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Anotace 
 Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy v oblasti krasového 
reliéfu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu v oblasti vývěru 
Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází zhruba ve střední části Moravského krasu. 
Tato práce popisuje celkový proces tvorby účelové mapy. 
 
Abstract 
 This thesis is focused on creating special-purpose maps of karst relief. Specifically, 
the geodetic terrain relief in the area of seepage Jedovnický stream. This site is located 
roughly in the middle part of the Moravian Karst. As part of this work are assessed height 
and positional conditions in the locality. This thesis describes the overall process              
of creating special-purpose maps. 
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1. ÚVOD 
 

Cílem této práce je vytvoření účelové mapy v prostředí krasového reliéfu. Práce byla 
vytvářena v souladu s nařízeními a předpisy pro tvorbu účelové mapy. Mapové dílo bylo 
vytvořeno v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Dále bylo 
využito normy ČSN 013410, Mapy velkých měřítek. 

Samotné místo měření, osada Josefov a blízké okolí se nachází v Moravském krasu 
nedaleko města Adamov. Dále se zde nachází vývěr Jedovnického potoka a také jeskyní 
komplex Býčí skála, Stará Huť u Adamova (Huť Františka) .  

Konkrétní lokalita navazuje na předchozí účelové mapy tvořené studenty z minulých 
let a byla vymezena vedoucím této bakalářské práce.  
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2. LOKALITA 
 

2.1. Popis lokality 
 
Zadané území pro vyhotovení účelové mapy v krasové reliéfu se nachází v Národní 

přírodní rezervaci Býčí skála. Celá rezervace se nachází v Křtinském údolí, v katastrálních 
územích Habrůvka (636452), Olomučany (710954), Adamov (600041), Babice              
nad Svitavou (600695). Zadaná lokalita byla vymezena ze severu hranicí NPR Býčí skála, 
z jihu úpatím kopce Jelenec, ze západu křižovatkou v osadě Josefov a z východu navazuje 
na práci mého kolegy Lukáše Netolického.   

 
 

 
Obr.2.1. Vymezení dané lokality [10] 

 
2.2. Historie lokality a jejího okolí 
 
2.2.1 Osada Josefov 
 
Josefov je neveliká osada na okrese Blansko, která leží v Josefovském                           

a Olomučanském údolí. Původní osada, která se nacházela v údolí, kde byla zpracovávána 
železná ruda, se nazývala Žleb. Podle Josefa Václava z Lichtenštejna, který vlastnil 
nedaleký Adamov, byla osada nazvána jako Josefov. 

 

 
Obr. 2.2.1. Osada Josefov u Adamova [5] 

 
Osada vznikla na třech katastrech: Horní Josefov je na katastru Habrůvky a Olomučan 

a Dolní Josefov na katastru obce Babice nad Svitavou. Od 60. let 20. století leží Dolní 
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Josefov na katastru města Adamova. Obyvatelé dříve pracovali v hamru, v huti Františka, 
případně se živili těžbou dřeva a pálením dřevěného uhlí. [5] 

 
 

2.2.2 Stará Huť u Adamova (Huť Františka) 
 
Kulturní památka umístěná v kulturní rezervaci Stará huť u Adamova (Huť Františka) 

se nachází v Josefovském údolí Křtinského potoka před jeho ústím do Svitavy v Adamově 
u silnice do Olomučan či Křtin. 

V širokém okolí již od 8. do 12. století pracovaly železářské hutě zpracovávající místní 
ložiska limonitických rud. Nejpozději na přelomu 15. a 16. století vznikl nedaleký 
železářský hamr (tzv. Althamr) a v roce 1746 zde byla založena huť s vysokou pecí 
nazvanou Františka. Palivem bylo dřevěné uhlí, které se získávalo pálením dřeva                
v milířích. Provoz hutě byl ukončen v roce 1877. 

Dominantní stavbou huti je zachovaný skelet vysoké dřevouhelné pece o výšce 10 
metrů se základnou o rozměrech 12x12 metrů. Spolu s budovou modelárny z počátku 19. 
století, hutním hostincem Švýcárnou, zavážecími rampami, dvojicí pecí na pálení vápna     
a několika obytnými stavbami byl v roce 1971 vyhlášen první (a jedinou) technickou 
rezervací v tehdejším Československu. Slévárna, sklady, zkujňovací výhně a další stavby 
nutné k provozu hutě zanikly. Součástí rezervace je i areál slovanského hutnictví železa,    
v němž jsou příležitostně v rekonstrukcích raněstředověkých kusových železářských 
pecích předváděny ukázkové tavby železa. Areál je volně přístupný a průchozí, v bývalé 
budově modelárny je umístěno muzeum železářství. Vše je pod správou Technického 
muzea v Brně. 

 

 
Obr. 2.2.2. Stará huť u Adamova (Huť Františka) [4] 

 
Územní příslušnost 
Sama vysoká pec, modelárna, hutní hostinec Švýcárna a areál slovanského hutnictví 

železa se nacházejí v katastru Adamova, zatímco zavážecí rampy a obě pece na pálení 
vápna leží již v katastru obce Olomučany. Do 60. let 20. století však všechny objekty 
náležely k Babicím nad Svitavou. [4] 

 
2.2.3. NPR Býčí skála 
 
Je největší rezervací střední části Moravského krasu o rozloze 190,76 ha a zaujímá část 

Josefovského a Křtinského údolí. Jako NPR byla vyhlášena v roce 2003. V rezervaci        
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je zachována řada různých lesních typů odpovídajících rozmanitosti životních podmínek. 
Mezi nejteplomilnější patří doubravy s dubem pýřitým a mahalebkou obecnou. 
Nejchladnější lesní typy jsou jedlové bučiny a suťová společenstva s javorem klenem, 
jilmem horským a s mohutnými jedlemi v chladných dnech údolí. V bylinném podrostu lze 
spatřit podhorské až horské druhy jako kriticky ohrožený ploštičník evropský, chráněnou 
měsíčnici vytrvalou, bažanku vytrvalou aj. 
Pestrá jsou i společenství živočichů. Ve vývěru Jedovnického potoka jsou typickými 
obyvateli drobní plži Praménka rakouská a Kamenomyl říční. Velmi početné jsou stavy 
ropuchy obecné. V dutinách buků hnízdí holub doupňák, hnízdí zde i strakapoud 
prostřední. Krkavec velký si staví hnízda především ve skalních rozsedlinách a na skalních 
římsách. Hojnou sovou je puštík obecný. Býčí skála má velký význam jako zimoviště 
netopýrů. [2] 

 
Obr. 2.2.3. Jeskyně Býčí skála [2] 

 
2.2.4. Vývěr Jedovnického potoka 
 
Nachází se v údolí Křtinského potoka ve střední části Moravského krasu. Jedná           

se o mohutný vývěr krasových vod. Vyvěrá zde Jedovnický potok, který se propadá pod 
obcí Rudice v Rudickém propadání. Teče pak podzemními prostorami, které dosahují 
celkové délky 15 km a jsou druhým nejdelším jeskynním systémem v Moravském krasu. 
Severněji pod skalní stěnou vyvěrají ještě dva menší vývěry. Jedovnický potok pak         
své vody po pár desítkách metrů odevzdává většímu Křtinskému potoku, který v Adamově 
ústí do řeky Svitavy. [3] 

 
Obr. 2.2.4. Vývěr Jedovnického potoka [3] 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
 
 
 3.1 Mapa a její definice 
  
 Mapa je zmenšený generalizovaný, konvenční obraz Země, kosmu, kosmických 

těles a 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 vyjádřeny 
vizuálně znakovým systémem. [1] 

 
 
 3.2 Druhy a dělení map 
  
 Mapy můžeme dělit dle různých hledisek. Podle těchto hledisek rozdělujeme mapy 

do různých skupin, které mají určité stejné technické nebo užitné vlastnosti. [1]  
 
  3.2.1 Podle způsobu vyhotovení 
   
  Mapy původní- vznikají zpracováním dat přímo měřených v terénu. 
 

 Mapy odvozené- vznikají na podkladě původních map, ale i map již dříve 
odvozených. Zpravidla se mapy odvozují do menších měřítek, kde se redukuje        
a generalizuje jejich obsahová náplň. 
 
 Mapy částečně odvozené- vznikají kombinací výše uvedených metod. [1]   
 
 3.2.2 Podle měřítka 
 
 Dělení podle tohoto kritéria můžeme ještě rozdělit do dvou podskupin. 
 
