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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy parku v měřítku 1:250. 

Předmětem je zajištění možné kontroly stávající digitální mapy města Brna. Práce 

popisuje veškeré fáze tvorby této účelové mapy. Počínaje rekognoskací, přes doplnění 

bodového pole, vlastní měření, výpočetní práce až po závěrečné vykreslení a kontrolu.  

  

Klíčová slova 

účelová mapa, mapy velkých měřítek, digitální mapa města Brna, kontrola  

  

  

  

Abstract 

Objective of this bachelor thesis is evaluation of the thematic map of park in scale 

1:250.The subject of this work is ensuring of possible check of existing digital map of 

city Brno. Thesis describes all stages of creation of this purpose map. Starting with 

reconnaissance, through completion of point field, own measurement, computational 

work to the final plot and check.  

  

Keywords 

thematic map, maps on a large scale, digital map of city Brno, check  
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1. ÚVOD 

  

Tématem této bakalářské práce je zaměření pro tvorbu účelové mapy, která bude 

sloužit jako kontrola již stávajících digitální mapy města Brna (dále jen DMMB). Jako 

lokalita byl určen park Kraví Hora v Brně. Toto území bylo přiděleno s přihlédnutím na 

požadavek Magistrátu města Brna, který pak dále s dosaženými výsledky může 

pracovat. Zadání této práce vzniklo z iniciativy magistrátu města Brna, který tímto 

měřením zajistí potřebnou dokumentaci pro kontrolu a zjištění případných chyb 

v DMMB. 

Kostrou této práce je detailní prostudování zadaného úkolu a obstarání 

patřičných podkladů. Poté následuje zvolení vhodné pomocné měřické sítě a její 

zaměření. Následné podrobné měření musí být prováděno s vysokou přesností. Jelikož 

výsledná účelová mapa má sloužit jako kontrola, je nezbytné, aby byla hustota 

měřených bodů dostačující pro přesné určení této lokality. 

Celé měření bude realizováno v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (dále jen S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po 

vyrovnání (dále jen Bpv). 

Jelikož výsledná účelová mapa slouží ke kontrole, je důležité kvalitně vystihnout 

terén, důkladně mapu zpracovat. Následně je nezbytná kontrola jak polohopisného, tak 

výškopisného určení podle ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek, základní a účelové 

mapy. 
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2. POPIS LOKALITY 

 

 Areál parku na Kraví hoře se nachází v západní části katastrálního území Veveří, 

na severozápadě brněnské městské části Brno-střed.  

 Parky od nepaměti sloužily k odpočinku a relaxaci obyvatel, ale nemalou měrou 

se podílí na zvelebení města. Nejinak je tomu i u parku na Kraví hoře. Kraví hora není 

nejdůležitějším, ani nejnavštěvovanějším místem v Brně, nekráčely zde dějiny, 

nenaleznete zde skvosty architektury. Svým způsobem to je zcela obyčejný park poblíž 

centra města. Ale bezesporu každý návštěvník, či obyvatel Brna, by park nevyměnil za 

nic jiného. 

 Tento park však má mnoho využití. Neslouží pouze k příjemnému odpočinku 

pod korunami stromů, ale koná se tady také mnoho kulturních a zábavních akcí. Za 

zmínku stojí například odlety horkovzdušných balónů, vypouštění lampiónů, zábavné 

odpoledne pro děti i dospělé a samozřejmě také reklamní a propagační akce všeho 

druhu.  

V blízkosti parku se nachází plavecký stadión, ve kterém jsou velké možnosti 

sportovního využití.  

Nezbytnou součástí parku je kulturně-vzdělávací instituce s názvem Hvězdárna  

a planetárium Brno. Hlavní atrakcí hvězdárny je velké planetárium firmy Carl Zeiss 

Jena z roku 1991 umístěné v kopuli o průměru 17,5 metru, na kterou se promítá 9 000 

hvězd, 20 mlhovin, hvězdokup a řada těles sluneční soustavy. Doplňují jej speciální 

datové projektory, rozsáhlá světelná i zvuková aparatura. Podobně uzpůsobená 

mnohonásobná projekce nemá s výjimkou Prahy v České republice obdoby. Vzdělávací 

představení tohoto planetária jsou určena jak pro školní exkurze, tak pro širokou 

veřejnost. 

V době mého měření byla hvězdárna v rekonstrukci.  Přestavba byla zahájena 

v srpnu 2010 a provoz byl znovu zahájen v listopadu 2011. Po modernizaci hvězdárna 

rozšířila svou činnost i na ostatní přírodní vědy.  

 Na následujících obrázcích je zachycen park a přilehlá Hvězdárna a planetárium. 
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                                  Obr 2-1: Lokace parku Kraví hora v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Obr. 2-2: Park na Kraví hoře, pohled z horkovzdušného balónu 
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                               Obr. 2-3: Hvězdárna a planetárium Brno                

 

 

                                 Obr. 2-4: Planetárium po rekonstrukci  
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3. REKOGNOSKACE LOKALITY 

 

Před započetím každé geodetické práce je nezbytná rekognoskace terénu. Po 

převzetí zadání bakalářské práce a vymezení rozsahu práce určené Ing. Jakubem 

Foralem, bylo toto území rekognoskováno. Jako první byla provedena obchůzka 

zájmového území a určení jeho přehlednosti.  

Jak již bylo zmíněno, zájmová oblast parku na Kraví hoře se nachází v Brně, 

katastrální území Veveří. Park zabírá rozlohu přes 6 ha a v některých částech je 

přehledný, v jiných je přehledný méně kvůli vegetaci. Po prohlédnutí oblasti byla 

předběžně promyšlena volba bodového pole. V úvahu byla brána komunikace  

a omezení během probíhající rekonstrukce planetária. Kvůli této rekonstrukci, byla 

značně zvýšena koncentrace nákladních aut při přepravě materiálů a tímto byla narušena 

stavba vozovky.   

