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ÚVOD 
Cílem diplomové práce je zaměření farní budovy a jejího přilehlého okolí 

v Čučicích a vyhotovení stavební dokumentace pro Národní památkový ústav (NPÚ). 

Postup vyhotovení stavební dokumentace je uveden v následujících 5 kapitolách. Nej-

prve byla provedena rekognoskace terénu s vedoucím diplomové práce Ing. Michalem 

Kurucem, Ph.D. Poté byla vybudována pomocná měřická síť, která byla polohově při-

pojena do souřadnicového systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 

a výškového systému Baltského po vyrovnání (Bpv). Dalším úkolem bylo zaměření 

podrobných bodů uvnitř objektu a v jeho okolí.  

Po dokončení měřických prací následovaly kancelářské práce, jako jsou výpočetní 

práce a grafické zpracování. Nejdříve byly vypočítány přibližné souřadnice a poté me-

todou vyrovnání sítě byly určeny souřadnice a výšky bodů pomocné měřické sítě. Poté 

byly vypočítány souřadnice podrobných bodů a bylo provedeno testování přesnosti. 

Na závěr byla vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500 a stavební dokumentace 

v měřítku 1:50, které mohou sloužit NPÚ k případné budoucí rekonstrukci. 
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1 LOKALITA 
Čučice jsou malá vesnice v Jihomoravském kraji asi 35 km jihozápadně od Brna. 

Obec obklopují lesy a nachází se v přírodním parku Oslava. Díky překrásné přírodě 

je obec vyhledávaným místem turistů. [1] 

Měřená oblast se nachází ve středu obce mezi kostelem sv. Jakuba Staršího 

a obecním úřadem (obr. 1). Jedná se o areál místní fary s hospodářskými stavbami. Bu-

dova fary přiléhá k barokní architektuře kostela sv. Jakuba Staršího, který vznikl v roce 

1748 přestavbou románského kostela. Tento kostel v roce 1707 spolu s farou vyhořel.  

 

 

Obr. 1 Obec Čučice se zvýrazněnou zájmovou lokalitou [zdroj podkladu: mapy.cz] 

 

Farní budovu v Čučicích tvoří volně stojící jednopatrová budova, kterou obklopu-

je farní dvůr a rozlehlá zahrada (obr. 2). V zahradě je umístěna nevelká sýpka obdélné-

ho půdorysu se sedlovou střechou. Farní dvůr vymezují severně od farní budovy tři pra-

voúhle navazující křídla hospodářských staveb a na jižní straně je farní dvůr vymezen 

cihlovou zdí.  
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Obr. 2 Satelitní snímek měřené lokality [ zdroj podkladu: mapy.cz] 

Budova fary má obdélný půdorys ze smíšeného zdiva a je krytá valbovou střechou 

(obr. 3). Východní fasáda orientovaná do prostoru dvora je tvořená mírně předstupují-

cím soklem, kordonovou a korunní římsou. Nad vstupem do budovy je připevněna ka-

menná kartuše s reliéfním znakem moravskokrumlovských Liechtensteinů s knížecí 

korunkou. Západní průčelí fary je z důvodu svažitého terénu poněkud zapuštěno a trav-

natý pozemek zahrady k jeho patě klesá krátkým strmým zářezem. Okenní otvory tvaru 

vertikálně orientovaného obdélníka mají novodobé dřevěné čtyřtabulkové výplně, které 

respektují památkový charakter budovy. Okenní otvory v přízemí mají navíc mříže. 

 

Obr. 3 Pohled na východní stranu farní budovy 
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Budova je rozdělena na přízemí, první patro a půdu. V přízemí se nachází chodba 

spojující východní a západní vstup do budovy. V přední části fary jsou dvě místnosti, 

do kterých se vstupuje z chodby. V levé zadní části je kuchyň a za kuchyní je další 

místnost, která slouží jako spíž. Vzadu vpravo z hlavní chodby vychází kolmo boční 

chodba, která vede k sociálním zařízením (obr. 4). Z boční chodby vede tříramenné 

schodiště do prvního patra. V prvním patře je chodba, ze které se vstupuje do okolních 

místností a dále po tříramenném schodišti na půdu. V přední části se uprostřed nachází 

velká místnost, sloužící jako klubovna, ze které se vstupuje do dvou místností. Na pravé 

straně se vyskytuje menší místnost, která má vlastní sociální zařízení. V zadní části prv-

ního patra se nachází další dva pokoje. Pravou zadní část prvního patra tvoří sociální 

zařízení. Místnosti v přízemí mají převážně valené klenby s pětibokými výsečemi nad 

vstupy. Na schodišti se také objevují valené klenby, stejně jako na chodbě v prvním 

patře. Ostatní místnosti v patře jsou plochostropé. Podlahy na faře jsou různé, v patře 

jsou historické, prkenné podlahy a v přízemí tvoří podlahy dlažba a linoleum. Stupně 

interiérových schodišť jsou kamenné s oblounovou profilací. [2] 

 
Obr. 4 Interiér farní budovy 
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2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

2.1 Rekognoskace terénu 
Rekognoskace daného území probíhala ve dvou etapách. První rekognoskace 

se uskutečnila 28. července 2017 spolu s vedoucím práce Ing. Michalem Kuru-

cem, Ph.D. Bylo potřeba posoudit, zda je daná lokalita vhodná pro diplomovou práci. 

Na místě byly vymezeny hranice pro účelovou mapu a po prozkoumání vnitřních pro-

stor fary bylo rozhodnuto, že se zaměří první a druhé nadzemní podlaží bez půdy. 

Při druhé návštěvě 2. září 2017 zájmové lokality probíhalo ověření polohového 

a výškového bodového pole. Na základě geodetických údajů, vyhledaných na webových 

stránkách cuzk.cz, bylo zjištěno, že pro měření bude možné využít 4 body (obr. 5). Pro 

polohové připojení 2 body, a to zhušťovací bod č. 207 a bod polohového bodového pole 

č. 612. Bod č. 207 je střed makovice kostela v Čučicích a bod č. 612 je křížek 

v obrubníku. Pro výškové připojení byly vybrány body  Oc2-32b (rodinný dům č.p. 71) 

a Oc2-32c (kostel v Čučicích). Poté bylo rozhodnuto, že vnější pomocná měřická síť 

bude vybudována pomocí technologie GNSS a z ní bude určena vnitřní měřická síť po-

mocí oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového pořadu 

a rajónů. Výšky pomocných měřických bodů, které byly stanoveny technologií GNSS, 

byly určeny metodou technické nivelace a ostatní pomocné body trigonometricky. 