 Dělení dle technicko-inženýrského hlediska na mapy  
  - velkých měřítek do 1:5000 
  - středních měřítek  od 1:10000 do 1:200000 
  - malých měřítek  nad 1:200000 
  

Dělení dle obecně-kartografického hlediska na mapy 
 - topometrické   do 1:5000 
 - podrobně topografické  od 1:10000 do 1:50000 
 - přehledně topografické  od 1:100000 do 1:200000 
 - topografickochorografické  od 1:200000 do 1:1000000 
 - chorografické   nad 1:1000000 [1] 

  
 3.2.3 Podle kartografických vlastností 
 
Toto hledisko se týká především vlastností kartografického zobrazení,               

které je použito při tvorbě mapy. Při rozřazování musíme přihlédnout k tomu,              
který ze tří geometrických prvků se nezkresluje nebo se zkresluje jen v minimální míře. 
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Mapy můžeme podle kartografických vlastností dělit na tyto 
 

- ekvidistantní - nezkreslují se délky pod předem daných azimutem 
   
  - ekvivalentní - nezkreslují se plochy ve všech částech mapy 
 

- konformní - nezkreslují se úhly, proto jsou preferovány 
geodetickou praxí 
-vyrovnávací- kompenzuje částečně jedno zkreslení na úkor jiného. 
Z kartometrického hlediska je málo používané [1] 

  
 3.2.4 Podle obsahu mapy 
 
 Podle obsahu mapy můžeme mapy dělit na  
 

-polohopisné- obsahují pouze polohopis a popis jako například 
mapy stabilního katastru nebo dnes tvořená digitální katastrální 
mapa 
- polohopisné a výškopisné- obsahují všechny tři prvky mapy jako 
je polohopis, výškopis a popis. Jako příklad můžeme uvést mapy 
THM a topografické mapy středních a malých měřítek [1] 
 
  

 3.3 Účelová mapa 
 
 Mapy s nadstandartním obsahem se dělí na mapy tematické a účelové. Tematické 

mapy jsou speciální mapy středních a malých měřítek. Účelové mapy jsou mapy velkých 
měřítek, které mají kromě základních obsahových prvků i další prvky na povrchu,          
pod povrchem i nad povrchem země, podle toho pro jaký účel mapy vzniká. 

 Účelové mapy můžeme dělit na 
  - základní účelové mapy 
  - mapy podzemních prostor 
  -ostatní účelové mapy  
 
 Mezi základní účelové mapy patří 
  - technická mapa města 
  - základní mapa závodu 
  - základní mapa dálnice 
  - základní mapa letiště 
  - jednotná železniční mapa stanic a tratí 
 
 Mezi účelové mapy podzemních prostor patří 

- mapy jeskyň a podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů 
metra 
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Mezi ostatní účelové mapy patří  
  - mapy pro projektové účely 
  - mapy pro provozní potřeby organizací 
  - mapy pro pozemkové úpravy 
  - mapy lesnické a vodohospodářské 
  - mapy sídlišť a jiné 
 
 Finální podoba mapy může být grafická, číselná nebo digitální. Její přesnost spolu 
s volbou měřítka se volí podle toho, pro jaký účel se mapa vyhotovuje. Mapy se mohou 
vyhotovovat v libovolných měřítkách, v libovolných rozměrech mapového listu                  
a i v obecném kladu mapových listů. [1] 
 
 

 3.4 Mapování výškopisu 
 
Abychom mohli vyhotovit výškopisnou složku mapy, musíme znát základní terénní 

tvary, které se nachází v přírodě. Znalost terénních tvarů nám umožní lepší volbu 
podrobných bodů, které daný tvar charakterizují. Volba podrobných bodů také závisí       
na měřítku výsledné mapy. Při příliš husté kresbě se špatně tvoří vrstevnice. [1] 

  
  3.4.1 Terénní tvary 
 

Nejprve bychom si měli vysvětlit několik základních pojmů,                     
které se používají při identifikování a zákresu terénních tvarů do náčrtu                    
i do výsledné mapy. 

 
Terénní reliéf – zemský povrch, který je tvořen přírodními silami,             

anebo umělým zásahem. Je to nepravidelná plocha složená z mnoha topografických 
ploch. Tyto plochy jsou předmětem měření. 

Terénní kostra – Jsou to prostorové čáry, na kterých se stýkají sousedící 
terénní plochy. Mezi tyto prostorové čáry můžeme zařadit: 

  
Hřbetnice – je na styku dvou svahů téhož hřbetu nebo hřebene 
Údolnice – je čára ve směru spádu, která spojuje nejnižší body údolí. 
Určuje směr vodního toku. 
Terénní hrana – čára na styku dvou různě skloněných částí terénní 
plochy. Spojuje místa, kde se výrazně mění sklon. 
Tvarové čáry – jsou to prostorové čáry charakterizující vodorovnou 
nebo mírně skloněnou část terénního tvaru.  
Spádnice – čára udávající směr největšího spádu a udává směr 
tekoucí vody. 
Úpatnice – čára, která prochází místy, kde terénní tvar přechází     
do roviny nebo do mírně skloněného dna údolí. 
Horizontála – je to pomocná čára, která má vodorovný průběh         
a neudává však výšku v metrech. Její nadmořská výška není dělitelná 
intervalem vrstevnic. Zobrazují se pouze v náčrtu krátkou křivkou 
kolmou na spádnice. 
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 Terénní tvary zemského povrch můžeme rozdělit do dvou skupin. Buď na tvary 
vyvýšené, nebo na tvary vhloubené. Dále pak podle jejich umístění můžeme rozeznávat 
terénní tvary na vrcholové části vyvýšeniny, na úbočí, na úpatí a na tvary údolní. [1] 
   3.4.1.1 Tvary na vrcholové části vyvýšeniny 

 
Tyto terénní tvary můžeme rozlišit na tři podle toho zda nejvyšší místo 

zvané temeno je tvořené bodem, čárou nebo plochou. 
 
Kupa – vypuklý výrazně zaoblený tvar. Od vrcholu terén klesá na všechny 
strany. Tvarovou čárou je uzavřená křivka. 

 
 

Obr. 3.4.1.1a Kupa [1] 
 

Vrcholová plošina – temeno tvoří rovina nebo mírně skloněná plocha.     
Její tvarová čára je uzavřená křivka obecného tvaru, která naznačuje tvar 
plochy.  

 
 

Obr. 3.4.1.1b vrcholová plošina [1] 
 

Vodorovný hřbet – protáhlý vypuklý terénní tvar se zaoblenou vrcholovou 
částí.  

 
Obr. 3.4.1.1c Vodorovný hřbet [1]   
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Spočinek – část hřbetu s výrazně menším spádem hřbetnice. Hřbetnice     
má vždy před a po ukončení spočinku větší spád. 

 
 

Obr. 3.4.1.1d spočinek [1] 
 

Sedlo – vhloubený tvar na hřbetu vyvýšeniny mezi dvěma terénními tvary 
na vrcholové části vyvýšeniny. Tvarovou čárou je čtyřúhelník 
s obloukovými stranami. Sedla rozlišujeme na příčné, podélné                      
a nepravidelné. [1] 

 
Obr. 3.4.1.1e pravidelné podélné sedlo [1] 

 
   3.4.1.2 Tvary na úbočí vyvýšeniny 
 
 Úbočí jsou svahové plochy, které se nacházejí po obou stranách hřbetnice.         

Tyto tvary můžeme dále rozdělit na vhloubené a vypuklé. Mezi vypuklé tvary patří: 
 
Svahový hřbet – protáhlý útvar na úbočí probíhající ve směru spádu. 
Dělíme na svahový hřbet široký, normální, úzký a ostrý. 

 
Obr. 3.4.1.2a svahový hřbet úzký [1] 

   
Svahová kupa a spočinek – přerušují průběh svahového hřbetu,                
ale svou velikostí nenarušují celkový ráz hřbetu. 
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Ostroh – zvláštní případ svahového hřbetu, který je většinou úzký               
a vbíhající hluboko do údolí. 
 
Žebro – úzký, nevysoký výstupek většinou skalnatý protáhlý ve směru 
sklonu úbočí. 
 
Výčnělek – plocha malého rozsahu většinou vodorovná nebo málo 
skloněná, která přerušuje úbočí. Tvarová čára je měsíčkovitý obrazec. 
Výčnělek může v některých případech vytvořit i stupeň tak, že v dolní části 
je omezen hranou. Protažený výčnělek ve směru vrstevnic se nazývá terasa.  