Toto území bylo dostatečně prostudováno a rekognoskace proběhla bez 

problémů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 3-1: Letecký pohled na park na Kraví hoře, vymezení rozsahu práce 
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4. PODKLADY 

 

4.1. Získané podklady 

 

 Před začátkem samotného měření a rekognoskace terénu bylo potřeba získat 

všechny potřebné informace. Rozsah práce byl definován v zadání práce.  

 Materiály, které byly potřebné pro správné vyhotovení účelové mapy, byly také 

obdrženy z Magistrátu města Brna.  

 Převzaté podklady: 

• Výřez z účelové mapy polohopisné situace ve formátu DGN 

• Knihovna buněk geo.cel 

• Seznam použitých vrstev ve výkresech DGN 

• Soubor výšek bodů ve formátu DGN (který ale nebyl použit 

z důvodu toho, že nezahrnoval dané zájmové území parku na 

Kraví hoře. Materiály byly převzaty společně s dalšími spolužáky, 

kterých se tato oblast týkala). 

• Dokument, který tvoří obecný a závazný rámec pro tvorbu, 

správu, údržbu a aktualizaci souboru dat DMMB. 

Dané podklady byly řádně prostudovány a poté bylo určeno, které informace je 

potřeba dále dohledat z jiných zdrojů. 

 

 

4.2. Vyhledané podklady 

 

 Před začátkem měření bylo důležité zjistit stav bodového pole v dané lokalitě. 

Na internetovém portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen čuzk) 

www.cuzk.cz, byly nalezeny všechny dostupné body se svými souřadnicemi. Následně 

byly zjištěny geodetické údaje bodů PPBP, nivelační údaje o výškových bodech a další 

potřebné místopisy.  
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 Dále bylo nezbytné vyhledat literaturu, která se zabývá problematikou techniky 

měření a tvorby účelové mapy. Podle seznamu doporučené literatury, ze zadání 

bakalářské práce, byly tyto knihy prostudovány. Podklady zahrnovaly také studijní 

opory z předešlých let studia. Ostatní podklady byly zapůjčeny z Knihovnického 

informačního centra na Stavební fakultě VUT Brno. 

 Pro přehlednost byl vytisknut obdržený výřez z účelové mapy polohopisné 

situace, který sloužil jako náčrty podrobného měření.  

 Při vyhodnocování podkladů bylo také promyšleno, co může měření zrychlit, 

jaké podklady budou potřebné přímo v terénu nebo jakou metodu zvolit, aby bylo 

měření nejefektivnější. 
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5. REKOGNOSKACE BODOVÉHO POLE 

 

 

5.1. Rekognoskace polohového bodového pole 

 

 

 Po předběžné rekognoskaci terénu, byly na portále www.cuzk.cz vyhledány 

body v blízkosti parku, které by mohly být využity při měření. U těchto bodů bylo 

nezbytné jejich ověření, zda nebyly poškozeny, zničeny a jestli hodnoty uvedené  

v geodetických údajích odpovídají skutečnému stavu. Podle internetového portálu bylo 

polohové i výškové bodové pole shledáno dostatečným. Byly vytištěny geodetické 

údaje a body se mohly jít ověřit do terénu. 

 V okolí zájmové lokality byl nalezen zhušťovací bod 216, kterým je střed 

makovice věže kostela v Masarykově čtvrti. Bod byl přečíslován a jeho původní číslo 

bylo 136. Tento bod byl podle geodetických údajů určen geodetickou metodou. 

Vzhledem k tomu, že tento bod je věží kostela, dalo se předpokládat, že nebude posunut 

ani poškozen. Bod číslo 216 má také dva zajišťovací body, a to bod číslo 216.1 a 216.2. 

Body byly určeny metodou GPS a stabilizovány žulovým hranolem. Oba tyto body se 

nachází na území parku na Kraví hoře. Byly ověřeny přeměřením kontrolních oměrných 

a byly shledány za nepoškozené a neposunuté. 

 Dále byly nalezeny body PPBP číslo 503, 504, 506, 541, 585, 586 a 625. Tyto 

body byly stabilizovány jako roh budovy, podezdívka plotu, kámen, žulový hranol nebo 

hřeb. Využití bodového pole je uvedeno v následující tabulce (Tab. 4-1). Kompletní 

geodetické údaje se nachází v příloze č. 1. 
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číslo 
bodu 

souřadnice v S-JTSK 
druh stabilizace zaměřen 

použit při 
zpracování Y X 

216 600006.11 1159696.83 věž kostela ano ano  
216.1 599860.42 1159660.70 žulový hranol ano ano  
216.2 599921.46 1159781.44 žulový hranol ano ano  
503 599789.47 1159605.18 kámen ano ano  
504 599796.35 1159567.37 hřebová značka ne ne 
506 599764.37 1159518.13 kámen ano ano  
541 600020.23 1159661.15 roh zídky ne  ne 
585 599909.25 1159643.88 roh domu ano ne 
586 599903.16 1159648.97 roh zídky ne ne 
625 600063.48 1159787.69 žulový hranol ano ano 

                                      

                                            Tab. 5-1: Zhodnocení stavu PPBP 

 

 

5.2. Rekognoskace výškového bodového pole 

 

 Taktéž byly na internetovém portále www.cuzk.cz vyhledány body výškového 

bodového pole. I v tomto směru bylo pole zajištěno celkem dostatečně a ve vyhovující 

vzdálenosti. 

 Poblíž měřeného území se nachází nivelační body JM-071-430 a JM-071-430a. 