 

 

Obr. 5 Bodové pole v Čučicích [zdroj podkladu:cuzk.cz] 
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2.2 Použité přístroje a pomůcky 
Pro účely vybudování pomocné měřické sítě a pro zaměření podrobných bodů by-

ly použity následující přístroje: 

 GNSS aparatura – Trimble R4-3 

 totální stanice Trimble 5503 DR 

 nivelační přístroj Topcon 

 laserový dálkoměr Bosch 

 ostatní pomůcky (pásmo, základna pro postavení stativu „pavouk“,…) 

2.2.1 GNSS aparatura – Trimble R4-3 

Vnější pomocná měřická síť byla vybudována pomocí GNSS aparatury od firmy 

Trimble s přijímačem Trimble R4-3. Použitou GNSS aparaturu můžeme vidět na obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Přijímač Trimble R4-3 s kontrolní jednotkou Trimble Slate 

 

2.2.2 Totální stanice Trimble 5503 DR 

Pomocí totální stanice Trimble 5503 Direct Reflex (DR) bylo realizováno po-

drobné měření a vybudování vnitřní měřické sítě (obr. 7). Totální stanice je vybavena 

dynamickými servomotory, pomocí nichž se ovládá horizontální a vertikální pohyb, 

a dálkoměrem s možností měřit pasivním odrazem přímo od objektů. Při měření ve 

dvou polohách byla u této totální stanice výhodou rychlost při cílení. Otočení do druhé 

polohy a zpět se provedlo stisknutím jednoho tlačítka, kdy se totální stanice sama přeto-

čila. Poté už bylo nutné pouze zkontrolovat zacílení a případně jemně docílit. Úhlová 
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přesnost je 1,0 mgon a délková přesnost pro měření s hranolem je (2 + 2 ppm ∙ D) mm. 

Při měření s totální stanicí byly využity i další pomůcky jako: stativ, odrazný hranol 

na výtyčce a svinovací metr. [3] 

 

Obr. 7 Trimble 5503 DR 

 

2.2.3 Nivelační přístroj AT-G7 

 Pro výškové zaměření bodů pomocné měřické sítě byl použit nivelační přístroj 

Topcon AT-G7. Jedná se o kompenzátorový nivelační přístroj pro technickou nivelaci. 

Přístroj je vybaven horizontálním kruhem s gradovým dělením a horizontální jemnou 

ustanovkou, která slouží pro přesné zacílení. Dále byly při měření s nivelačním přístro-

jem použity pomůcky: nivelační lať, nivelační podložka a výstražné vesty. [4] 

 

Obr. 8 Topcon AT-G7  
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2.2.4 Digitální laserový dálkoměr Bosch PLR 25 

Ve vnitřních prostorách fary byl kromě totální stanice používán i digitální lase-

rový dálkoměr Bosch PLR 25 (obr. 9). Laserový dálkoměr byl potřeba pro měření délek 

hlavně v prostorech, kde nebylo možno měřit s totální stanicí. U měření délek bylo 

možné nastavit měření od přední hrany dálkoměru nebo od zadní hrany dálkoměru. Pře-

vážně bylo využíváno měření od zadní hrany dálkoměru, ale v případě, že měřená délka 

byla krátká, bylo nutné měřit od přední hrany dálkoměru.  

 

Obr. 9 Bosch PLR 25  
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3 MĚŘICKÉ PRÁCE 
Měřické práce probíhaly ve dnech 2. 9. – 3. 9. 2017, 8. 9. – 12. 9. 2018, 

28. 10. 2017 a 14. 3. 2018 a spočívaly hlavně ve vybudování měřické sítě, jak vnější tak 

i vnitřní. Poté bylo uskutečněno podrobné měření polohopisu a výškopisu okolí, a po-

drobné měření samostatné budovy fary.  

3.1 Budování pomocné měřické sítě 
Před samotným měřením podrobných bodů bylo nutné vybudovat měřickou síť. 

Nejdříve byla vybudována vnější měřická síť a to tak, aby bylo co nejlépe vidět na sou-

sední body a body polohového bodového pole, a zároveň aby z daného stanoviska bylo 

vidět, co nejvíce podrobných bodů (obr. 10). Souřadnice pomocných měřických bodů 

byly určeny pomocí technologie GNSS. Poté se mohla začít budovat vnitřní měřická síť, 

která vycházela z bodů vnější měřické sítě. Souřadnice pomocných měřických bodů 

vnitřní sítě byly určeny metodou oboustranně připojených a oboustranně orientovaných 

polygonových pořadů. Obě sítě bylo nutné doplnit o další pomocné body, které vznikly 

během podrobného měření metodou rajónu. Výšky pomocných bodů, které byly stano-

veny technologií GNSS, byly určeny metodou technické nivelace a trigonometricky. 

 

Obr. 10 Ukázka přehledného náčrtu bodového pole a vnější měřické sítě 

Pomocné měřické body v okolí fary byly stabilizovány podle druhu povrchu buď 

měřickým hřebem, plastovou trubkou nebo nastřelovacím hřebem (obr. 11). Body 

ve vnitřních prostorech fary byly stabilizovány papírkem s křížkem, který byl na podla-

hu připevněn lepící páskou (obr. 12). Celkově bylo vytvořeno 39 pomocných bodů, při-

čemž bod 4039 byl vytvořen později na téměř stejném místě jako bod 4009, protože 

bod 4009 byl zničen v období mezi 12. 9. 2017 – 28. 10. 2017.  
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Obr. 11 Plastové trubky (Geobrčka) 

 

Obr. 12 Stabilizace ve vnitřních prostorech fary 

3.1.1 Metody měření použité pro vybudování pomocné měřické sítě 

3.1.1.1 Technologie GNSS 

Význam zkratky GNSS: 

 globální – použitelné v každém čase na kterémkoliv místě zeměkoule 

 navigační – slouží k zeměpisné orientaci 

 satelitní – používá umělé družice Země 

Strukturu GNSS můžeme rozdělit na 3 složky: 

o řídící složka – řídí funkci celého systému, průběžně monitoruje jeho činnost, vy-

tváří a udržuje systémový čas 

o kosmická složka – obsahuje aktivní umělé družice Země, jejichž poloha je konti-

nuálně určována v jednotné celosvětové geocentrické souřadnicové soustavě. 

o uživatelská složka – obsahuje přijímače schopné přijímat a zpracovávat družico-

vé GNSS signály 

Pro určování polohy pomocí technologie GNSS rozlišujeme 2 základní metody: ab-

solutní a relativní. Tyto metody můžeme využívat jak pro statické tak i kinematické 

metody určování polohy. U statického určování polohy je po dobu měření přijímač 

vzhledem k zemskému povrchu v klidu. Naopak u kinematického měření je anténa 

vzhledem k zemskému povrchu v pohybu. 

