost náčrtů. Všechny náčrty byly po skončení měření správně adjustovány. 

Černou barvou byly adjustovány prvky polohopisu, červenou barvou byla označena měřická 

síť, podrobné body byly označeny hnědými křížky s číslem bodu a výškopisné prvky také 

hnědou barvou. Jednotlivé listy náčrtu byly také doplněny o název katastrálního území, 

orientaci k severu, číslo náčrtu a čísla sousedních náčrtů. 
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7. Výpočetní práce 
 

Naměřená data bylo potřeba dostat z interní paměti přístroje Topcon, což bylo provedeno 

za pomocí programu Geoman. Tento program slouží pro přenos a zpracování dat z většiny 

přístrojů Topcon. Při stažení dat můžeme rovnou v programu zavádět matematické korekce 

pro měřené délky z kartografického zobrazení a z nadmořské výšky. Tohoto však nebylo 

využito a korekce byly zaváděny až v programu Groma 8.0. Výstupem z programu Geoman 

byl textový soubor ve formátu Mapa2 s příponou ZAP. Při zavádění korekcí byl jako vstupní 

bod vybrán jeden bod, který byl zaměřen technologií GNSS čili jeho přesná poloha a výška. 

Z tohoto byl vypočten výsledný měřítkový faktor za pomocí funkce Křovák v programu 

Groma 8.0.  

Výsledný měřítkový faktor 0,999830595 

 

Tab. č. 5 Měřítkový faktor 

7.1 Výpočet pomocné měřické sítě 

 

Souřadnice všech vypočtených bodů byly určeny v souřadnicovém systému jednotné 

trigonometrické sítě katastrální S-JTSK. Ten je definován Besselovým elipsoidem, 

Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze) a 

výškovém systému Balt po vyrovnání Bpv. Nejprve bylo nutné zpracovat zápisník. 

Vypočítat aritmetické průměry měření ve dvou polohách, odstranit indexovou chybu a 

zprůměrovat délky, které byly měřeny dvakrát. Zápisník byl zpracován v programu Groma 

za pomocí funkce zpracování zápisníku. Pro výpočet polygonového pořadu bylo potřeba 

určit počáteční a koncový bod (4002, 4009) a jejich orientace (bod 4001 a 4010). Tyto body 

byly určeny z protokolu GNSS zprůměrování dvojích souřadnic, jak polohových, tak 

výškových s časovým odstupem. Následně se mohlo přistoupit k samotnému výpočtu 

polygonového pořadu. Zvolená funkce v programu byla Polygonový pořad. Další výpočet 

pomocných měřičských stanovisek určených metodou rajonů byl realizovaný pod funkcí 

programu Polární metoda dávkou. Do tohoto výpočtu vstupuje již zpracovaný zápisník a 

vypočtené body polygonového pořadu. Dostaneme tak všechny zbylé body pomocné 

měřické sítě. Při výpočtu byly kontrolovány jak měřené délky, tak měřené úhly všech 
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orientací a ty, které nesplňovaly zadané parametry pro třetí třídu přesnosti (body zatíženy 

hrubou chybou), byly vyloučeny. 

 

7.2 Výpočet souřadnic podrobných bodů 

 

Podrobné body byly počítány taktéž v programu Groma za pomocí stejné funkce (Polární 

metoda dávkou) jako body pomocné měřické sítě, avšak vstupní parametry byly trochu 

odlišné. Vstupuje sem zpracovaný zápisník všech podrobných bodů a vypočtené souřadnice 

všech pomocných měřických bodů. Výstup je souřadnicový seznam polohy a výšek všech 

podrobných bodů od čísla 1 do 931 v textovém dokumentu txt a protokol o výpočtu. V tomto 

seznamu chybí pár bodů, které neúměrně navyšovaly hustotu zaměřené lokality. 