 
  Obr. 3.4.1.2b výčnělek [1]        Obr. 3.4.1.2c terasa [1] 
 
  Terénní stupně – příkré nízké srázy mírnějšího sklonu na úbočí. 

 
Obr. 3.4.1.2d terénní stupně [1] 

 
  Dále pak máme tvary vhloubené a mezi ně patří: 
 

Úžlabí – prohlubeň mezi dvěma svahovými hřbety mušlovitého tvaru. 
Rozeznáváme úžlabí mělké, úzké, normální. 
 

 
 

Obr. 3.4.1.2e úžlabí [1] 
 

Zářez – terénní tvar, jehož úbočí mají styk v hraně. Tvarovou čárou             
je údolnice, na které se vrstevnice lomí. 
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Rýha – vhloubený, protáhlý terénní tvar. Na rozdíl od zářezu má malou 
hloubku a většinou výrazné horní hrany, na kterých se vrstevnice lámou. [1] 
 
  3.4.1.3 Tvary na úpatí vyvýšeniny 
 
Tyto terénní tvary se nacházejí v místech průběhu tvarové čáry zvané 

úpatnice. Její přechod může být pozvolný téměř neznatelný nebo náhlý, zakončený 
srázem nebo terénním stupněm. Mezi takové tvary patří: 

 
Nánosový suťový kužel – vzniká usazováním naplavené zeminy z vyšších 
poloh. Představuje útvar podobný plášti kužele. 
 

 
 

Obr. 3.4.1.3a suťový kužel [1] 
   

Výmoly – příkopy vymleté vodou ve směru spádnic. Vyskytují                   
se na strmých úbočích.  
 
Strž – terénní tvar erozního původu s příkrými svahy. Je hlubší než rýha       
a mívá širší dno. 
 
Rokle -  název pro hlubokou a široce rozvětvenou strž. 

 
Obr. 3.4.1.3b rokle [1] 

 
Propadlina – vzniká působením přírodních sil nebo lidskou činností.         
Je to uzavřená vhloubená část terénního reliéfu. Mezi propadliny patří jámy, 
propasti a závrty, které vznikají vlivem krasové činnosti. [1] 
 
  3.4.1.4 Tvary údolní 
 
Mezi tvary údolní patří: 
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Údolí – protáhlý terénní tvar vytvořený okolními svahy. Údolí se rozlišuje 
na hlavní a vedlejší a také na údolí s rovným dnem, s vypuklým dnem     
nebo s vhloubeným dnem. 

 
 

Obr. 3.4.1.4a údolí s rovným dnem [1] 
 

Úžlabina – protáhlá jako údolí a má ve všech místech přibližně stejnou 
šířku. Klesání jejího dna je mírné. Nezaměňovat s úžlabím. 

 
  

Obr. 3.4.1.4b úžlabina [1] 
 

  Údolní zářez – podobný tvar jako zářez na úbočí. Je to údolí s úzkým dnem. 
 
  Soutěska – zvláštní případ úzkého a hlubokého údolí se strmými stěnami. 
 
  Raveny – převážně koryta bývalých vodních toků. [1] 
 
 
 
  3.4.2 Metody měření výškopisu 

 
Mezi metody měření výškopisu můžeme zařadit metody GNSS, 

fotogrammetrické metody, fyzikální metody a metody geodetické. 
Do geodetických metod patří: 
 
Plošná nivelace – ta se používá při doplnění výškopisu do polohopisného 
podkladu. Používána je v intravilánu.  
Tachymetrie nitková  
Tachymetrie s dvojobrazovým dálkoměrem 
Tachymetrie s využitím elektronických dálkoměrů 
Měření profylů [1] 
 
 3.4.2.1 Tachymetrie 
 
Používá se pro současné měření polohopisu a výškopisu. K orientaci osnovy 

směrů na stanovisku se použije záměry na sousední stanoviska. Přitom             
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se zaměří i prvky pro výpočet převýšení. Vodorovné směry a svislé úhly          
se při orientaci zaměří ve dvou polohách dalekohledu, podrobné body v jedné 
poloze. V době elektronických dálokoměrů s možností registrace naměřených 
dat se nemusíme zabývat ručním zapisováním do zápisníků.  

Pro výpočet nadmořské výšky bodu potom vycházíme z jednoduché 
rovnice, která je  

HB=HA+vs+h-vc, 
kde HA je nadmořská výška stanoviska, vs je výška přístroje na stanovisku,        
h je spočtené převýšení a vc je výška cíle. [1] 
 
    

  3.4.3 Metody znázornění výškopisu 
  
 Mezi nejpoužívanější způsoby znázornění třetího rozměru v mapě patří kóty, šrafy 
a vrstevnice. Další méně používané jsou stínování, tónování, barevné odstupňování       
nebo kombinace všech metod. 
 

Kóty -  nejpřesnější vyjádření výškopisu,ale nedává nám představu o průběhu 
terenního reliéfu. Dávají informaci o výškách díky absoulutní a relativní výšce. 
Absolutní výška je svislá vzdálenost mezi daným bodem a nulovým horizintem. 
Relativní výška je rozdíl absolutních výšek dvou daných bodů. Umísťují                
se na významných místech terénu. 
 
Šrafy – v dnešní době se používají technické šrafy, což jsou střídavé krátké            
a dlouhé čárky ve směru spádu. Používají se především tam, kde se náhle mění 
sklon terénu a není možné vykreslit terén vrstevnicemi. Bývají doplněny kótou     
pro zjištění sklonu terénu. 
 
Vrstevnice – jsou to čáry spojující body o stejné vhodně zaokrouhlené nadmořské 
výšce. Interval vrstevnic je rozestup vodorovných rovin. Volí se na základě měřítka 
mapy a sklonitosti terénu tak, aby vrstevnice vzájemně nesplývali. Pro každou 
mapu se volí základní interval podle vzorce i=M/5000, kde M je měřítkové číslo. 
Pro lepší orientaci v mapě se používají hlavní vrstevnice, které mají pětinásobek 
základního intervalu a kreslí se silnější cárou. Dále se využívá pomocných              
a doplňkových vrstevnic. Kótují se pouze hlavní vrstevnice a to havou ve směru 
stoupání a určují výšku vrstevnice na mapě. [1] 
 
 3.4.4 Vedení náčrtu 
 
Při zaměřování polohopisných a výškopisných podrobných bodů je nutné zároveň 

vyhotovovat měřický náčrt. Náčrt se vyhotovuje od ruky a bez měřítka. Náčrt může být  
bez polohopisného podkladu nebo se může použít nějaký otisk jako například kopie 
katastrální mapy. Náčrt by měl obsahovat síť stanovisek, další body podrobných polí, 
podrobné body, čáry terénní kostry, tvarové čáry, horizontály. Podrobné body se číslují 
průběžně a musí souhlasit s čísly bodů v zápisníku. Pokud byly body zaměřeny plošnou 
nivelací zakreslují se do náčrtu modře. Pokud byly zaměřeny tachymetricky, kreslí se      
do náčrtu hnědě. Červeně se zakresluje měřická síť. Polohopis se zakresluje černě. 
V dolním rohu se zapíše číslo zápisníku a poslední použité číslo bodu. [1] 
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  3.5 Bodové pole 

 
Bodová pole jsou složená z geodetických bodů o známých souřadnicích v daném 

referenčním systému. Tyto body jsou trvale stabilizovány. V některých případech i trvale 
signalizovány. Bodová pole můžeme dělit podle jejich účelu na polohové, výškové a tíhové 
pole. Každý bod může být součástí více bodových polí. [11] 

 
Polohové bodové pole 
  
 - Základní polohové bodové pole 
  - body referenční sítě nultého řádu 
  - body Astronomicko-geodetické sítě 
  - body České státní trigonometrické sítě 
  - body geodynamické sítě 
  

  - Podrobné polohové bodové pole 
  - zhušťovací body 
  - ostatní body podrobného bodového pole 
 
Výškové bodové pole 
  
 - Základní výškové bodové pole 
  - základní nivelační body 
  - body České státní nivelační sítě I. až III. Řádu 
  

  - Podrobné výškové bodové pole 
   - nivelační síť IV. řádu 
   - plošné nivelační sítě 
   - stabilizované body technických nivelací 
 
 Tíhové bodové pole 
 
  - Základní tíhové bodové pole 
   - absolutní tíhové body 
   - body České gravimetrické sítě nultého, I. a II. řádu 
   - body hlavní gravimetrické základny 
 
  - Podrobné tíhové bodové pole 
   - body gravimetrického mapování 
   - body účelových sítí 
 

 3.5.1 Zhuštění bodového pole 
 
Ke zhuštění bodového pole dochází v místech, kde je současný stav bodového pole 

nedostačující pro potřebu měření. Nejprve se musí provést pochůzka v dané lokalitě           
a navrhnout umístění nových bodů podle potřeby měření, viditelnosti a účelnosti vzhledem 
k zaměřovanému území. Pokud je zhuštění bodového pole pouze dočasné, používají se 
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k stabilizaci dřevěné kolíky nebo železné roxory nebo jiné dočasné způsoby stabilizace. 
Způsob stabilizace musí být takový, aby byla zajištěna poloha bodu nebo aby z daného 
bobu bylo možno později znovu měřit nebo používat jako orientace. 