Přehled metod měření: 

 statická metoda 
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 rychlá statická metoda 

 stop and go 

 kinematická 

 RTK  [5] 

 

Obr. 13 Metoda RTK [6] 

 

Pomocí technologie GNSS byla vybudována vnější měřická síť. Jedná 

se o 11 pomocných bodů a to jsou body 4001 – 4007 a 4018 – 4021. Pro určování bodů 

byla zvolena metoda RTK a použitá služba VRS3-iMAX-GG sítě CZEPOS. Observace 

na bodech trvala minimálně 5 sekund. Souřadnice každého bodu byly určené dvakrát 

s časovým odstupem minimálně 2 hodiny. Pomocné body určené technologií GNSS 

byly použit jako výchozí. 

3.1.1.2 Polygonový pořad  

„Polygonový pořad je definován jako průmět prostorové lomené čáry do rovi-

ny.“ (Nevosád, Vitásek, 2005, s.59) 

Vrcholy polygonového pořadu se nazývají body polygonového pořadu. Pro zís-

kání polohy polygonových bodů se na těchto bodech měří osnovy směrů, z nichž se určí 

vrcholové úhly. Délky stran jsou měřeny tam a zpět. Z koncových bodů pořadů se ori-

entuje na dané body. Orientované jižníky se vypočítají z naměřených osnov směrů 

na koncových bodech. 

Základní typy polygonových pořadů: 

 polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný 

 polygonový pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

 polygonový pořad vetknutý 

Speciální typy polygonových pořadů: 

 polygonový pořad jednostranně připojený a jednostranně orientovaný 
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 polygonový pořad uzavřený s orientací na počátečním bodě 

 polygonový pořad uzavřený neorientovaný 

Polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný je jedním 

ze základních typů polygonových pořadů (obr. 14). Jsou zde známé souřadnice počáteč-

ního a koncového bodu pořadu A a B a souřadnice bodů sloužících k orientaci. [7] 

 

Obr. 14 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad [7] 

 

Vnitřní měřická síť byla vybudována na základě polygonových pořadů, které 

jsou propojeny s vnější měřickou sítí. Byly vytvořeny dva polygonové pořady obou-

stranně připojené a oboustranně orientované, jejichž připojovací body byly body vnější 

měřické sítě určené technologií GNSS. Polygonové body byly měřeny obousměrně 

ve dvou polohách dalekohledu. Před začátkem měření byly zavedeny fyzikální korekce, 

a to tak, že do totální stanice byla zadána teplota a tlak a konstanta hranolu. 

Za počáteční a koncový bod prvního polygonového pořadu byly zvoleny body 

4002 a 4005. Z počátečního bodu bylo orientováno na body 4003, 4018 a zhušťovací 

bod 207, z koncového bodu bylo orientováno na body 4004, 4021 a opět na zhušťovací 

bod 207. Polygonový pořad byl veden ze dvora přes hlavní chodbu v 1. nadzemním 

podlaží na zahradu. První polygonový pořad obsahuje 3 nově vzniklé pomocné body, 

což jsou bod 4008 – 4010.  

Za počáteční bod druhého polygonového pořadu byl opět zvolen bod 4002 

a za koncový bod byl určen bod 4006. Z bodu 4002 bylo orientováno na body 4003 

a 207, z bodu 4006 bylo orientováno na body 4004 a 207. Polygonový pořad opět začí-

nal na dvoře, procházel hlavní chodbou 1. nadzemního podlaží po schodech do 2. nad-

zemního podlaží, kde vedl přes celou chodbu do zadního pokoje a odtud na koncový 

bod na zahradu. Druhý polygonový pořad zahrnuje 8 nových pomocných bodů, přičemž 

bod 4008 byl brán jen jako kontrolní. Nově vzniklé body jsou 4011 – 4017. 
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3.1.1.3 Metoda rajónu 

„Pod pojmem rajón se rozumí orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného 

a určovaného bodu.“ (Nevosád, Vitásek, 2005, s.57) 

 Délka rajónu nesmí být větší než 1000 m a zároveň nesmí být větší, než je délka 

k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. Mohou být za sebou nejvýše tři navazující rajó-

ny. U rajónu máme dány souřadnice stanoviska a orientací, a nový bod vznikne na zá-

kladě měřených veličin, kterými jsou délka a směry. Princip výpočtu rajónu je znázor-

něn na obr. 15. [8] 

 

Obr. 15 Výpočet rajónu [7] 

Během podrobného měření byla pomocná měřická síť doplněna o pomocné body 

vytvořené metodou rajónu. Celkem vzniklo 18 pomocných bodů 4022 – 4039, přičemž 

3 body vznikly na vnější měřické síti a 15 bodů vzniklo na vnitřní měřické síti. U vnější 

sítě byly za známé body považovány pomocné body vzniklé technologií GNSS 

a u vnitřní sítě polygonové body. Nově vzniklé pomocné body byly měřeny polární me-

todou ve dvou polohách dalekohledu. 

3.1.1.4 Technická nivelace 

„Princip nivelace je založen na vymezení horizontální přímky nivelačním pří-

strojem a měření svislé odlehlosti bodů pomocí nivelačních latí.“ (Vondrák, 2004, s.7) 

Je to metoda, pomocí níž se určí převýšení mezi body (obr. 16). Pokud známe 

alespoň u jednoho bodu nadmořskou výšku, můžeme vypočítat nadmořské výšky ostat-

ních bodů. Pomocí mezní odchylky 𝑑ℎ  =  20 ∙  √𝑅 [𝑚𝑚], kde R je délka pořadu 

v kilometrech, posuzujeme, jestli měření splňuje požadavky technické nivelace. [9] 
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Obr. 16 Nivelační pořad [9] 

 

Metodou technické nivelace bylo určeno celkem 11 výšek pomocných bodů. 