 

Obr. č.  16 Groma 

 

7.3 Testování přesnosti 

 

Pro kontrolu dosažení zvolené třetí třídy přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých 

měřítek a Základní a účelové mapy jsem otestoval skupinu bodů (identických bodů) které 

byly vybrány při měření v terénu rovnoměrně tak, aby pokrývali celé zájmové území. Test 

byl proveden na hladině významnosti α=5%. 
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Podrobné body pro ověření přesnosti se vyberou tak, že: 

a) jsou jednoznačně identifikovatelné (ČSN 73 0401), 

b) tvoří reprezentativní výběr (ČSN 01 0215),  

c) jsou rozmístěny po celém území (ČSN 01 3410), 

d) nezahrnují body, umístěné v bezprostřední blízkosti bodů bodového pole, které byly 

použity při tvorbě nebo údržby (ČSN 01 3410)  

Rozsah reprezentativního výběru podle b) se stanoví počtem nejméně 100 bodů u 

souřadnic a výšek. 

[10] 

 

7.3.1 Testování přesnosti polohopisu 

Dosažení přesnosti souřadnic podrobných bodů bylo ověřeno nezávislým kontrolním 

zaměřením a výpočtem souřadnic výběru PB, a jejich porovnáním s výslednými 

souřadnicemi. 

 

 Při testování přesnosti souřadnic PB (x, y) se vypočítají pro každý bod výběru 

souřadnicové rozdíly: 

∆𝑥 = 𝑥𝑚 −  𝑥𝑘, ∆𝑦 = 𝑦𝑚 − 𝑦𝑘  

kde: xm a ym jsou souřadnice získané z prvního podrobného měření  

               xk a yk jsou souřadnice získané z druhého kontrolního zaměření. 

Přesnost se testuje pomocí výběrové směrodatné souřadnicové odchylky sx,y: 

𝑠𝑥,𝑦 =  √0,5(𝑠𝑥
2 + 𝑠𝑦

2) 

Směrodatné odchylky souřadnic sx a sy se urči ve výběru o rozsahu N bodů ze vztahu: 

𝑠𝑥 = √
1

𝑘 ∙ 𝑁
∑ ∆𝑥1

2
𝑁

𝑖=1
,               𝑠𝑦 = √

1

𝑘 ∙ 𝑁
∑ ∆𝑦1

2
𝑁

𝑖=1
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Hodnota koeficientu k je rovna dvěma vzhledem k tomu, že obě zaměření bodů byly 

určeny se stejnou přesností a N vyjadřuje počet výběrových bodů. Přesnost určení souřadnic 

se pokládá za vyhovující, když: 

1. Polohové odchylky p vypočtené ze vztahu  

∆𝑝 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2 

vyhovují kritériu 

|∆𝑝| ≤ 1,7 ∙ 𝑢𝑥𝑦  

2. Je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti, 

tj. výběrová směrodatná souřadnicová odchylka sx,y vyhovuje kritériu: 

𝑠𝑥,𝑦 ≤  ω2𝑁 ∙ 𝑢𝑥,𝑦, 

kde  ux,y= 0,14 m a je pro třetí třídu přesnosti. Koeficient ω2𝑁 má při volbě hladiny 

významnosti  = 5 % hodnotu rovnou ω2𝑁 = 1,10 pro výběr N od 100 do 300 bodů   

 

7.3.2 Testování přesnosti výškopisu 

Při testování výšek podrobných bodů se pro body výběru vypočetly rozdíly výšek:  

    |∆𝐻| =  𝐻𝑚 − 𝐻𝑘  

kde Hm je výška podrobného bodu a Hk je výška bodu z kontrolního určení.  