Pro lepší nalezení bodů se označují barevným sprejem nebo jiným výrazným 
způsobem. Dále se vyhotoví geodetické údaje, které obsahují míry od výrazných objektů 
trvalého rázu.  

 
Geodetické údaje obsahují: 
 - číslo bodu, souřadnice v S-JTSK, nadmořská výška v Bpv. 
 - katastrální území, obec, označení SMO-5 
 - informace o zřízení bodu, způsobu jeho stabilizace, jakou metodou byly 

  určeny souřadnice, popis  
 
 3.5.2 Měřické práce a jejich přesnost 
 
V daném území byly pro zhuštění bodového pole použity pouze metody pozemní 

geodézie z důvodu vysoké zalesněnosti terénu. Dále se mohou používat metody 
fotogrammetrické nebo metody GNSS. 

 
 3.5.2.1 Metody pozemní geodézie 
 
Mezi tyto metody můžeme zahrnout polygonové pořady, rajón, různé druhy 

protínání a plošné sítě. 
 
- Polygonový pořad – délka pořadu nesmí být delší než 2 km. U volného 

pořadu, který tvoří maximálně tři na sebe navazující rajony je 250 m. Při výpočtu 
souřadnic se používají tyto vzorce  pro výpočet mezních odchylek. 

 - mezní polohová odchylka uzávěru polygonového pořadu 

   0,012 ∗ �∑� 	 0,10 (m) 
   ∑� 
		suma délek stran v pořadu 
 - mezní úhlová odchylka uzávěru polygonového pořadu 
   0,02 ∗ √ 	 2 (gon) 

n – počet vrcholových úhlů včetně připojovacích

 
Obr. 3.5.2.1 schéma polygonového pořadu 
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- Rajón – jeho délka nesmí přesáhnout 1000 m a nesmí být více jak o 1/3 
delší než je délka měřické přímky.  

- Protínání – patří sem protínání ze směrů, délek a volné stanovisko. Úhel 
protnutí musí ležet v intervalu 30 až 170 gon. U volného stanoviska je nutné dbát 
na to, aby body neležely na nebezpečné kružnici.   

- Plošné sítě – vodorovné úhly se měří ve skupinách a délky se měří 
oboustranně. [8] 

 
 3.5.2.2 Měření polohopisu 
 
Pro zaměření polohopisu se vychází z bodů PPBP a pomocných měřických 

bodů. Jako nejčastější metoda měření se používá metoda polární. Dále se             
pak využívají metody ortogonální, konstrukčních oměrných a protínání z délek a 
směrů.  

 
- Polární metoda -  zde se pro výpočet souřadnic používají polární 

souřadnice a to úhel a délka, které se pomocí jednoduchých vzorců přepočítají      
na pravoúhlé.  

- Ortogonální metoda -  při této metodě měříme staničení a kolmice 
vztažené k měřické přímce. Staničení měříme od počátku přímky a kolmice           
je kolmá vzdálenost mezi přímkou a určovaným bodem.  

 
-Konstruk ční oměrné – používá se při měření pravoúhlých výstupků 

budov. Nejvíce můžeme takto určit 8 bodů. [11] 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 4.1 Přípravné práce a zhuštění bodového pole 
  
 Před začátkem měření jsme museli zjistit stávající bodové pole, které se skládá    

jak z PPBP, ČSNS tak i z ÚBPBS. Pochůzkou v terénu byla s pomocí geodetických údajů 
zjištěna poloha a stav stávajících bodů PPBP (542 a 552), ČSNS (Kj4-30) a ÚBPBS 
(BS4026, BS4027, BS4028, BS4020, BS4021 a BS4006a). Dále byla navržena a zřízena 
pomocná stanoviska. Pro stabilizaci byly použity železné roxory o délce cca 50 cm. 
K pomocným stanoviskům byly vyhotoveny geodetické údaje a stanoviska byly připojeny 
na stávající bodová pole. Zadaným územím byly vedeny dva polygonové pořady ÚBPBS. 
Dále byly zřízeny rajony a volné stanoviska.   

 
 
 4.2 Polygonový pořad 
 
 Pro zaměření pomocných stanovisek se použila trojpodstavcová souprava,          

která se skládá ze tří stativů, dvou odrazných hranolů a totální stanice.  Trojpodstavcová 
souprava byla zvolena kvůli eliminaci chyb z centrace.  

 První polygonový pořad byl veden jako hlavní a jako jeho počáteční bod byl zvolen 
bod BS4027 s orientací na BS4026 a BS4028. Polygonový pořad končil na bodě PPBP 542 
s orientací na body 552 a BS 4020. Nově vzniklé body byly číslovány průběžně od BS4050 
do BS4055.  

 Pro druhý polygonový pořad byl zvolen počáteční bod BS4052 s orientací             
na BS4051 a BS4053. Koncový bod byl BS4020 s orientací na BS4021 a PPBP 542.   

 Pro třetí polygonový pořad byl zvolen počáteční bod 542 s orientací na BS4055      
a PBPP552. Koncový bod byl BS4053 s orientací na BS4052 a BS4054. Polygonový pořad 
byl měřen až v průběhu podrobného měření a hodnoty pro výpočet jsou přiloženy 
v zápisníku podrobného měření. 

 Délky se měřily dvakrát protisměrně, vodorovné směry se měřily v jedné skupině   
a zenitové úhly ve dvou polohách.   

 
 
 4.3 Podrobné body 
 
 Pro zaměření podrobných bodů byla použita totální stanice Topcon GPT3003N, 

stativ, odrazný hranol a svinovací dvoumetr. Při podrobném měření byl zároveň tvořen 
měřický náčrt. Tento náčrt byl vyhotoven pro dvě zaměřované území a originál je vložen 
do bakalářské práce mého kolegy Lukáše Netolického. V této práci jsou pouze 
okopírované náčrty. (viz. Příloha č. 7)    

 
 4.4 Výpočty 

 
 4.4.1 Výpočty polygonových pořadů 
 
Nejprve bylo nutné zjistit součtové konstanty hranolů, protože při měření 

polygonových pořadů byly použity dva odrazné hranoly, každý s jinou součtovou 
konstantou. Měření součtové konstanty probíhalo v učebně B150 budovy B Fakulty 
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stavební Veveří 331/95, Brno. Měřené délky byly opraveny o zjištěné součtové konstanty. 
Výpočty jsou přiložené v protokolu o výpočtu. 

Dále jsme museli zjistit chybu způsobenou rozdílem výšek středu hranolu               
a horizontální osy přístroje. Toto měření také probíhalo ve výše uvedené učebně.  

Rozdíl převýšení pro jednotlivé hranoly byl spočítán z naměřených hodnot           
dle vzorce. 
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−1hδ  pro oranžový hranol 

−2hδ  pro bílý hranol 
O tyto rozdíly bylo potřeba opravit měřené zenitové úhly a měřené šikmé délky. 
 
Poté bylo potřeba vypočítat hodnotu středového úhlu pro jednotlivé strany polygonu. 
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kde Rb = 6 380 703,611 km (pro Besselův elipsoid) 
−mš  je měřená šikmá délka 

−mz  je měřený zenitový úhel 

 
Dále je potřeba vypočítat opravenou hodnotu šikmé délky z: 
 

( )ϕδδ −= mzhš cos*  

ššš mo δ−=  

 
A opravenou hodnotu zenitového úhlu z: 
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Dále je potřeba vyrovnat obousměrně měřené zenitové úhly: 
 

 
Obr. 4.4.1a schéma korekcí zenitových úhlů a délky 
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Z obrázku je patrné: 
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Dále je nutné vypočtené délky převést do nulového horizontu a do zobrazovací roviny 
Křovákova zobrazení. 
 
do nulového horizontu o korekci 

[ ]
[ ]mR

mH
D

b

−=∆ 1  

 
do roviny Křovákova zobrazení 
 

12 −=∆ mD  
 
výsledná opravená délka je poté rovna 
 

( )21* DDssd ∆+∆+= [11] 
 

Korekce o fyzikální vlivy byly zavedeny již v průběhu měření. Pro zavedení těchto 
korekcí bylo nutné změřit teplotu a tlak, které byly zadány do totální stanice. 
 