Výšky bodů 4001 – 4003 a 4018 – 4019 byly určeny z nivelačního pořadu mezi body 

ČSNS Oc2-32b a Oc2-32c a výšky bodů 4004 – 4007 a 4020 – 4021 byly určeny 

z uzavřeného nivelačního pořadu, který byl připojen na bod Oc2-32c. Všechny body 

byly zaměřeny dvakrát a výsledná výška byla získána z aritmetického průměru naměře-

ných hodnot.  

Před začátkem měření bylo nutné provést zkoušku nivelačního přístroje. Kon-

krétně bylo potřeba zkontrolovat základní osovou podmínku L//Z (záměrná přímka 

je rovnoběžná s osou nivelační libely). Postup kontroly: přístroj byl postaven do středu 

spojnice dvou nivelačních latí a přečetlo se čtení na lať vpřed i na lať vzad a získali 

jsme převýšení. Poté byl přístroj postaven asi 2 m za jednu z latí a opět bylo přečteno 

čtení vpřed a vzad, ze kterého jsme získali druhé převýšení. Na závěr byla převýšení 

mezi sebou porovnána a byla zjištěna chyba způsobená nesplněním základní osové 

podmínky. Při porovnání byla zjištěna odchylka 1 mm / 17 m. Tato odchylka byla vy-

loučena postavením přístroje do středu každé ze sestav v nivelačním pořadu. Zápisník 

z technické nivelace společně s kontrolou přístroje je doložen v příloze č. 10.2. 

3.1.1.5 Trigonometrické určení výšky 

Trigonometrická metoda určování výšek a převýšení se využívá jak v mapování, 

tak i v inženýrské geodézii. Převýšení mezi dvěma body se vypočítá ze známé vodorov-

né nebo šikmé délky mezi těmito body a z měřeného zenitového úhlu (obr. 17). [10] 
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Obr. 17 Určení převýšení mezi body B a A [9] 

 

Metodou trigonometrického určení výšek byly určeny výšky polygonových bodů 

a výšky všech bodů určených metodou rajónu.  

3.2 Podrobné měření 
Podrobné body byly převážně měřeny polární metodou s využitím totální stanice, 

která nám umožňuje přímo registrovat naměřená data do paměti přístroje. Před samot-

ným měřením bylo potřeba zkontrolovat nastavení, zavést fyzikální korekce (teplota, 

tlak) a změřit výšku přístroje. Zároveň bylo nutné během celého měření kontrolovat 

správnou výšku cíle. Z každého stanoviska byly měřeny nejméně dvě orientace na zná-

mé body ve dvou polohách dalekohledu. Měření na podrobné body probíhalo v jedné 

poloze. Žádná vzdálenost podrobných bodů od stanoviska nepřesáhla 1,5 násobek vzdá-

lenosti k nejvzdálenější orientaci. Na konci každého měření bylo provedeno kontrolní 

měření alespoň na jeden orientační bod. Při podrobném měření nebyly vedeny měřické 

náčrty. Body byly ukládány pod různými kódy, které byly využity při vykreslení mapy. 

Přehled použitých kódů je uveden v kapitole č. 5.  

Podrobné body pro tvorbu účelové mapy byly měřeny polární metodou a některé 

body byly určeny ortogonální metodou (obr. 19). Celkově bylo polární metodou namě-

řeno 778 bodů. Podrobné body byly měřeny tak, aby vzdálenost mezi nimi nebyla větší 

než 2 – 3 cm na mapě. To znamená, že pro mapu v měřítku 1:500 byly body mezi sebou 

měřeny ve vzdálenosti 10 – 15 m ve skutečnosti. Tato vzdálenost byla v terénu při po-

drobném měření krokována. Pro vyhotovení účelové mapy byly zaměřovány následující 

prvky: budovy, vstupy na pozemky a do budovy, průběh cesty, stromy, povrchové zna-

ky inženýrských sítí, hranice kultur, prvky terénní kostry, hrany a paty svahu, rozhraní 

druhů povrchů, apod. 

Polární metoda byla použita i při měření interiéru. Ve vnitřních prostorách bylo 

naměřeno celkově 1638 podrobných bodů pomocí totální stanice. Podrobné body byly 

měřeny s využitím bezhranolového módu a při orientaci bylo měřeno na hranoly na sta-
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tivu (obr. 18). Pro lepší stabilitu stativů byly při měření využívány tzv. pavouky. 

V interiéru fary byly zaměřovány všechny prvky potřebné pro tvorbu půdorysů a řezů: 

schodiště, klenby, okna, dveře, apod. 

Číslování bodů na účelové mapě i v interiéru je rozdílné. V obou případech začíná 

číslování podrobných bodů od 1. Rozdílnost spočívá v tom, že podrobné body interiéru 

mají v úplném čísle bodu číslo náčrtu 1(624373000010001) a body účelové mapy mají 

číslo náčrtu 2 (624373000020001). 

 

Obr. 18 Měření podrobných bodů v interiéru  
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Obr. 19 Měření podrobných bodů účelové mapy  

 

3.2.1 Polární metoda 

U polární metody získáváme polohu bodu pomocí polárních souřadnic – vodorov-

ného úhlu mezi orientačním směrem a určovaným bodem a délky od stanoviska 

k určovanému bodu. U měření polární metodou se v některých případech využívá i po-

lární doměrek a polární kolmice (obr. 20). Pokud je například nepřístupný vnitřní roh 

budovy a my potřebujeme změřit délku, využijeme polární doměrek. V případě, že není 

ze stanoviska vidět na určovaný bod, měří se polární kolmice. [11] Při měření byla vyu-

žívána prostorová polární metoda, což znamená, že byla měřena šikmá délka od známé-

ho bodu, vodorovný úhel a zenitový úhel na určovaný bod. [12] 
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Obr. 20 Polární metoda [11]  

 

3.3 Kontrolní měření 
Na závěr bylo provedeno kontrolní měření, které bylo využito pro ověření přesnosti 

mapy. Na účelové mapě byly na každém stanovisku zaměřeny jednoznačně identifiko-

vatelné body, které byly následně změřeny ještě jednou z jiného stanoviska. Pro účely 

zaměřování jednoznačně identifikovatelných bodů byla využita původní stanoviska, 

u kterých byly nově určeny souřadnice i výška pomocí technologie GNSS. Výšky sta-

novisek už nebyly znova určovány pomocí technické nivelace, protože se posuzuje, zda 

mapa vyhovuje 3. třídě přesnosti, a na to stačí určit výšky technologií GNSS. Celkově 

bylo pro testování přesnosti zaměřeno 110 jednoznačně identifikovatelných bodů. Podle 

ČSN 01 3410 je potřeba u testování přesnosti výšek a souřadnic nejméně 100 bodů, což 

znamená, že požadavky dané normy byly splněny. 