Bod JM-071-430 je jižní kulatý kamenný pilíř jižního schodiště u hvězdárny na Kraví 

hoře. Bod byl na místě podle geodetických údajů ověřen a byl určen jako nepoškozený a 

neposunutý. Bod číslo JM-071-430a se nachází na betonové stavbě vodojemu. Tento 

bod byl využit k ověření výšky bodu JM-071-430. Byla vedena technická nivelace mezi 

těmito body a bylo zjištěno, že bod JM-071-430 není posunut. Odchylka ve dvojici 

měření byla minimální. Zápisník tohoto měření je obsažen v příloze č. 4.  

Pro kontrolní měření výškopisu bodového pole technickou nivelací byl také 

využit zajišťovací bod 216.2, který má výšku určenou nivelací a to s přesností na 

centimetry.  

Využití výškového bodového pole je uvedeno v následující tabulce (Tab. 4-2). 

Geodetické údaje použitých nivelačních bodů se nacházejí v příloze č. 2. 
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číslo bodu nadmořská výška Bpv [m] druh stabilizace 

JM-071-430 305.223 hřebová značka 

JM-071-430a 303.175 čepová značka 

216.2 289.31 žulový hranol 
                                 

                                Tab. 5-2: Zhodnocení výškového bodového pole 

 

 

5.3. Využitelné výsledky  

 

 Při rekognoskaci bylo dostatečně prozkoumáno zájmové území, zhodnoceno 

bodové pole (polohové i výškové) a bylo promyšleno následující doplnění bodového 

pole, aby bylo možno zaměřit celé zájmové území. Bodové pole bylo shledáno 

dostatečným a vyhovujícím a bude s ním nadále pracováno. Nebyly nalezeny žádné 

nesrovnalosti s geodetickými údaji, tudíž nebyl důvod používat PPBP a nivelační body 

ze vzdálenějších oblastí. 

 Bylo zjištěno, že lokalita je různorodého charakteru, od volných a dobře 

prostupných prostor, které jsou pro měření ideální, až po nepřehledné trvale zarostlé 

části území, kde je volba měřické sítě náročnější a body musí být četnější. Na tohle 

bude brán ohled při doplňování stávajícího bodového pole pomocnými měřickými body. 

Jejich poloha také bude záviset na dostatečné orientaci na známé body. 

 Rekognoskace byla shledána úspěšnou a dostatečně prostudovanou, tudíž mohly 

začít přípravné práce a samotné měření.  
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6. DOPLNĚNÍ MĚŘICKÉ SÍTĚ 

 

6.1. Návrh doplnění bodového pole 

 

 Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, tak stávající bodové pole je sice 

dostatečné a kvalitní, ale pro měření podrobných bodů je nezbytné tuto síť rozšířit 

i o vlastní pomocné měřické body. Zajišťovací body 216.1 a 216.2 se nachází na území 

parku a jsou stabilizovány žulovým hranolem, umožňují přímé postavení stroje 

a vhodnou orientaci.   

 Nejvhodnější metodou zvolení pomocné měřické sítě, bylo zaměření polygonu. 

Vzhledem ke kvalitě a stavu současného bodového pole a k charakteru, rozloze  

a členitosti území.  

 

 

  6.1.1. Polohopis 

 

  

Nejvhodnější zjištěnou volbou doplnění měřické sítě bylo zaměření polygonu, 

který začíná na bodě 216.1 a končí na bodě 216.2 a dále je veden přes území celého 

parku. Mezi těmito koncovými body byla rozmístěna pomocná stanoviska na území 

celého parku. Tyto body náleží do oboustranně připojeného oboustranně orientovaného 

polygonu a byly stabilizovány nastřelovacími hřeby a zvýrazněny geodetickým sprejem.  

 Z hlavních bodů polygonu byly ostatní pomocné body určeny metodou rajónu 

nebo volného stanoviska. Tyto body byly dále číslovány. Stabilizovány byly také 

nastřelovacími hřeby v chodníku a výrazněny geodetickým sprejem.  

 Poloha pomocných měřických bodů byla volena především vzhledem 

k viditelnosti co nejširšího území, ale zároveň tak, aby byla vhodná orientace  

a v neposlední řadě byl brán ohled na bezpečnost práce. Tudíž body byly situovány 

především na okraje chodníků a silnic tak, aby nebránily v plynulosti provozu, 

neomezovaly chodce nebo neohrožovaly bezpečnost měřičů.  
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 Každý bod byl stabilizován a byly také vyhotoveny geodetické údaje o jeho 

poloze, aby bylo usnadněno hledání bodu při dalších měřeních. Geodetické údaje  

o dočasně stabilizovaných bodech se nacházejí v příloze č. 10. 

 

  

                               

                         

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Obr. 6-1: Schéma polygonových bodů 

 

Definice polygonového pořadu podle [7]: 

Polygonový pořad - je definován jako průmět prostorové lomené čáry do roviny. 

Jeho vrcholy jsou polygonové body. Spojnice polygonových bodů se nezývají 

polygonové strany. K určení polohy polygonových bodů se měří na polygonových 

bodech osnovy směrů, z nichž se určí vrcholové úhly. Délky stran se měří dvakrát – tam 

a zpět. Orientace pořadů se děje směrovým připojením z koncových bodů pořadu na 

body ZBPP, zhušťovací body a body PBPP. Z naměřených osnov směrů se na 

koncových bodech vypočítají orientované jižníky.  

Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad – Jsou 

dány souřadnice počátečního a koncového bodu pořadu a souřadnice dalších bodů 

k orientaci pořadu.  
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6.1.2. Výškopis 

Výškové bodové pole také musí být doplněno a pomocné body, na kterých bude 

známa výška s přesností na milimetry. Díky návrhu doplnění polohového bodového 

pole bude také zaměřeno pole výškové. Tudíž stabilizované body polygonu by měly být 

zaměřeny pomocí technické nivelace ze středu.  