 Výpočet polygonového pořadu byl proveden v programu Groma 8.0.  
 Výpočet byl rozdělen na dvě části. Nejprve byla spočtena polohová složka              
a následně výšková složka.  
 Po načtení seznamu souřadnic připojovacích bodů jsme s pomocí funkce Výpočet 
polygonového pořadu spočítali polohopisnou složku polygonových pořadů. Po zadání 
počátečních a koncových bodů s jednotlivými orientacemi byly zadány měřené hodnoty    
na jednotlivých bodech. Výsledky byly vypočítány a uloženy do protokolu.  
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Obr. 4.4.1b ukázka výpočtu polygonového pořadu v programu Groma 8.0 

 
 

poč. bod konc. bod délka (m) 

4028 4027 45,278 

4027 4050 50,000 

4050 4051 54,917 

4051 4052 102,540 

4052 4053 49,586 

4053 4054 72,736 

4054 4055 111,532 

4055 542 66,566 

542 4020 98,591 

4051 4052 102,535 

4052 4056 62,518 

4056 4057 43,785 

4057 4058 48,571 

4058 4059 30,612 

4059 4020 141,979 
Obr. 4.4.1c tabulka opravených délek 

  
 Po vypočtení polohové složky byla vypočtena složka výšková. Použit byl opět 
program Groma 8.0. Použita byla funkce Výpočet výškového pořadu. Vypočtené hodnoty 
byly uloženy do protokolu. (viz. Příloha č. 2)  
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Obr. 4.4.1d ukázka výpočtu výškového pořadu v programu Groma 8.0 
 
  4.4.2 Výpočet podrobných bodů 
 
 Pro výpočet podrobných bodů byl použit program Groma 8.0 s pomocí funkce 
Polární metoda dávkou. Po importu souřadnic připojovacích bodů a souřadnic bodů 
pomocné měřické sítě byl importován zápisník měření ve formátu *.zap (viz. Příloha č. 1). 
Následně byl proveden výpočet polární metody dávkou, kde se musel zvolit vstupní soubor 
(zápisník měření) a výstupní soubor (seznam souřadnic). V průběhu výpočtu byly 
kontrolovány jednotlivé orientace a identické body. Nakonec byl celý výpočet uložen      
do protokolu. (viz. Příloha č. 2) 

   
  4.4.3 Testování přesnosti 
 
 Přesnost výsledné mapy byla stanovena pomocí charakteristik přesnosti a kritérií 

přesnosti. Testování přesnosti se provádí ve dvou krocích. První krok je testování přesnosti 
souřadnic X, Y a druhý krok je testování přesnosti výšek H. Dosaženou přesnost testujeme 
na výběru identických bodů. Tento výběr obsahoval 9,4% z celkového počtu podrobných 
bodů. Z důvodu zaměřování dvou lokalit najednou, mojí lokality a lokality mého kolegy 
Lukáše Netolického, byl výběr testovaných bodů identický pro obě práce.                      
(viz. Příloha č. 3) 

     
   4.4.3.1 Testování souřadnic X,Y 

 
 Přesnost určení souřadnic byla ověřena zaměřením identických bodů, výpočtem 

jejich souřadnic a jejich vzájemné porovnání. 
 Pro každý bod se nejprve vypočtou souřadnicové rozdíly: 

∆� � �� 
 �� ∆� � �� 
 �� 
 Přesnost testujeme pomocí výběrové střední souřadnicové chyby sx,y: 

��,� � �0,5���� 	 ���� 
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 Střední výběrové chyby souřadnic sx a sy se vypočtou ze vztahů: 

�� � � �
�∗�∑ ∆����� , �� � � �

�∗�∑ ∆����� , 

 Kde koeficient k=2, protože kontrolní určení bylo určeno stejnou metodou, a N      
je počet bodů ve výběru. 

 Přesnost určení souřadnic je vyhovující pokud: 
1. Polohové odchylky ∆� � 1,7!�,�, 
2. Výběrová střední souřadnicová chyba  ��,� � "�� ∗ !�,�, 

kde !�,�=0,14 pro třetí třídu přesnosti a "��=1,10. 
 

   4.4.3.2 Testování výšek H 
 
 Přesnost určení výšky H byla ověřena zaměřením identických bodů, výpočtem 

jejich výšek a jejich vzájemné porovnání. 
 Pro každý bod se vypočtou výškové rozdíly podle vztahu: 

∆# � #� 
 #�, 
 Přesnost testujeme pomocí výběrové střední výškové chyby: 

�$ � � �
�∗�∑ ∆#���� , 

 Kde koeficient k=2, protože kontrolní určení bylo určeno stejnou metodou, a N       
je počet bodů ve výběru. 

 Přesnost určení výšek je vyhovující pokud: 
1. Výškové odchylky ∆# � 2 ∗ !$ ∗ √%, 
2. Výběrová střední výšková chyba �$ � 3 ∗ "� ∗ !$, 

kde !$=0,12 pro třetí třídu přesnosti a "�=1,10. 
 

  
 4.5 Tvorba mapy (zobrazovací práce) 
 

 Výsledná mapa byla vyhotovena ve formátu *.dgn. Pro tvorbu byly zobrazovací 
práce rozděleny na tvorbu polohopisné složky v programu Microstation v.8 a výškopisné 
složky v programu Atlas DMT. Nakonec byly vrstevnice importovány do programu 
microstation a zkontrolován jejich průběh. Kvůli nemožnosti přístupu na pozemky 
soukromých vlastníků nebylo možno zaměřit všechny lomové body budov. Z toho vyplívá, 
že v těchto prostorech nebylo možné vykreslit zcela věrné vrstevnicový plán, a proto 
v těchto místech byl vrstevnicový plán přerušen. (viz. Příloha č. 8) 
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Obr. 
4.5 ukázka tvorby mapy v programu Microstation v.8 

   
  4.5.1 Tvorba polohopisné složky 
 
 Nejprve bylo potřeba nadefinovat vhodné vrstvy. Poté byly do programu 
importovány souřadnice připojovacích bodů, bodů pomocné sítě, podrobných bodů a bodů 
hranice NPR. Poté byly podle měřických náčrtů zakresleny hranice prvků polohopisu 
(komunikace, budovy, lesní cesty, potok) a okraje skalních mas. Pro vykreslení budov byla 
použita rastrová podoba katastrální mapy z Geoportálu ČÚZK z důvodu nemožnosti 
přístupu na soukromé pozemky. Následně byl výkres doplněn o vhodné buňky a šrafy, 
legendu, popisovou tabulku, hektametrovou síť.  
 
  4.5.2 Tvorba výškopisné složky 
 
 Nejprve bylo nutné udělat export polohopisné části. Vznikl soubor s příponou 
*.dxf. Poté byl spuštěn program Atlas DMT a založen nový model. Dále byly nahrány 
seznamy souřadnic a založit model terénu. Byla zvolena funkce Vložit model terénu – 
Založit i s půdorysem. Poté bylo ve vlastnostech modelu v části body zaškrtnuto kreslení 
názvů bodů s počtem znaků 4 a odškrtnuto kreslení kót. Dále byla nadefinována nová 
hladina pro import souboru s příponou *.dxf. Ještě před importem bylo ve vlastnostech     
ve části výřez změněno měřítko na 1:500. Po importu jsme přiřadily půdorys modelu 
terénu. Vyhlazení vrstevnic bylo zvoleno 10. Dále se kreslily hrany, na kterých se 
interpolované vrstevnice ohýbaly. Ještě byly vloženy oblasti, ve kterých se vrstevnice 
nevykreslují. Potom byly vypočtené vrstevnice upravovány a vyhlazovány. Nakonec byl 
model terénu exportován do souboru s příponou *.dxf. Tento soubor byl znovu 
naimportován do programu Microstation v.8,  změněny barvy vrstevnic a dodělány 
konečné úpravy mapy.   
 V daném softwaru máme dvě možnosti interpolace vrstevnic: 
 
 Ruční – Provede interpolaci mezi dvojicí námi zvolených bodů, na jejich spojnici    
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            vyinterpoluje příslušné mezilehlé body, dle intervalu základních vrstevnic, 
vrstevnice pak vzniknou pospojováním jednotlivých mezilehlých bodů vhodným 
typem čáry. 