V interiéru budovy byly měřeny oměrné i křížové míry mezi body určenými polární 

metodou. Opět podle ČSN 01 3410 bylo nutné změřit nejméně 100 dvojic bodů. Celko-

vě bylo určeno 108 délek. Všechny naměřené hodnoty byly využity pro testování přes-

nosti, o kterém je pojednáno v následující kapitole. 
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4 VÝPOČETNÍ PRÁCE 
Další kapitolou jsou výpočetní práce, které bylo možné uskutečnit po skončení mě-

řických prací. Prvním úkolem bylo naměřená data stáhnout do počítače. Bylo nutné 

stáhnout data z GPS aparatury a z totální stanice. Data z GPS aparatury byla stažena 

přes kontrolní jednotku. Data z totální stanice byla pomocí USB kabelu přetažena 

do počítače. Poté bylo možné na základě naměřených dat vypočítat pomocné měřické 

body a podrobné body, které byly vypočítány v souřadnicovém systému JTSK a výško-

vém systému Bpv. 

Všechny výpočetní práce se prováděly v programu Groma verze 12.0. Protože ma-

tematické korekce z kartografického zobrazení a nadmořské výšky nebyly zavedeny při 

stahování dat, bylo nutné je nastavit před importem dat do programu (obr. 21).   

 

Obr. 21 Nastavení matematických korekcí 

4.1 Výpočet bodů pomocné měřické sítě 
Body určené technologií GNSS byly zaměřeny dvakrát. Výsledné souřadnice 

těchto bodů byly určeny aritmetickým průměrem obou měření. Protokol z měření 

je v příloze č. 10.1. V následující tabulce jsou uvedeny výsledné souřadnice bodů urče-

ných technologií GNSS.  

Tabulka 1 Seznam souřadnic určených technologií GNSS 

Číslo bodu X [m] Y [m] H [m] 

624373000014001 622783,978 1164444,868 338,425 

624373000014002 622785,108 1164435,311 337,608 

624373000014003 622795,482 1164413,412 338,570 

624373000014004 622815,983 1164400,607 341,524 

624373000014005 622826,655 1164426,897 342,527 

624373000014006 622819,585 1164434,997 341,480 

624373000014007 622813,819 1164447,641 341,382 

624373000014018 622768,600 1164447,068 335,957 

624373000014019 622760,093 1164397,860 333,725 

624373000014020 622854,289 1164395,600 346,031 

624373000014021 622867,288 1164442,618 346,261 
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4.1.1 Výpočet výšek pomocných bodů 

Výšky pomocných bodů byly určeny technickou nivelací a výšky byly vypočítá-

ny přímo v zápisníku pro technickou nivelaci (viz příloha č. 10.2). Tyto výšky byly při-

řazeny bodům určeným technologií GNSS kvůli vyšší přesnosti (viz tabulka 2). Výšky 

ostatních pomocných bodů byly určeny trigonometricky. 

Tabulka 2 Přehled výšek určených technickou nivelací 

Číslo bodu H [m] 

624373000014001 338,393 

624373000014002 337,596 

624373000014003 338,545 

624373000014004 341,514 

624373000014005 342,527 

624373000014006 341,487 

624373000014007 341,372 

624373000014018 335,919 

624373000014019 333,721 

624373000014020 346,036 

624373000014021 346,271 

4.1.2 Výpočet přibližných souřadnic pomocných bodů 

Přibližné souřadnice pomocných bodů byly vypočítány pomocí dvou polygono-

vých pořadů oboustranně připojených a oboustranně orientovaných. Jako výchozí body 

byly použity body určené technologií GNSS s výškami z nivelace. Některé pomocné 

body byly vypočítány polární metodou. 

4.1.3 Vyrovnání sítě 

Po získání přibližných souřadnic pomocné sítě se mohlo přejít k vyrovnání sítě. Před 

samotným vyrovnáním bylo potřeba všechny zápisníky vložit do jednoho a provést 

zpracování zápisníku v několika následujících krocích: 

 zpracovat měření v obou polohách, opravit indexovou chybu 

 redukovat směry, redukovat převýšení na spojnici stabilizačních značek 

 spojení opakovaných stanovisek 

 zpracovat opakovaná měření 

 zpracovat obousměrně měřené délky a převýšení 

Po zpracování zápisníku bylo možné přejít k vyrovnání sítě. Vyrovnání sítě je roz-

děleno na dvě části polohové a výškové. U polohového vyrovnání byla síť připojena 

do S-JTSK pomocí helmertovy transformace prostřednictvím připojovacích bodů a po-

mocí bodů státního bodového pole, které vstupovaly do vyrovnání jako dané. Ostatní 

pomocné body vstupovaly do vyrovnání jako určované. U výškového vyrovnání byly 

výšky určené technickou nivelací považovány za dané a ostatní výšky byly zvoleny jako 

určované (obr. 22). 
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 Nakonec bylo potřeba nastavit parametry sítě. Z důvodu různých délek u vnitřní 

a vnější sítě, a protože venku bylo měřeno na hranol na výtyčce a vevnitř byly hranoly 

na stativech, byl proveden rozbor přesnosti pro každý směr a každou délku zvlášť. Pro 

každý směr a délku bylo nutné vypočítat střední chyby. Podle výrobce přístroj dosahuje 

střední chyby délky ms
TR 

= (2 + 2 ppm ∙ D) mm a střední chyby směru měřeného 

v jedné skupině mr
TR

 = 10
cc

. Do výpočtu byl také zahrnut vliv centrace přístroje a cíle. 

Při měření na hranoly na stativech byla uvažována střední chyba centrace mc = 1 mm 

a u měření na hranoly na výtyčce byla použita střední chyba centrace mc = 10 mm. 