 Na následujícím obrázku je zobrazen návrh měřeného nivelačního pořadu 

s přihlédnutím na členitost terénu a také na probíhající rekonstrukci planetária  

a zvýšeného pohybu těžké stavební techniky v její blízkosti.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Obr. 6-2: Schéma měřeného nivelačního pořadu 

Definice geometrické nivelace ze středu podle [6]: 

 Jde o měřický postup, kterým se určí převýšení mezi body. Je-li známa 

nadmořská výška v příslušném výškovém systému alespoň jednoho z nich, je možné 

vypočíst u ostatních zaměřených bodů jejich nadmořské výšky. Požadované přesnosti 

určení převýšení je nutno podřídit technologii měření včetně přístrojů a pomůcek. 

 Princip nivelace je založen na vymezení horizontální přímky nivelačním 

přístrojem a měření svislé odlehlosti (laťového úseku) bodů (ať již stabilizovaných nebo 

jen přestavových) pomocí nivelačních latí. 
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7. ÚČELOVÁ MAPA 

 

 Výsledkem této práce je účelová mapa zóny v měřítku 1:250. Tudíž ještě před 

začátkem samotného měření bylo důležité seznámit se s definicí účelové mapy a se 

všemi náležitostmi, které tato mapa musí obsahovat.  

  

7.2. Definice účelové mapy 

 

 Podle [4] Účelové mapy tvoří spolu s mapami tematickými kategorii map 

s nadstandardním obsahem proti mapě katastrální. Mapami účelovými jsou vždy mapy 

velkých měřítek, které obsahují kromě základních prvků i další obsah podle účelu pro 

jaký vznikly. Používají se pro plánovací, projektové, provozní, evidenční, dokumentační 

a další účely. 

 Účelové mapy se vyhotovují v polohovém systému JTSK a výškově v systému 

Bpv. Obvykle se měří ve 3. třídě přesnosti a v měřítku 1:500, ale je možné použít i jiné 

měřítko, podle situace v daném území. Účelová mapa této práce byla vyhotovena 

v měřítku 1:250. 

 

7.1.1. Obsah účelové mapy 

7.1.1.1. Polohopis 

 

 V rámci polohopisu se zaměřuje skutečný stav zájmové lokality, včetně 

stavebních a dopravních objektů, městské zeleně (včetně keřů), podzemního  

a nadzemního vedení. U této bakalářské práce bylo zaměřeno všechno z výše 

uvedeného popisu a měření bylo rozšířeno i o lavičky a odpadkové koše.  
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7.1.1.2. Výškopis 

 

 Podle [4] : Výškopis je vytvářen vrstevnicemi, kótovanými body a technickými 

šrafami. Uvádí se nadmořské výšky bodů bodových polí, kóty poklopů šachet a dalších 

výškových úrovní v kanalizační šachtě.  

 V této práci byl výškopis měřen, následně vypočítán a vynesen do mapy. 

Výškopis v grafické části byl zobrazen pouze ve vykreslení hran terénu, terénních šraf  

a zobrazení výšky jednotlivých bodů. 

 

7.1.1.3. Popis 

 

 Popis je doplněn o orientační a popisná čísla u stavebních objektů, název  

a využití budov a popis druhů povrchů. Je zakreslován do vrstev daných podle podkladů 

obdržených na magistrátu vhodnou velikostí tak, aby byl snadno čitelný a rozeznatelný 

pro dané měřítko, ve kterém je mapa vykreslována. 
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8. MĚŘICKÉ PRÁCE V BODOVÉM POLI 

 

Po vhodné volbě doplnění bodového pole je nezbytné toto pole zaměřit. 

Doplnění bodového pole bylo provedeno podle návrhu uvedeného v kapitole 6.1. Návrh 

doplnění bodového pole. Nejdříve bylo pole zaměřeno polohově, následně výškově. 

Toto měření a jeho následné vypočítání je nezbytné pro další postup, a tím je měření 

podrobných bodů. Je nutné volit vhodné metody a dodržovat zadanou přesnost, která 

nesmí být překročena. 

 

 

8.1. Polohopis 

 

Pro tuto práci byla zvolena jako nejvhodnější metoda měření oboustranně 

orientovaného a oboustranně připojeného polygonového pořadu. Rajóny byly voleny 

především kvůli rozšíření měřitelné oblasti a také aby se zamezilo měření dlouhých  

a nepřesných záměr. Jejich přesná poloha byla určována až v průběhu měření 

podrobných bodů. Směry byly měřeny ve dvou polohách a délky byly určovány 

protisměrně. U některých rajónů byla možnost orientovat na jiné body polygonu, či na 

body PBPP. Tyto orientace byly pro kontrolu zaměřeny. 

Měřený polygonový pořad měl počáteční bod pořadu na zajišťovacím bodě 

216.1, koncový bod pořadu na zajišťovacím bodě 216.2 a vedl přes celé území parku. 

Body polygonového pořadu byly číslovány 4001 – 4009. Počáteční bod pořadu 216.1 

byl orientován na bod 216, což je střed makovice věže kostela, 625 a 503. Koncový bod 

pořadu 216.2 byl orientován na věž kostela. Směry byly měřeny ve dvou polohách na 

každém bodě. 

Měřené rajóny byly číslovány 4010 – 4019. U všech těchto pomocných 

měřických stanovisek byla provedena náležitá stabilizace, signalizace a byly určeny 

geodetické údaje. 
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8.2. Výškopis 

 

 V prvé řadě bylo měření určeno polohově, až následně výškově. Počáteční  

a koncový bod polygonového pořadu má určenou výšku metodou nivelace s přesností 

na centimetry. Tato výška byla zjištěna z geodetických údajů.  

 V blízkosti parku se nacházejí dva nivelační body, a to bod JM-071-430 a bod 

JM-071-430a. Oba tyto body byly při určení výšek použity. Před samotným začátkem 

měření nivelace bylo nezbytné provést zkoušku nivelačního přístroje. Zápisník této 

zkoušky je obsažen v příloze č. 4. 