 
 Automatizovaná – Používá se ve větší míře díky její rychlosti. Nejprve je potřeba  

vygenerovat síť trojúhelníku, jejichž vrcholy tvoří jednotlivé podrobné 
body, funkce tvorby trojúhelníků je nastavena tak, aby nedocházelo 
k tvorbě trojúhelníků s nevhodným tvarem (protáhlé). Následně je     
nad touto sítí vyhotoven digitální model terénu. Ten následně použijeme 
pro automatickou interpolaci vrstevnic. Samotná interpolace proběhne 
mezi každou spojnicí dvou bodů neboli stranou trojúhelníka. Z toho 
vyplývá, že tvar trojúhelníkové sítě přímo ovlivňuje přesnost vrstevnic. 
Proto je dále vhodné využít vestavěných funkcí programu k doplnění 
povinných hran. Program umožňuje několik funkcí a to konkrétně: 

 
    povinná - má zvláštní význam určený uživatelem - je respektována úlohami DMT  
    a nelze ji zrušit bez vědomí uživatele 
 
 lomová - charakterizuje terénní zlomy - průběh terénu je vyhlazen ve směru 

hrany, nikoli v příčném směru 
 
 přímá - charakterizuje umělé terénní zlomy - průběh terénu tvoří nad hranou 

prostorovou přímku 
 
 ostrovní - okrajová hrana ostrova - ohraničuje oblasti, kde nedojde k interpolaci 

vrstevnic (např. budovy, vodní plochy) 
 

Pro vyhlazení vrstevnic před jejich výpočtem se využívá tzv. koeficientu n.         
Ten udává počet dílů, na které bude rozdělena každá strana trojúhelníku. Každý trojúhelník 

se tak rozpadne 2n trojúhelníků, přičemž vrstevnice se interpolují v každém z nich          
(na každé straně každého z nich). Vyšší koeficient n slouží k dokonalejšímu vyhlazení, 
zároveň se však prodlužuje čas výpočtu a možnost vzniku nevhodných zákrut. Proto         
je třeba nutné volit s rozmyslem. [12] 

 
4.6 Časový harmonogram prací 
 
29.8.2011 pochůzka lokalitou a stabilizace pomocných měřických stanovisek 
30.8.2011 zaměření sítě pomocných měřických stanovisek 
31.8.2011 zaměření sítě pomocných měřických stanovisek 
27.9.2011 určení součtové konstanty v učebně B150 Fakulty stavební VUT v Brně 
14.10.2011 měření podrobných bodů (body 1 – 335) 
16.10.2011 měření podrobných bodů (body 336 – 545) 
2.3.2012 měření podrobných bodů (body 546 – 742) 
3.3.2012 měření podrobných bodů (body 743 – 942) 
4.3.2012 měření podrobných bodů (body 943 – 1193) 
14.3.2012 měření podrobných bodů (body 1194 – 1272) 
16.3.2012 měření podrobných bodů (body 1273 – 1516) 
28.3.2012 měření podrobných bodů (body 1517 - 1674) 
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5. ZÁVĚR 
 

 Úkolem bakalářské práce bylo vyhotovit účelovou mapu krasového reliéfu v okolí 
osady Josefov a přilehlé NPR Býčí skála. Krasová oblast NPR Býčí skála se nachází        
ve střední části Moravského krasu v Jihomoravském kraji. 
 Při pochůzce byl zjištěn stávající stav bodového pole v dané lokalitě a navrženo 
jeho zhuštění. Zhuštění bylo provedeno pomocí dvou polygonových pořadů 
stabilizovaných roxory, jedním polygonovým pořadem stabilizovaným dřevěnými kolíky. 
Dále bylo použito několika rajónů a volných stanovisek. Polygonové pořady byly 
oboustranně připojené a oboustranně orientované. Byly zaměřeny trojpodstavcovou 
soupravou jako součást ÚBPBS. Pro podrobné měření byla použita totální stanice Topcon 
GPT 3003N. Jako metoda měření byla zvolena tachymetrie tzn. poloha polárně a výška 
trigonometricky.  
 Po opravení měření délek a zenitových úhlů na spojnici stroj-stroj byly dále 
redukovány o matematické a fyzikální korekce. Další výpočty byly provedeny v programu 
Groma 8.0. Výsledná mapa byla vyhotovena v programu Microstation v.8 s tím,               
že vrstevnice byly vytvořeny v programu Atlas DMT. 
 Výsledkem této bakalářské práce je účelová mapa krasového reliéfu v měřítku 
1:500. 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 34 - 
 

6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 
[1] HUML, M., MICHAL, J., Mapování 10. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001 
[2] NPR Býčí skála: [Online]. 15-05-2012, Dostupný z WWW:             
 http://www.adamov.cz/turistika/priroda/priroda-narodni-prirodni-rezervace 
[3] Vývěr Jedovnického potoka: [Online]. 15-05-2012, Dostupný z WWW: 
 http://www.turistika.cz/mista/vyver-jedovnickeho-potoka 
[4] Stará Huť u Adamova (Huť Františka): [Online]. 15-05-2012, Dostupný z WWW: 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_hu%C5%A5_u_Adamova 
[5] Osada Josefov: [Online]. 15-05-2012, Dostupný z WWW: 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_%28K%C5%99tinsk%C3%A9_%C3%BAdol
 %C3%AD%29 
[6] FIŠER, Z., VONDRÁK, J. a kol.: Mapování. Brno, CERM 2003 
[7] FIŠER, Z., VONDRÁK, J.: Mapování II. Brno, CERM 2004. 
[8] Návod pro obnovu katastrálního operátu a převodu ve znění dodatku č. 1 a 2. Praha, 
 ČÚZK 2009 
[9] ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky 
[10] Mapy.cz: [Online]. 15-05-2012, Dostupný z WWW: 
 http://www.mapy.cz/#x=16.690539&y=49.309382&z=13&l=2 
[11] ČADA, V., Přednáškové texty z geodézie: [Online]. 10-04-2012, Dostupný 

 z WWW: http://gis.zcu.cz/studium/gen1úhtml/ 
[12] STENIČKA, Michal, http://gcvut.wz.cz/: [Online]. 10-04-2012, Dostupný 

 z WWW: http://gcvut.wz.cz/skola/3sem/igs2/igs2texty/texty/vyskopis.html 
[12]  KALVODA, P., Pokyn pro tvorbu účelové mapy, Brno, Vydavatelství VUT 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 35 - 
 

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
Bpv – Balt po vyrovnání 
ČSN – Česká státní norma 
ČSNS – Česká státní nivelační síť 
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 
DMT – Digitální model terénu 
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NPR – Národní přírodní rezervace 
PBPP – Podrobný bod polohového pole 
S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SMO-5 – Státní mapa odvozená v měřítku 1:5000 
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Příloha č. 1 Zápisníky měření 

Zápisník měření polygonových pořadů (pouze ukázka, celé přílohy jsou v elektronické 
verzi v intranetu VUT) 

 



Zápisník podrobného měření (pouze ukázka, celé přílohy jsou v elektronické verzi 
v intranetu VUT) 

;Měřeno přístrojem TOPCON-GTS210/GTS310 
;korekce: 0 mm/km 
9999 
999999999 
100001 
1 
3 
0 
2 
 
1 BS4701  1,535 
051000000552  58,281 1,550 229,0082 100,9072  
BS4006  27,689 1,550 372,6326 98,6464  
051000000552  58,283 1,550 229,0052 100,8638  
BS4006  27,680 1,550 372,6090 98,6874 
-1  
BS4702  53,893 2,000 150,1272 100,2980  
BS4703  50,812 1,550 209,6132 102,2990  
BS4704  29,450 1,550 333,4738 99,0214   
1  36,156 1,550 383,9290 98,5150  
2  35,761 1,550 384,8452 98,7034  
3  34,950 1,550 387,0230 98,3574  
4  32,492 1,550 391,0594 98,4462  
5  31,444 1,550 397,5790 98,9012  
6  30,325 1,550 397,4526 98,9776  
7  34,655 1,550 385,8484 98,4074  
8  25,515 1,550 358,3430 98,5656  
9  25,809 1,550 359,9906 98,8686  
10  25,146 1,550 361,0236 99,3448  
11  23,717 1,550 363,0966 98,5068  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Protokol o výpočtech 