Vzorce pro výpočet střední chyby délky včetně vlivu centrace (4.1) a střední chyby vli-

vu centrace a cíle (4.2) jsou následující:  

 𝑚𝑠 = √(𝑚𝑠
𝑇𝑅)2  + (𝑚𝑐)2 (4.1) 

 𝑚𝑟𝑐 =  
√(𝑚𝑐

𝑝ří𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗
)2 + (𝑚𝑐

𝑐í𝑙)2

𝑠
∙ 𝜌 (4.2) 

Tabulka s výslednými hodnotami je součástí přílohy č. 10.3. Tyto hodnoty byly ruč-

ně vkládány k příslušným směrům a délkám. Poté mohla být síť vyrovnána. Souřadnice 

i výšky vyrovnaných bodů byly určeny s přesností na milimetry. Protokol z vyrovnání 

sítě je přílohou č. 10.3 a seznam souřadnic pomocných bodů je přílohou č. 10.4. 

 

Obr. 22 Nástroj „Vyrovnání sítě“ 

4.2 Výpočet podrobných bodů 
Na základě vyrovnaných pomocných bodů bylo možné přejít k výpočtu podrob-

ných bodů. Podrobné body byly vypočítány přes funkci „Polární metoda dávkou“. Sou-

řadnice i výšky podrobných bodů pro zpracování účelové mapy byly vypočítány na cen-

timetry. Naopak souřadnice i výšky podrobných bodů interiéru budovy byly vypočítány 
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na milimetry. Protokol z výpočtu je součástí přílohy č. 10.3 a seznam podrobných bodů 

je v příloze č. 10.4. 

4.3 Testování přesnosti 
Pomocí jednoznačně identifikovatelných bodů byla ověřena přesnost výsledné ma-

py. Byla testována jak přesnost souřadnic, tak přesnost výšek. Celkově bylo naměřeno 

110 jednoznačně identifikovatelných bodů, které byly rovnoměrně rozmístěny po celé 

lokalitě. Testování podrobných bodů bylo provedeno podle kritérií pro 3. třídu přesnosti 

(tabulka 3). Jednoznačně identifikovatelné body byly měřeny jak na zpevněném po-

vrchu, tak nezpevněném. A protože tyto body nebyly nijak rozděleny, tak u testování 

výšek byla výběrová směrodatná výšková odchylka porovnána s hodnotou pro zpevně-

ný povrch, která má přísnější kritérium. Všechny souřadnice i výšky splnily kritéria 

3. třídy přesnosti.  Testování přesnosti souřadnic a výšek se nachází v příloze č. 10.5. 

Tabulka 3 Kritéria pro 3. třídu přesnosti [13] 

Třída přesnosti uXY [m] uN [m] 

3 0,14 0,12 

 

V interiéru budovy byly měřeny kontrolní oměrné a křížové míry, poté byly porov-

návány s délkami vypočtenými ze souřadnic podrobných bodů. Celkově bylo naměřeno 

108 délek v interiéru objektu. I interiéru objektu přesnost splňovala kritéria pro 2. třídu 

přesnosti (tabulka 4). Opět všechny délky splnily kritérium 2. třídy přesnosti. Testování 

oměrných měr je v příloze č. 10.5. 

Tabulka 4 Kritéria pro 2. třídu přesnosti [13] 

Třída přesnosti uXY [m] uN [m] 

2 0,08 0,07 

4.3.1 Testování přesnosti souřadnic 

K testování přesnosti souřadnic kontrolním měřením je nutné vypočítat u iden-

tických bodů souřadnicové rozdíly 

 ∆𝑋 =  𝑋𝑚 − 𝑋𝑘,     ∆𝑌 =  𝑌𝑚 − 𝑌𝑘 (4.3) 

kde  Xm, Ym jsou výsledné souřadnice podrobného bodu polohopisu 

 Xk, Yk jsou souřadnice stejného bodu z kontrolního měření 

Přesnost souřadnic se pokládá za vyhovující pokud 

a) polohové odchylky ∆p (4.4) vyhovují kritériu (4.5) 

 ∆𝑝 =  √∆𝑥2 + ∆𝑦2 (4.4) 



 
 

 
  31 
 

 |∆𝑝| ≤ 1,7 ∙ 𝑢𝑥,𝑦 (4.5) 

 

b) je přijata hypotéza, že výběr přísluší 3. třídě přesnosti. Tzn. že výběrová střední 

souřadnicová chyba sxy (4.6) musí vyhovovat kritériu (4.7) 

 𝑠𝑥𝑦 =  √0,5 ∙ (𝑠𝑥
2 + 𝑠𝑦

2) (4.6) 

 𝑠𝑥𝑦 ≤  𝜔2𝑁 ∙ 𝑢𝑥𝑦
 (4.7) 

Střední souřadnicové chyby sx a sy se vypočítají ze vztahu (4.8), kde N je počet 

bodů a k je koeficient, který má hodnotu k = 2, protože kontrolní měření má stejnou 

přesnost jako metoda měření polohopisu. Základní střední souřadnicová chyba ux,y 

se rovná hodnotě 0,14 m a koeficient ω2N = 1,1 při volbě hladině významnosti 5 % a při 

počtu bodů N v rozsahu 100-300 bodů. [13] 

 𝑠𝑥  =  √
1

𝑘∙𝑁
∑ ∆𝑥𝑗

2𝑁
𝑗=1 ,    𝑠𝑦  =  √

1

𝑘∙𝑁
∑ ∆𝑦𝑗

2𝑁
𝑗=1  (4.8) 

4.3.2 Testování přesnosti výšek 

K testování přesnosti výšek kontrolním měřením se u identických bodů vypočí-

tají výškové rozdíly 

∆𝐻 =  𝐻𝑚 −  𝐻𝑘   (4.9) 

 

kde Hm je výška podrobného bodu výškopisu 

        Hk je výška stejného bodu určeného kontrolním měřením 

Přesnost výšek se pokládá za vyhovující pokud 

a) rozdíly výšek ∆H vyhovují kritériu 

|∆𝐻|  ≤ 2 ∙ 𝑢𝐻 ∙ √𝑘   (4.10) 

b) je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší 3. třídě přesnosti. Tzn., že výbě-

rová střední výšková chyba sH (4.11) vyhovuje kritériu (tabulka 5) 

 

Tabulka 5 Kritéria pro výškovou přesnost [13] 

Pro zpevněný povrch Pro nezpevněný povrch 

𝒔𝑯 ≤ 𝝎𝑵 ∙ 𝒖𝑯               𝑠𝐻 ≤ 3 ∙ 𝜔𝑁 ∙ 𝑢𝐻          

 

Základní střední výšková chyba uH = 0,12 m. Koeficient k = 2, protože je měření 

stejně přesné. Koeficient ωN má při volbě hladině významnosti 5 % a pro počet bo-
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dů N o rozsahu 80-500 bodů hodnotu ωN = 1,1. Výběrová směrodatná výšková od-

chylka sH se vypočítá podle následujícího vztahu [13] 