 Z bodu JM-071-430, který se nachází na pilíři jižního schodiště u hvězdárny, 

byla vedena technická nivelace ze středu, kterou byly zaměřeny body polygonu č. 4001, 

4007, 4008, 4009 a 216.2. Zápisník tohoto měření se nachází v příloze č. 4. Pouze tyto 

body byly určeny technickou nivelací, z důvodu rekonstrukce a stavebních prací na 

planetáriu a v jeho těsné blízkosti. Body, které se nacházely na silnici, nebo v blízkosti 

planetária byly bohužel zničeny stavební činností, resp. pohybem těžké stavební 

techniky. Výšky těchto bodů polygonu bylo možno určit tudíž jenom trigonometricky.  

 Výška bodu státní nivelace JM-071-430 byla ověřena vedením nivelačního 

pořadu z bodu  JM-071-430a a zpět. Zápisník pro technickou nivelaci této kontroly je 

obsažen v příloze č. 4. 

 Geometrická nivelace ze středu, kterou jsme určovali výšky pomocných 

meřických bodů byla vedena kontrolně tam i zpět.  
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                              Obr. 8-1: Přehledný náčrt bodového pole 

                                          (uveden též v příloze č. 5) 
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8.3. Použité přístroje 

 

 Pro měření této práce byly použity školní přístroje, které měří s přesností, kterou 

bylo nutné dodržet ze zadání práce. S těmito přístroji bylo měřeno i během výuky, takže 

nebylo nutné nějak více studovat jejich ovládání a funkce. 

 Pro polohové zaměření byla použita totální stanice Topcon GPT-3003N  

(Obr. 5-2). Během měření polohopisu se nezapisovaly žádné zápisníky na papír, ale 

všechno měření se ukládalo elektronicky. Zápisník měření je obsažen v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

 

                Tab. 8-1: Technické parametry podle [13] 

    

 

   Obr. 8-3: Totální stanice 

     Topcon GPT-3003N 

 

 Pro měření výškopisu byl použit přístroj Topcon AT – G4 (Obr. 5-3). Nivelace 

byla zapisována do nivelačního zápisníku, který je neskenován a obsažen v příloze č. 4. 

 

zvětšení 26x 

přesnost  2,0 mm/km 

min. délka zaostření 0,5 m 

minimální čtení 1 g 

délka  192 mm 

hmotnost 1,6 kg 
 

Obr. 8-4: Nivelační přístroj                     Tab. 8-2: Technické parametry podle [13] 

        Topcon AT – G4 

  

zvětšení 30x 

min. délka zaostření 1,3 m 

přesnost délek ± 3 mm + 2 ppm 

přesnost úhlů 3´´ 

Rozměry 336x184x174 mm 

Hmotnost 5,1 kg 
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9. SOUŘADNICOVÉ VÝPOČTY MĚŘICKÉ SÍTĚ 

 

 Po vhodném zaměření pomocné měřické sítě následovalo její vypočítání. Museli 

jsme se ujistit, že toto zaměření je správné a pro další postup bylo nezbytné určení  

a kontrola souřadnic a také výška měřených polygonových bodů. Všechny tyto výpočty 

byly realizovány ve výpočetním programu Groma v. 7.0 (viz kapitola 9.3. Výpočetní 

program). 

 

9.1. Polohopis 

 

Naměřená data byla stažena pomocí programu Geoman, který je k dispozici na 

školním počítači. V tomto kroku byly zavedeny první výpočetní korekce a to 

z nadmořské výšky a z opravy do kartografického zobrazení. Výše a úroveň těchto 

korekcí je různá pro každé měřené území. Tudíž je nutno vypočítat koeficient pro 

zájmové území tak, že vložíme do programu přibližné souřadnice bodu, který se 

v měřené oblasti nachází. Program již pak sám určí hodnotu korekce. Výstupem 

z tohoto programu je zápisník ve formátu sdt a zap. 

 

Před konečným určením souřadnic polygonu byl vypočítán zápisník z obou 

poloh měření a protisměrně určených délek. Tyto délky byly opraveny o příslušné 

korekce, které se nastavily už v samotném programu. 

Samotný výpočet v programu Groma v. 7.0 byl rozložen do dvou fází. Naměřená 

data vybudované sítě byla počítána jako oboustranně připojený oboustranně orientovaný 

polygonový pořad. V první fázi se určily polohy bodů měřeného polygonu v S-JTSK. 

Až poté byla tato síť určena výškově v systému Bpv (viz 9.2. Výškopis).  

 

U výpočtu polygonu slouží pro kontrolu dodržení kritérií přesnosti hodnota 

polohového a úhlového uzávěru. Tyto hodnoty nám také určuje výpočetní program 

Groma v. 7.0, který případné nesrovnalosti, či nedodržení přesnosti, zaznamenává ve 

výpočetním protokolu, který je součástí každého výpočtu (výpočetní protokol je 

součástí přílohy č. 8). Parametry polygonového pořadu, výše odchylek a jejich mezní 

hodnota je zobrazena v Tab. 5-5.   
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parametry polygonu dosažená hodnota mezní hodnota 

Délka pořadu 633,79 m             - 

Úhlová odchylka  -0,0116 g 0,0346 g 

Polohová odchylka 0,09 m 0,23 m 

Největší délka 88,94 m              - 

nejmenší délka 42,25 m -  

mezní poměr délek  1:1,43  1:3,00 

Nejmenší vrcholový úhel 97,6935 g -  

      Tab. 9-1: Parametry polygonového pořadu a jejich mezní hodnoty 

 

9.2. Výškopis 

 

 Výškové určení souřadnic bylo provedeno dvěma metodami měření. Výšky 

všech polygonových bodů byly v první fázi určeny trigonometricky. Až poté byla 

provedena technická nivelace, ale z již výše zmíněného důvodu nebylo možno zaměřit 

touto metodou všechny pomocné měřické stanoviska. Tudíž zbylé body polygonu, které 

byly narušeny stavební činností, musely být určeny pouze trigonometrickou metodou 

z předešlého měření. 