Polohová složka polygonových pořadů 

POLYGONOVÝ POŘAD 
================ 
Orientace osnovy na bodě BS4027: 
-------------------------------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4027   590647,711  1148797,461   388,570 
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4028   590603,070  1148789,884           
      BS4026   590653,906  1148828,465           
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Směrník     V or,     Délka   V délky   V přev,   m0 Red, 
---------------------------------------------------------------------------------- 
      BS4028    0,0000  289,2965    0,0019                               
      BS4026  123,2547   12,5551   -0,0019                               
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 289,2985g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0,0028g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0,0019g 
 
Orientace osnovy na bodě 000000005542: 
-------------------------------------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
000000005542   590863,926  1148852,005   303,910 
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
000000005552   590781,888  1148895,334           
      BS4020   590962,512  1148852,456           
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Směrník     V or,     Délka   V délky   V přev,   m0 Red, 
---------------------------------------------------------------------------------- 
000000005552  166,7121  330,9346    0,0017                               
      BS4020  335,4828   99,7088   -0,0017                               
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 164,2242g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0,0025g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0,0017g 
 
Naměřené hodnoty: 
----------------- 
         Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu 
               Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz 
-------------------------------------------------------------- 
              289,2985 
      BS4027    0,0000  239,2241  239,2241    0,0035 
              128,5261    50,003    50,003    50,003     0,000 
 
      BS4050    0,0000  186,9155  186,9155    0,0035 
              115,4451    54,916    54,916    54,916     0,000 
 
      BS4051    0,0000  242,7106  242,7106    0,0035 
              158,1592   102,539   102,539   102,539     0,000 
 
      BS4052    0,0000  181,4353  181,4353    0,0035 
              139,5980    49,583    49,583    49,583     0,000 
 



      BS4053    0,0000  130,8235  130,8235    0,0035 
               70,4249    72,729    72,729    72,729     0,000 
 
      BS4054    0,0000  121,1860  121,1860    0,0035 
              391,6144   111,534   111,534   111,534     0,000 
 
      BS4055    0,0000  172,6028  172,6028    0,0035 
              364,2207    66,566    66,566    66,566     0,000 
 
000000005542    0,0000    0,0000    0,0000    0,0035 
              164,2242 
 
 
Parametry polygonového pořadu: 
------------------------------ 
Typ pořadu                         : Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka přadu                        :  507,868m 
Úhlová odchylka                    :   0,0279g 
Odchylka Y/X                       :    0,001m /   -0,010m 
Polohová odchylka                  :    0,010m 
Největší / nejmenší délka v pořadu :  111,534m/   49,583m 
Poměr největší / nejmenší délka    : 1:2,25 
Max, poměr sousedních délek        : 1:2,07 
Nejmenší vrcholový úhel            : 121,1860g 
 
Vypočtené body: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
      BS4050   590692,777  1148775,797 
      BS4051   590746,085  1148762,604 
      BS4052   590808,730  1148681,423 
      BS4053   590849,026  1148652,532 
      BS4054   590914,047  1148685,116 
      BS4055   590899,399  1148795,680 
-------------------------------------- 
 
Test polygonového pořadu: 
------------------------- 
Úhlová odchylka    [g]: Skutečná hodnota:   0,0279, Mezní hodnota:   0,0300 
Polohová odchylka  [m]: Skutečná hodnota:    0,010, Mezní hodnota:    0,213 
Mezní délka pořadu [m]: Skutečná hodnota:  507,868, Mezní hodnota: 5000,000 
Mezní délka strany [m]: Skutečná hodnota:  111,534, Mezní hodnota:  400,000 
Mezní poměr délek     : Skutečná hodnota: 1:2,07, Mezní hodnota: 1:3,00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy, 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy, 
 
 
POLYGONOVÝ POŘAD 
================ 
Orientace osnovy na bodě BS4052: 
-------------------------------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4052   590808,730  1148681,423           
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4051   590746,085  1148762,604           
      BS4053   590849,026  1148652,532           
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Směrník     V or,     Délka   V délky   V přev,   m0 Red, 
---------------------------------------------------------------------------------- 
      BS4051    0,0000  358,1596    0,0011                               
      BS4053  181,4374  139,5993   -0,0011                               
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 358,1608g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0,0016g 



SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0,0011g 
 
Orientace osnovy na bodě BS4020: 
-------------------------------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4020   590962,512  1148852,456   302,820 
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4021   591073,569  1148802,362           
000000005552   590781,888  1148895,334           
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Směrník     V or,     Délka   V délky   V přev,   m0 Red, 
---------------------------------------------------------------------------------- 
      BS4021  224,9112  126,9761    0,0002                               
000000005552   12,7726  314,8379   -0,0002                               
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 302,0651g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0,0003g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0,0002g 
 
Naměřené hodnoty: 
----------------- 
         Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu 
               Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz 
-------------------------------------------------------------- 
              358,1608 
      BS4052    0,0000   35,6419   35,6419    0,0021 
              393,8048    62,516    62,516    62,516     0,000 
 
      BS4056    0,0000  212,7199  212,7199    0,0021 
                6,5268    43,784    43,784    43,784     0,000 
 
      BS4057    0,0000  183,1303  183,1303    0,0021 
              389,6592    48,570    48,570    48,570     0,000 
 
      BS4058    0,0000  259,4523  259,4523    0,0021 
               49,1135    30,605    30,605    30,605     0,000 
 
      BS4059    0,0000  252,9474  252,9474    0,0021 
              102,0630   141,978   141,978   141,978     0,000 
 
      BS4020    0,0000    0,0000    0,0000    0,0021 
              302,0651 
 
 
Parametry polygonového pořadu: 
------------------------------ 
Typ pořadu                         : Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka přadu                        :  327,453m 
Úhlová odchylka                    :   0,0126g 
Odchylka Y/X                       :   -0,011m /   -0,012m 
Polohová odchylka                  :    0,016m 
Největší / nejmenší délka v pořadu :  141,978m/   30,605m 
Poměr největší / nejmenší délka    : 1:4,64 
Max, poměr sousedních délek        : 1:4,64 
Největší rozdíl 2x měřené délky    :    0,000m 
Nejmenší vrcholový úhel            : 140,5477g 
 
Vypočtené body: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
      BS4056   590802,655  1148743,639 
      BS4057   590807,136  1148787,190 
      BS4058   590799,281  1148835,118 
      BS4059   590820,617  1148857,056 
-------------------------------------- 



 
Test polygonového pořadu: 
------------------------- 
Úhlová odchylka    [g]: Skutečná hodnota:   0,0126, Mezní hodnota:   0,0265 
Polohová odchylka  [m]: Skutečná hodnota:    0,016, Mezní hodnota:    0,190 
Mezní délka pořadu [m]: Skutečná hodnota:  327,453, Mezní hodnota: 5000,000 
Mezní délka strany [m]: Skutečná hodnota:  141,978, Mezní hodnota:  400,000 
Mezní poměr délek     : Skutečná hodnota: 1:4,64, Mezní hodnota: 1:3,00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy, 
Byl překročen geometrický parametr stanovený pro práci v katastru nemovitostí, 
 
 

Výšková složka polygonových pořadů 
VÝŠKOVÝ VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU 
=================================== 
        Bod1          Bod2     Z tam    Z zpět    dH tam   dH zpět        dH      V dH 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
      BS4027        BS4050   93,3090  106,7114     5,440     5,456     5,448    -0,016 
      BS4050        BS4051  108,2537   91,7641    -7,280    -7,264    -7,272    -0,016 
      BS4051        BS4052  114,2671   85,7415   -23,218   -23,204   -23,211    -0,015 
      BS4052        BS4053  129,5990   70,4108   -25,013   -25,003   -25,008    -0,010 
      BS4053        BS4054  123,7735   76,2402   -28,694   -28,675   -28,685    -0,018 
      BS4054        BS4055  101,9559   98,0546    -3,271    -3,252    -3,262    -0,018 
      BS4055  000000005542  102,4487   97,5671    -2,668    -2,651    -2,659    -0,017 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Výškový uzávěr:   -0,011 
 
Výškové vyrovnání 
----------------- 
        Bod1          Bod2        dH    dH vyr      V dH 
-------------------------------------------------------- 
      BS4027        BS4050     5,448     5,447    -0,001 
      BS4050        BS4051    -7,272    -7,273    -0,001 
      BS4051        BS4052   -23,211   -23,213    -0,002 
      BS4052        BS4053   -25,008   -25,009    -0,001 
      BS4053        BS4054   -28,685   -28,686    -0,002 
      BS4054        BS4055    -3,262    -3,264    -0,003 
      BS4055  000000005542    -2,659    -2,661    -0,001 
-------------------------------------------------------- 
 