𝑠𝐻 =  √
1

𝑘 ∙ 𝑁
∑ ∆𝐻𝑗

2

𝑁

𝑗=1

 

(4.11) 

 

4.3.3 Testování oměrných měr 

K ověření délek přímých spojnic podrobných bodů byly určeny délkové rozdíly 

∆𝑑 =  𝑑𝑚 −  𝑑𝑘   (4.12) 

 

kde dm je délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic 

  dk je délka spojnice určená přímého měření 

Přesnost se pokládá za vyhovující pokud 

a) absolutní hodnoty všech rozdílů délek vyhovují kritériu 

|∆𝑑| ≤ 2 ∙ 𝑢𝑑 ∙  k   (4.13) 

b) kritérium (4.14) je splněno pro 60 %  délek 

|∆𝑑| ≤  𝑢𝑑 ∙  k   (4.14) 

  

Ud se vypočítá podle vzorce (4.15), kde ux,y = 0,08 m a d je větší délka 

ze dvou porovnávaných délek. Koeficient k = 1,0, protože jde o hodnotu vypočtenou 

ze souřadnic. [13] 

 𝑢𝑑 = 1,5 ∙
𝑑+12

𝑑+20
∙ 𝑢𝑥,𝑦   (4.15) 
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5 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ 
Grafickými výstupy práce jsou přehledné náčrty bodového pole a pomocné měřické 

sítě, účelová mapa v měřítku 1:500 a stavební dokumentace v měřítku 1:50. Všechny 

grafické přílohy byly zpracovány v programu Microstation PowerDraft V8i s využitím 

nadstavby MGEO. 

5.1 Účelová mapa  
Účelová mapa byla vytvořena na základě vypočítaných souřadnic podrobných bodů 

v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Během měření byly podrob-

né body kódovány a pomocí těchto kódů byla kresba částečně vytvořena. Před impor-

tem souřadnic bylo potřeba v programu Microstation PowerDraft V8i založit výkres 

ve formátu *.dgn. V nadstavbě MGEO bylo nutné dané kódy nadefinovat a přiřadit jim 

správné atributy podle tabulky atributů, která byla převzata od Ing. Petra Kalvody, 

Ph.D., z předmětu Mapování I. Pro kódování byla použita písmena abecedy, která jsou 

uvedena v následující tabulce č.6. V seznamu souřadnic je před některými písmeny po-

užit znak #, který označoval začátek linie. Ukázku kódování v seznamu souřadnic mů-

žeme vidět na obrázku č. 23. 

Tabulka 6 Přehled použitých kódů u podrobných bodů účelové mapy 

Kód Význam 

A Budova 

B Vstup na pozemek, do budovy 

C Hřiště 

D Větrací komín 

E Žlab  

F Propustek 

H Hrana 

I Beton 

J Štěrk 

K Kameny 

L Schody 

M Dlažba 

N Nájezd 

O Obrubník 

P Pata 

R Terén 

S Strom 

T Plot 

U Lampa 

V Vpusť 

W Šachta  

Y Cesta 

Z Zeď 

DZ Dopravní značka 

SV Vodovodní šoupátko 

VN Sloup 
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Obr. 23 Ukázka seznamu souřadnic s použitými kódy 

Po nastavení správných atributů byly do výkresu naimportovány podrobné body. 

Po importu souřadnic se ve výkresu objevila částečně vytvořená kresba. Bylo potřeba 

dokreslit některé linie, aby byly dané objekty uzavřené. Mapové značky a různé druhy 

čar byly do mapy vloženy pomocí knihovny buněk a čar podle ČSN 01 3411 [14] 

ve zvoleném měřítku. 

Výškopis v mapě je znázorněn pomocí terénních hran, technických šraf a výško-

vých kót. Výškové kóty jsou uváděny na zpevněném povrchu na dvě desetinná místa 

a na nezpevněném povrchu na jedno desetinné místo. Pro lepší přehlednost byly výško-

vé kóty redukovány a posunuty. Do mapy byla přidána vrstva s katastrální mapou, která 

je zobrazena fialovou barvou, aby byla odlišná a nesplývala s kresbou polohopisu. 

Na závěr byla mapa doplněna o křížky pravoúhlé souřadnicové sítě se souřadnicemi, 

okrajový náčrtek se zobrazením mapových listů, popisovou tabulku, orientaci k severu 

a legendu, ve které jsou všechny použité mapové značky a linie. V tištěné formě účelo-

vé mapy jsou linie pro dešťovou kanalizaci uvedeny v měřítku 1:200 kvůli správnému 

zobrazení informace o prvku. 

5.2 Přehledný náčrt bodového pole a pomocné měřické sítě 
V programu Microstation PowerDraft V8i byly dále vytvořeny přehledné náčrty. 

Kvůli přehlednosti byly vytvořeny 3 náčrty: přehledný náčrt pomocné měřické sítě - 

vnější část, přehledný náčrt pomocné měřické sítě – vnitřní část 1.NP a přehledný náčrt 

pomocné měřické sítě – vnitřní část 2.NP. 

Přehledný náčrt pomocné měřické sítě – vnější část byl vytvořen pro body, které 

jsou v okolí farní budovy. Body pomocné měřické sítě jsou zobrazeny červenou barvou 

a jsou rozděleny na body zaměřené technologií GNSS a body určené terestricky. Body 

státního bodového pole jsou v náčrtu zobrazeny černou barvou. Směry a délky měřené 

mezi body jsou znázorněny černou linií. 

V přehledných náčrtech vnitřní měřické sítě 1.NP a 2.NP  jsou znázorněny jak body 

vnitřní měřické sítě, tak body vnější měřické sítě, ale pouze ty, na které bylo orientová-

no z vnitřních bodů. Body vnitřní měřické sítě jsou znázorněny červenou barvou a body 

vnější měřické sítě modrou barvou (viz obr. 24). Směry a délky měřené mezi body jsou 
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opět znázorněny černou linií. Všechny přehledné náčrty byly na závěr doplněny o le-

gendu, měřítko, název, orientaci k severu, poslední použité číslo a údaje o daném úze-

mí. 