  

 Trigonometrické určení výšek bylo provedeno ve výpočetním programu Groma 

v. 7.0. Měření nivelace bylo zapisováno manuálně do zápisníku pro technickou nivelaci 

a následně byly výšky vypočítány vzhledem k výšce výchozího bodu nivelace  

(JM-071-430). Nivelace byla provedena tam i zpět a výšky měřených bodů byly 

zprůměrovány z obou měření. U nivelačního pořadu bylo testováno, zda byla dodržena 

kritéria přesnosti pro technickou nivelaci, tzn. byla vypočítána hodnota podle vzorce  

                                                               20*√R. 

 Odchylky byly testovány hned po měření a tím bylo zajištěno, že měření je 

správné a nemusí být opakováno. 

Při dalších výpočtech podrobných bodů byly u bodů, které bylo možno zaměřit, 

používány výšky určeny technickou nivelací, jelikož je řádově přesnější, než určení 

trigonometrickou metodou. Seznam výsledných souřadnic polygonových bodů  

a pomocných měřických stanovisek určených rajóny se nachází v Tab. 10.1: seznam 

souřadnic měřické sítě.  
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9.3. Použitý výpočetní program 

 

 Veškeré výpočty naměřené sítě a podrobných bodů se prováděly ve výpočetním 

programu Groma v. 7.0.  Ať už se jednalo o výpočet a vyrovnání polygonu, či výpočet 

souřadnic podrobných bodů měření.   

 Název programu Groma, byl odvozen od geodetické pomůcky užívané ve 

Starověkém Římě k vytyčování pravých úhlů. Gromu tvořil pravoúhlý kříž se 4 nebo 5 

závažími zavěšenými na konci ramen, případně ještě v jejich průsečíku. Tento přístroj 

dnes tvoří logo programu Groma.  

 

Podle [11]: 

Program GROMA je určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny 

základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace 

rastrových dat. Umí zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově 

i jednotlivými výpočty. 

 

Při výpočtech byla také užívána uživatelská a referenční příručka pro práci 

v tomto programu. 

 

 

Obr. 9-1: Názorná ukázka vzhledu obrazovky programu Groma v. 7.0 
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10. ZHODNOCENÍ VÝPOČETNÍCH PRACÍ 

 

 

 Polohové zaměření pomocné měřické sítě proběhlo bez větších problémů. 

Nejdůležitější bylo správné zvolení polohy bodů tak, aby byla možná co jak nejlepší 

orientace, měřená plocha byla co jak nejrozsáhlejší a zároveň aby měřená vzdálenost 

nebyla příliš veliká a tudíž nedocházelo k vysokým odchylkám. Menší komplikace 

nastaly u výškového určení. Z důvodu náhlého zvýšení pohybu těžké stavební techniky 

byla poloha několika bodů narušena, tudíž měření nebylo možné vykonat. 

 Body byly stabilizovány dočasně měřickými hřeby a ihned po určení polohy 

byly vyhotoveny geodetické údaje, které jsou obsaženy v příloze č. 10.     

  

Druhá fáze určování měřické sítě byla výpočetní, tudíž naměřená data byla, 

pomocí programu Groma v. 7.0, vypočítána. Během stahování dat a následného výpočtu 

byly zavedeny všechny potřebné korekce a měřítkový koeficient. Měření bylo ověřeno, 

zda nebyly překročeny žádné mezní hodnoty. Výšky bodů byly určeny jak pomocí 

technické nivelace, tak využitím trigonometrické metody.  

  

Všechna kritéria přesnosti byla dodržena, žádná mezní hodnota nebyla 

překročena, tudíž výsledné souřadnice byly prohlášeny za správné a byly použity 

k dalšímu měření a následnému výpočtu podrobných bodů. 
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číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

216.1 599860.42 1159660.70 289.44 

4001 599833.59 1159606.28 296.630 

4002 599786.33 1159575.44 303.43 

4003 599765.60 1159538.19 302.90 

4004 599729.46 1159560.06 299.32 

4005 599700.47 1159612.94 298.52 

4006 599675.18 1159688.27 296.23 

4007 599749.41 1159734.78 296.228 

4008 599836.64 1159752.21 290.763 

4009 599875.79 1159803.71 288.317 

216.2 599921.46 1159781.44 289.301 

4010 599717.02 1159694.66 298.95 

4011 599753.48 1159663.34  299.42 

4012 599803.13 1159651.05 296.93 

4013 599844.93 1159567.62 297.06 

4014 599885.11 1159609.18  288.64 

4015 599947.81 1159694.27 289.11 

4016 599781.73 1159742.19 293.76 

4017 599824.23 1159805.04 289.96 

4018 599870.76 1159520.75 296.01 

4019 599902.28 1159626.54  287.57 
         

                            Tab. 10-1: Seznam souřadnic měřické sítě 

 

10.1. Kritéria přesnosti 

 

10.1.1. Polohového měření 

 

 Přesnost výsledného elaborátu je dána dle přesnosti bodů geometrického 

základu. Přesnost měřených bodů nemůže být nikdy vyšší než přesnost bodů 

geometrického základu, může být nižší, popřípadě stejná. Pro tuto práci je zadaná třída 

přesnosti 3, tudíž platí, že základní střední souřadnicová chyba nesmí překročit hodnotu 

± 0,14 m. Toto tvrzení vyplývá ze vzorce pro střední souřadnicovou chybu mx,y 

 

                                       ��,� =  �0,5(��
� +  ��

�), 

 

Kde mx a my jsou základní střední chyby souřadnic. 
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Kritéria přesnosti pro mezní souřadnicové odchylky jsou uvedeny v Tab. 5-1. 