Dosažení stanové přesnosti se testuje pomocí směrodatné výškové odchylky sh 

vypočtené podle vztahu: 

𝑠ℎ = √
1

𝑘 ∙ 𝑁
∑ ∆𝐻𝑗

2
𝑁

𝑗=1
 

Hodnota koeficientu k je rovna 2 vzhledem k tomu, že výšky u obou nezávislých 

měření mají stejnou přesnost určení a N je počet výběrových bodů. Přesnost určení výšek se 

pokládá za vyhovující, když: 

1. Hodnoty rozdílů výšek H vypočtených podle vzorce uvedeného výše vyhovují 

kritériu  

𝑠ℎ ≤ 2 ∙ 𝑢ℎ ∙ √𝑘 
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2. Je přijata statistická hypotéza, výběr přísluší stanovené přesnosti, tj. výběrové 

směrodatné výškové odchylky sh, vyhovuje kritériu  

𝑠𝐻 ≤ 3 ∙ ω𝑁 ∙ u𝐻 

Vztah je aplikován jen pro nezpevněný povrch  

kde uh = 12 je dána třetí třídou přesnosti, ve které se mapa vyhotovila. Koeficient ω𝑁 

má při volbě hladiny významnosti  = 5 % hodnotu rovnou ω𝑁 = 1,10, v rozmezí N od 80 

do 500 bodů.  

 

7.3.3 Zhodnocení testování přesnosti 

Všech 99 bodů v testovaném souboru splnilo stanovené podmínky pro třetí třídu 

přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek a Základní a účelové mapy jak 

v polohopisu tak i výškopisu. Všechny podrobné výpočty jsou k nahlédnutí v příloze 

Testování přesnosti. 

 

Podmínka dosažená hodnota splnění podmínky 

 |∆p|≤1,7∙uxy 
bod 683 max. hodnota 0,11m splněno pro všechny 

 |∆p|≤0,24m 

s(x,y)≤ ω2N∙u(x,y) 
sx,y = 0,02m ano 

s(x,y)≤ 0,15m 

 ∆H≤2∙uh∙√k 
bod 590 max. hodnota 0,09m splněno pro všechny 

 ∆H≤0,34m 

sH≤3∙ωN∙uH 
sH = 0,02m ano 

sH≤0,14m 

 

Tab. č. 6 Zhodnocení test. přesnosti 
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8. Tvorba mapy 
 

Výstupem této bakalářské práce je grafické vyhotovení polohopisu a výškopisu na 

zadaném území v měřítku mapy 1:500. Účelová mapa byla vytvořena v několika 

programech. Polohopisná část mapy byla nakreslena převážně ručně v programu 

Microstation PowerDraft V8i a v MGEO. A výškopisná část mapy v programu Kokeš 11 za 

pomocí nástavby na vytváření vrstevnic Atlas. Celá kresba je vyhotovená podle atributů 

převzatých z Pokynů pro tvorbu účelové mapy a v souladu s normou ČSN 01 3411 Mapy 

velkých měřítek. 

 

8.1 Konstrukce polohopisu 

 

V programu Microstation PowerDraft V8i byl založen nový výkres v systému SJTSK. 

Nejprve byla zvolena aplikace MDL, kde byl vybrán nástavbový program Groma 11 a po 

nastavení všech potřebných atributů byly do výkresu nahrány pravoúhlé souřadnice a výšky 

bodů pomocné měřické sítě a následně všech podrobných bodů. Následně byla konstruována 

kresba prvků polohopisu a lomových čar za pomocí v terénu vyhotovených náčrtů. Dále 

doplnění mapových značek a popisných informacích vše s ohledem na zadané atributy jako 

vrstva, barva, tloušťka a styl. Kresba byla natočena tak, aby se vlezla na tisknutelný formát 

A1 a byla také doplněna legendou, mapovým listem na kterém se lokalita nachází a 

popisovou tabulkou. 
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Obr. č.  17 Microstation 

 

8.2 Konstrukce výškopisu 

 

V této účelové mapě byl výškopis znázorněn za pomocí tří prvků vrstevnic, výškových 

kót a technických šrafů. 