Vypočtené výšky: 
---------------- 
         Bod     Výška 
---------------------- 
      BS4050   394,017 
      BS4051   386,743 
      BS4052   363,530 
      BS4053   338,521 
      BS4054   309,835 
      BS4055   306,571 
000000005542   303,910 
---------------------- 
 
 
VÝŠKOVÝ VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU 
=================================== 
        Bod1          Bod2     Z tam    Z zpět    dH tam   dH zpět        dH      V dH 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
      BS4052        BS4056  107,8999   92,1204    -7,871    -7,851    -7,861    -0,020 
      BS4056        BS4057  109,5007   90,5194    -6,642    -6,628    -6,635    -0,014 
      BS4057        BS4058  105,8654   94,1549    -4,562    -4,547    -4,554    -0,015 
      BS4058        BS4059  130,5935   69,4328   -15,588   -15,572   -15,580    -0,016 
      BS4059        BS4020  111,4106   88,5980   -26,088   -26,068   -26,078    -0,020 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Výškový uzávěr:   -0,002 
 



Výškové vyrovnání 
----------------- 
        Bod1          Bod2        dH    dH vyr      V dH 
-------------------------------------------------------- 
      BS4052        BS4056    -7,861    -7,861     0,000 
      BS4056        BS4057    -6,635    -6,635     0,000 
      BS4057        BS4058    -4,554    -4,555     0,000 
      BS4058        BS4059   -15,580   -15,580     0,000 
      BS4059        BS4020   -26,078   -26,079    -0,001 
-------------------------------------------------------- 
 
Vypočtené výšky: 
---------------- 
         Bod     Výška 
---------------------- 
      BS4056   355,669 
      BS4057   349,034 
      BS4058   344,479 
      BS4059   328,899 
      BS4020   302,820 
---------------------- 

 

Výpočet podrobných bodů (pouze ukázka, celé přílohy jsou v elektronické verzi 
v intranetu VUT) 

Orientace osnovy na bodě BS4711: 
-------------------------------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4711   590852,533  1148721,057   329,951 
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
      BS4710   590853,174  1148788,889   317,855 
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Směrník     V or,     Délka   V délky   V přev,   m0 Red, 
---------------------------------------------------------------------------------- 
      BS4710    0,0000    0,6016    0,0000    67,835     0,000     0,008 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       :   0,6016g 
 
Test polární metody: 
-------------------- 
Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0,0000, Mezní hodnota: 0,0800 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy, 
 
Podrobné body 
 
Polární metoda 
         Bod        Hz         Z           dH     Délka            Y            X         Z  Popis      
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      BS4712  194,4866   96,6752                 38,351   590855,489  1148682,820   332,016   
        1546   19,4482  120,3680                 33,683   590862,967  1148753,083   318,851   
        1547    8,4896  114,7860                 27,121   590856,393  1148747,902   323,596   
        1548   30,1358  125,5600                 25,698   590864,464  1148743,817   319,101   
        1549   46,5504  131,2304                 18,482   590865,004  1148734,697   320,139   
        1550   63,8432  136,3122                  4,936   590856,719  1148723,672   326,845   
        1551   78,5948  136,8024                 15,774   590867,472  1148726,120   319,719   
        1552  158,1862  116,1162                 12,141   590859,855  1148711,372   326,870   
        1553  122,2370  132,0676                 19,809   590871,081  1148714,102   319,094   
        1554  175,3436  106,9556                 21,568   590860,490  1148701,011   327,645   
        1555  150,5706  121,6210                 27,099   590871,339  1148701,545   320,437   
        1556  187,3254  100,7102                 32,630   590858,684  1148689,012   329,647   
        1557  166,9910  113,6852                 37,282   590870,702  1148688,502   321,871   



Příloha č. 3 Testování přesnosti (pouze ukázka, celé přílohy jsou v elektronické verzi 
v intranetu VUT) 

 

 





Příloha č. 4 Seznamy souřadnic 

Seznam souřadnic daných bodů 

     Číslo bodu               Y(m)                    X(m)              H(m) 
010000000542     590863,926    1148852,005      303,91                                       
051000000552     590781,888    1148895,334      304,04                                       
              BS1002     590612,732    1148882,421      347,90                                                         
              BS4005     590637,819    1148955,432      306,92                                                         
              BS4006     590703,938    1148906,490      305,41                                                         
              BS4020     590962,512    1148852,456      302,82                                                         
              BS4021     591073,569    1148802,362      299,23                                                         
              BS4025     590646,889    1148857,007      353,09                                                         
              BS4026     590653,906    1148828,465      371,03                                                         
              BS4027     590647,711    1148797,461      388,57                                                         
              BS4028     590603,070    1148789,884      409,42 

 

Seznam souřadnic pomocných měřických stanovisek 

         Číslo bodu          Y(m)                    X(m)              H(m) 
            BS4050     590692,777    1148775,797      394,02                                                         
            BS4051     590746,085    1148762,604      386,74                                                         
            BS4052     590808,730    1148681,423      363,53                                                         
            BS4053     590849,026    1148652,532      338,52                                                         
            BS4054     590914,047    1148685,116      309,84                                                         
            BS4055     590899,399    1148795,680      306,57                                                         
            BS4056     590802,655    1148743,639      355,67                                                         
            BS4057     590807,136    1148787,190      349,03                                                         
            BS4058     590799,281    1148835,118      344,48                                                         
            BS4059     590820,617    1148857,056      328,90 
            BS4701     590728,635    1148918,972     304,849          
            BS4702     590765,344    1148958,415     304,132          
            BS4703     590779,080    1148913,241     303,000          
            BS4704     590714,836    1148892,971     305,287          
            BS4705     590725,593    1148922,244     306,577          
            BS4706     590893,675    1148889,551     303,619          
            BS4707     590852,094    1148898,122     301,606          
            BS4708     590789,577    1148838,852     342,759          
            BS4709     590774,333    1148849,946     339,630          
            BS4710     590853,174    1148788,889     317,855          
            BS4711     590852,533    1148721,057     329,951          
            BS4712     590855,489    1148682,820     332,016          
            BS4713     590876,098    1148685,601     318,453          
            BS4714     590671,628    1148884,203     328,426    

 

 

 



Seznam souřadnic bodů hranice NPR (pouze ukázka, celé přílohy jsou v elektronické 
verzi v intranetu VUT) 

Číslo bodu          Y(m)                    X(m)               
          22     590753.38    1148668.13                   
          28     590915.17    1148868.50                  
          54     590869.85    1148879.41                  
          90     590894.88    1148814.55                   
          91     590916.53    1148693.53                   
          92     590915.18    1148738.29                   
          93     590906.04    1148785.47                   
         204     590877.74    1148642.66                   
         222     590883.92    1148647.79                   
         223     590881.63    1148660.22                   
         237     590875.53    1148759.70                   
         239     590868.85    1148782.64                   
 
              

Seznam souřadnic podrobných bodů (pouze ukázka, celé přílohy jsou v elektronické 
verzi v intranetu VUT) 

   Číslo bodu    Y(m)                X(m)              H(m) 
         336     590890.37    1148825.41     305.373        
         337     590896.58    1148826.47     306.421        
         338     590888.53    1148824.66     305.041        
         339     590882.69    1148822.82     305.173        
         340     590881.32    1148824.76     305.007        
         341     590880.60    1148824.63     305.001        
         342     590879.79    1148827.44     304.746        
         343     590880.35    1148827.74     304.913        
         344     590880.98    1148824.93     304.593        
         345     590879.93    1148828.14     304.607        
         346     590877.87    1148833.93     304.678        
         347     590877.54    1148833.96     304.566        
         348     590876.10    1148835.09     304.662        
         349     590874.16    1148834.60     304.580        
         350     590874.19    1148833.41     304.711        
         351     590875.03    1148831.60     304.769        
         352     590873.56    1148834.20     304.677        
         353     590863.65    1148830.22     305.430        
         354     590865.33    1148837.97     305.327        
         355     590860.13    1148834.35     306.027        
         356     590857.62    1148832.47     307.162        
         357     590858.27    1148827.33     307.689        
         358     590855.20    1148860.35     304.164        
         359     590847.63    1148865.03     303.810        
         360     590843.22    1148858.31     303.855        
         361     590835.79    1148864.88     303.803        
         362     590839.43    1148875.78     303.707        
         363     590840.47    1148875.63     303.651        



Příloha č. 5 Přehledka PMS 

 



Příloha č.6 Místopisy pomocných měřických stanovisek (pouze ukázka, celé přílohy 
jsou v elektronické verzi v intranetu VUT) 

 