 

Obr. 24 Ukázka přehledného náčrtu vnitřní měřické sítě 1.NP 

 

5.3 Stavební dokumentace 
Stavební výkresy farní budovy v Čučicích byly také zpracovány v programu 

Microstation PowerDraft V8i podle ČSN 01 3420 [15] a Měřické dokumentace histo-

rických staveb [16]. Při měření podrobných bodů uvnitř objektu byly opět body kódo-

vány (viz tabulka č.7). Pro danou práci mezi stavební výkresy patří: půdorys 1.NP, pů-

dorys 2.NP, podélný řez a příčný řez. 

 

Tabulka 7 Přehled použitých kódů u podrobných bodů uvnitř budovy 

Kód Význam 

A Kamna 

B Parapet 

C Strop 

D Otvor u dveří 

E Prah u dveří 

F Dřevěný obklad 

G Stěna 

H Střecha 

K Klenba 

O Otvor u oken 

P Půdorys 
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Q Okap 

R Rám dveří a oken 

S Schody 

V Výklenek, díra ve zdi 

X Keramický obklad 

 

5.3.1 Půdorysy 

Půdorysy obou podlaží byly vedeny tak, aby procházely všemi otvory, tzn. dveřmi 

a okny. Při tvorbě půdorysů byly použity 3 tloušťky čar: velmi tlustá, tlustá a tenká 

a také různé typy čar. Typy čar jsou odlišné v normě ČSN 01 3420 a v Měřické doku-

mentaci historických staveb. V této práci byly zvoleny typy čar podle Měřické doku-

mentace historických staveb (viz obr. 25). Tzn., že konstrukce, kterými prochází řezová 

rovina, jsou nakresleny velmi tlustou plnou čarou. Konstrukce pod řezovou rovinou 

viditelné jsou kresleny tlustou plnou čarou a konstrukce nad řezovou rovinou viditelné 

jsou kresleny tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami. Sklopené klenby jsou zná-

zorněny tlustou čerchovanou čarou. Pro větší přehlednost výkresu jsou některé prvky 

kresleny barevně např. kovové (modře) a dřevěné (hnědě) prvky. V půdorysech je zná-

zorněn červenou velmi tlustou čerchovanou čarou průběh svislých řezů.  

 

Obr. 25 Tloušťky a typy čar podle Měřické dokumentace historických staveb 

Půdorys je okótován tenkými čarami, přičemž kóty jsou uváděny na centimetry. 

Ve výkrese jsou dále uvedeny absolutní výšky podlah v každé místnosti. U sklopených 

kleneb jsou uvedeny relativní kóty paty klenby a vrcholu klenby. Kóty kleneb jsou počí-

tány od výšky podlahy, pouze kóty kleneb na schodišti jsou počítány od výšky daného 

schodištního stupně. Výšky podlah a relativní výšky jsou uváděny s přesností na dvě 

desetinná místa. 

 Nakonec byl výkres doplněn o popisovou tabulku, legendu, specifikaci prvků a le-

gendu místností, ve které se nachází podrobnější informace o každé místnosti, které 
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nebyly vloženy přímo do kresby z důvodu přehlednosti. Pouze v 2.NP jsou v některých 

místnostech 2 druhy podlah, a proto je přímo v kresbě popis, o jakou podlahu se jedná. 

Ukázka kresby půdorysu je na obr. 26. 

 

Obr. 26 Ukázka kresby půdorysu 2.NP v prostředí Microstation PowerDraft V8i 
 

5.3.2 Svislé řezy 

Byly vyhotoveny 2 svislé řezy – podélný a příčný. Průběh řezů je zobrazen 

v obou půdorysech. Řezy jsou převážně vedeny přes okna a dveře. V některých přípa-

dech bylo nutné vést řez přes zeď kvůli klenbám. Příčný řez je vedený v prostoru scho-

diště (viz obr. 27). U řezů jsou použity stejné tloušťky a typy čar jako v předchozí kapi-

tole. Oba řezy jsou okótované, převládají zde výškové kóty, které jsou uváděny 

v metrech na dvě desetinná místa. Na závěr byl opět výkres doplněn o popisovou tabul-

ku a legendu.  

 

Obr. 27 Ukázka kresby příčného řezu v prostředí Microstation PowerDraft V8i 
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6 ZÁVĚR 
V diplomové práci je popsán postup vypracování účelové mapy a stavební výkre-

sové dokumentace. Nejdříve byla vybudována pomocná měřická síť, která byla připoje-

na do závazných systémů na území České republiky, což jsou souřadnicový systém 

JTSK a výškový systém Bpv. Celkově bylo vybudováno 39 pomocných bodů. 

K vybudování 11 pomocných bodů byla použita technologie GNSS a výšky těchto bodů 

byly určeny technickou nivelací. Další pomocné body byly určeny polygonovými pořa-

dy a rajóny, výšky těchto bodů byly určeny trigonometricky.  

Dalším krokem bylo podrobné měření uvnitř objektu a v okolí. Podrobné body byly 

měřeny polární metodou. Pro vyhotovení účelové mapy bylo zaměřeno asi 780 bodů 

a pro stavební dokumentaci bylo zaměřeno 1600 bodů. Dále bylo zaměřeno 110 jedno-

značně identifikovatelných bodů na účelové mapě a 108 oměrných a křížových měr 

uvnitř objektu. 

Po skončení měřických prací byly vypočítány přibližné souřadnice pomocných bo-

dů a z nich pomocí metody vyrovnání sítí byly určeny souřadnice a výšky pomocných 

bodů. Potom byly vypočítány podrobné body a bylo provedeno testování přesnosti. Tes-

tování bylo prováděno podle normy ČSN 01 3410. Testované body na účelové mapě 

odpovídají 3. třídě přesnosti podle dané normy a body uvnitř objektu splňují 2. třídu 

přesnosti. Výpočet pomocných a podrobných bodů byl prováděn v programu Groma 

verze 12.0.  

Na závěr byly vypracovány grafické přílohy. Přehledné náčrty bodového pole 

a pomocné měřické sítě, účelová mapa a stavební dokumentace byly vytvořeny 

v programu Microstation PowerDraft V8i s nadstavbou MGEO. Účelová mapa byla 

vytvořena v měřítku 1:500. Stavební dokumentace byla vytvořena v měřítku 1:50 a ob-

sahuje: půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, podélný řez a příčný řez. Grafické přílohy jsou 

v tištěné formě součástí diplomové práce, ostatní přílohy jako jsou zápisníky, protokoly 

a seznamy souřadnic jsou v digitální formě na CD, které je také součástí diplomové 

práce.  
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NPÚ Národní památkový ústav 
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