Vrstevnice byly zpracovávány v programu Kokeš, kde byl nejprve založen nový výkres 

v měřítku 1:500 a následně do něj byly naimportovány podrobné body s výškami. Soubor 

bodů byl před importem upraven tak, aby neobsahoval body, které se nehodí pro tvorbu 

vrstevnic, jako byly např. vstupy do jeskyň. Dále byla přiložena referenčně již vyhotovená 

kresba polohopisu a byly nadefinovány hrany. Ostrovní hrana byla použita u hran terénu, 

aby zde nedocházelo k interpolaci vrstevnic. Hrana lomová byla kreslena u cest, a to z 

důvodu, že dochází v podélném směru k vyhlazení. Potom za pomocí nástavby Atlas byly 

vygenerovány vrstevnice. V nastavení jsem nadefinoval rozestup základních vrstevnic na 1 

metr. Každých 5 metrů byla použita vrstevnice zdůrazněná spolu s výškovou kótou uvnitř. 

Následně byla kresba exportována do formátu dgn. A v programu Microstation PowerDraft 

V8i byly vrstevnice vyhlazeny, tak aby odpovídaly co nejvíce skutečnosti. 

Výškové kóty byly vloženy do různých míst mapy tak, aby byla zajištěna přehlednost a 

snadnější orientace ve výškopisu. Všechny výškové kóty jsou uvedeny na dvě desetinná 

místa, čili na centimetry.  
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Poslední část zhotovení výškopisu bylo dodělání technických šrafů. Šrafy byly 

dodělávány v programu Microstation PowerDraft V8i v nástavbě Mgeo. Zde byla 

nadefinována velikost šrafů a rozestupy. A vykresleny šrafy na všech stanovených terénních 

hranách. 
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9.  Závěr 
 

Tato bakalářská práce byla vyhotovena za účelem vytvoření mapy, která by mohla 

sloužit pro potřeby CHKO Blansko. Práce zmapovala část členitého území nacházející se 

jižně od obce Holštejn. Může posloužit i jako podklad při zkoumání pohybu a sesuvu skály 

nad jeskyní Nová rasovna, nebo jako podklad při plánované výstavbě mostu. Práce je 

vyhotovená v měřítku 1:500. Polohopisně je připojená do SJTSK a výškopisně do Bpv. 

V úvodu jsem se zabýval popisem lokality,  její historií a reliéfem, ale také popisem 

Moravského krasu obecně. Práce probíhaly chronologicky, tak jak je zde popsáno. 

Po zajištění všech důležitých podkladů proběhla rekognoskace území a vhodná volba 

přístrojů a pomůcek. Byla zbudována měřická sít za pomocí tří geodetických metod (GNSS, 

polygonový pořad, rajon). Polygonový pořad byl oboustranně připojený a oboustranně 

orientovaný. Technologií GNSS bylo zaměřeno 11 bodů. Síť však nebyla dostatečná a tak 

byla zhuštěná za pomocí rajonů. 

V dalších kapitolách je popsán průběh měřických prací a jejich metody. Podrobné 

body byly zaměřeny tachymetricky s využitím elektronického dálkoměru. Celkově bylo 

zaměřeno 931 bodů. 

Dále zpracování naměřených výsledků, které byly prováděny v programu Groma 

s nastavením všech správných korekcí. Bylo nutné ověřit také správnost dosažených 

naměřených výsledku za pomocí testovaní přesnosti 99 rovnoměrně rozložených 

identických bodů. Testování ukázalo, že všechny body splňují zadanou 3. třídu přesnosti dle 

normy ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. 

Poté už probíhala samotná realizace mapy. Nejprve polohopisná část, která byla 

vypracována v programu Microstation PowerDraft V8i doplněná popisnými informacemi. 

A následně výškopisná část, čili vytvoření vrstevnic s kótami, které jsem realizoval 

v programu Kokeš s nástavbou Atlas. 
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12.  Seznam použitých zkratek  
 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

PR    Přírodní rezervace  

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

BPV   Balt po vyrovnaní 

ČSN   Česká státní norma 

GPS   Globální polohový systém 

THM   Technicko – hospodářská mapa 

GNSS   Globální navigační satelitní systém 

RTK   Real time kinematic 

GSM   Globální systém mobilní 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

PPM   Part per milion 

RMS   Root mean square 
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