                      

Třída přesnosti ux,y  [m] 
1 0,04 

2 0,08 

3 0,14 
4 0,26 
5 0,5 

                               

                               Tab. 5-1: Mezní souřadnicové odchylky 

 

10.1.2. Výškového měření 

 

 Přesnost určení výšky bodu je dána základní střední souřadnicovou chybou mH. 

V zadání této práce je uvedena i pro výškové měření třída přesnosti 3, tudíž mezní 

hodnota, která nesmí být překročena je ± 0,12 m. U nezpevněných povrchů je 

podkládána pod odrazný hranol podložka, aby byla zadaná přesnost dodržena. 

 Kritéria přesnosti pro mezní výškové odchylky jsou popsána v Tab. 5-2. 

 

Třída přesnosti uH  [m] 
1 0,03 

2 0,07 

3 0,12 
4 0,18 
5 0,35 

                                

                                   Tab. 5-2: Mezní výškové odchylky 

 

 

Výsledné porovnání přesnosti měřených veličin je uvedeno v kapitole  

14. Zhodnocení a kontrola. 
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11. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

 

Po zaměření a vypočítání bodů pomocné měřické sítě následuje zaměření 

podrobných bodů. Tyto body slouží k přesnému určení profilu terénu. Hustotu a polohu 

bodů volíme podle měřené lokality, vzhledem ke složitosti, zalesnění, svažitosti  

a členitosti terénu.  

 

Tvorba této účelové mapy slouží pro kontrolu již stávajících map, tudíž hustota 

měřených podrobných bodů musí být vyšší a také se musí dodržovat vysoká přesnost. 

Z tohoto důvodu byla na nezpevněné plochy terénu kladena pod odrazný hranol kovová 

destička, aby bylo měření prováděno na pevném povrchu a nedocházelo k poklesnutí 

terče do půdy.  Tímto bylo zaručeno, že výsledná přesnost polohy a výšky bodu bude 

pro kontrolu dostatečná.  

  

 Zájmové území této bakalářské práce je různého charakteru. Počínaje rozlehlými 

zatravněnými a průhlednými částmi, přes svažitý terén porostlý keři, až po trvalý lesní 

porost, který byl značně neprůhledný, tudíž hustota bodů není tak vysoká jak u jiných 

měřených úseků.  

 

 Tvorba účelové mapy podle [1]: 

 Při tvorbě mapy mapováním se použijí takové geodetické nebo fotogrammetrické 

metody, které zajišťují vytvoření konečného výsledku ve stanovené třídě přesnosti, ve 

smyslu této normy (ČSN 01 3410). Třída přesnosti bodů podrobného bodového pole, 

použitých k tvorbě nebo údržbě mapy, musí být shodná nebo vyšší než třída přesnosti 

mapy (musí mít stejné nebo nižší číslo).  

 

11.1. Uvažované metody měření 

  

Metody měření závisí na druhu a členitosti terénu. Měření bude prováděno z již 

stabilizovaných a zaměřených bodů polygonu. Podrobné měření musí být prováděno 

s velkou pečlivostí a důkladností.  
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Pro zaměření podrobných bodů je nejvhodnější polární metoda, dále ortogonální, 

protínání, konstrukční oměrné, vyrovnání na přímku atd. Pro měření této práce však 

nebude zapotřebí využití všech těchto metod. Jelikož  jsou pomocná měřická stanoviska 

rozdělena rovnoměrně po daném území bude prioritní polární metoda. 

 

 

11.2. Použité metody měření 

 

 Použitých metod při měření podrobných bodů nebylo mnoho. Nejčastější 

metodou měření byla polární metoda. Na závěr pro kontrolu byly také měřeny kontrolní 

oměrné. Jiné metody měření nebyly využity vzhledem k charakteru zájmového území. 

  Všechny podrobné body byly měřeny totální stanicí Topcon GPT-3003N. 

Body, které nebylo možno vidět na přímé spojnici, byly také měřeny polární metodou  

a to zadáním vzdálenosti od kolmice. Přístroj si pak již sám spočítal výsledný zenitový 

úhel a šikmou vzdálenost a přidal data do zápisníku. 

 

Definice polární metody podle [4]: 

Polární metoda s pevným stanoviskem – souřadnice stanoviska jsou známy, 

provádí se výpočet orientovaného posunu měřené osnovy směrů. Stanovisko se uvádí 

jako první za daných bodů, počet orientačních bodů je 2-9. Je-li měřen větší počet 

orientačních směrů než jeden, počítá se orientační posun jako průměr z prvních dvou 

orientačních směrů. 

Polární metoda s volným stanoviskem – souřadnice stanoviska nejsou známy, 

výpočty se provádějí v pomocné ortogonální souřadnicové soustavě, která se 

podobnostní transformací převede do geodetického systému.  

 

 

11.3. Realizace měření  

 

 Po určení polohy bodů polygonového pořadu se začaly měřit podrobné body, 

které slouží k přesnému zmapování terénu. Před započetím měření byly všechny body 

pomocné měřické sítě zkontrolovány, zda nebyly poškozeny či znehodnoceny. Po 
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rekognoskaci námi určeného bodového pole bylo rozhodnuto, že měření začne v oblasti 

planetária. Tato část území byla zvolena proto, jelikož se zvyšovala frekvence výskytu 

těžké stavební techniky a tudíž mohlo dojít k poškození stabilizace bodů v její 

bezprostřední blízkosti. Měření podrobných bodů bylo tedy započato na bodě číslo 

4003.  

Měřené území bylo ohraničeno z východní strany ulicí Kraví hora, z jihozápadu 

náměstím Míru, ze severozápadu ulicí Tůmova a ze severní části Hvězdárnou  

a planetáriem Brno. 

 Hustota bodů byla volena podle svažitosti a členitosti terénu tak, aby 

vyhovovala také danému měřítku 1:250. Pomocí podrobných bodů má být co jak 

nejpřesněji zachycen aktuální stav terénu, včetně všech porostů. Měřeny byly všechny 

náležitosti, které jsou nezbytné pro tvorbu účelové mapy. Vzdálenost určovaného 

podrobného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice stanoviska 

s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu. 

Předmětem podrobného měření byly budovy, vchody do objektů a vstupy na 

pozemky ve skutečném umístění, ploty včetně podezdívek, sloupy, konzoly, rozhraní 

vozovky, rozhraní chodníku, ostatní rozhraní (tj. zpevněná a nezpevnění plocha, schody, 

rozhraní druhu kultur a povrchů) a v neposlední řadě je předmětem měření terénní 

kostra (hřbetnice, hrany terénních tvarů, význačné body terénu, aj.). U všech liniových 

prvků byl zaměřen skutečný tvar.   

 Podrobné body byly číslovány od 1 do 4060. 

 Při měření byly vyhotovovány měřické náčrty, které jsou součástí přílohy č. 7. 

Měřický náčrt obsahuje bodové pole, body pomocné měřické sítě, podrobné body, 

profily, čáry terénní kostry, vyznačení terénních stupňů atd. Pro podklad měřických 

náčrtů může sloužit zvětšenina polohopisného podkladu třeba ze stávající katastrální 

mapy. Vyhotovené náčrty musí obsahovat všechny potřebné náležitosti jako je, popis 

(číslo náčrtu, název katastrálního území), severka, čísla sousedních náčrtů, poslední 

použitá čísla podrobných bodů, jméno vyhotovitele a datum vyhotovení.   

  

 Poloha bodů musela být samozřejmě ověřena kontrolním zaměřením. Pro toto 

měření se využila metoda kontrolních oměrných. Tabulka těchto hodnot je zobrazena 

v Tab. 14-1. Výšky podrobných bodů byly určeny trigonometricky. Pro kontrolu byly 

zaměřeny body také plošnou nivelací. Porovnání měřených výšek a jejich rozdílů se 

nachází v Tab. 14-2. 
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11.4. Výpočet podrobných bodů 

 

 

 Po zaměření podrobných bodů byla data stahována z totální stanice pomocí 

program Geoman, kde se již zadal měřítkový koeficient. Data poskytnutá programem 

geoman jsou ve formátu sdt a zap.  

 Tato data jsou dále počítána v programu Groma v. 7.0. Z předešlých výpočtů již 

byly známy souřadnice pomocných měřických stanovisek, tedy s nimi bylo dále 

pracováno. Výpočty souřadnic podrobných bodů byly provedeny metodou výpočtu 

polární metody dávkou.  

 Naměřené délky se již v nastavení totální stanice opravují o fyzikální redukce 

(z teploty a tlaku vzduchu). Ostatní redukce se zavádějí až při výpočtu v daném 

výpočetním programu, např. z nadmořské výšky, do vodorovné roviny, a redukce do 

zobrazovací roviny S-JTSK. Redukce není nutno zavádět, nepřesáhne-li jejich součet 

pro danou délku 0,02 m.   

 

 

  

                 Obr. 11-1: Ukázka prostředí výpočtu, program Groma v. 7.0 
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12. GRAFICKÉ PRÁCE 

 

 

 Po výpočtech souřadnic podrobných bodů bylo provedeno jejich vynesení do 

mapy v příslušném grafickém geodetickém programu a následné vykreslení účelové 

mapy podle měřických náčrtů vytvořených v terénu během měření.  

 Pro tvorbu této bakalářské práce byl použit program Microstation 95 

s nadstavbou MGEO. Pomocí této nadstavby byly načteny všechny naměřené body. 

Následně se vykreslovala kresba tak, aby vyhovovala všem kritériím účelové mapy  

a zároveň abychom splnili všechna zadaná kritéria Magistrátu města Brna.  

 Bodové i liniové znaky byly vykreslovány v souladu s [2]. Seznam obsažení 

vrstev a knihovna buněk byly obdrženy se zadáním od Magistrátu města Brna. Jelikož 

ne všechno bylo v tomto seznamu obsaženo, bylo nutné si pro některé liniové prvky 

vytvořit vlastní druh čáry (např. pěšina, lavička), či pro některé bodové prvky vlastní 

buňky (keře měřené jedním bodem, odpadkové koše). Podle návodu obsaženého v  

[8] byly vytvořeny vlastní buňky pro bodové prvky, které nebyly v seznamu obsaženy.  

Níže je uveden seznam atributů použitých prvků, pro snadnější orientaci v přiložené 

účelové mapě. Seznam atributů liniových prvků je obsažen v Tab. 12-1, seznam atributů 

bodových prvků je obsažen v Tab. 12-2 a seznam atributů popisů v Tab. 12-3. 

 Při tvorbě výkresu je nezbytné dodržovat topologické zásady, tzn. nesmí se 

vyskytovat duplicity, přetažení, nedotažení aj. 

 

 Tato účelová mapa slouží pro kontrolu DMMB, tudíž výškopis je zobrazen jako 

kótovaný plán. V přílohách se nachází kótovaný plán se všemi neredukovanými a 

neposunutými výškami a také je přílohou upravená verze pro tisk. 
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popis vrstvy vrstva barva 

Budovy zděné, betonové 5 94 
Vstup do objektu 6 99 
Plot drátěný 7 5 
Vstup na pozemek 8 99 
Zábradlí 9 14 
Rozhraní vozovky 10 15 
Rozhraní chodníku, cesty 11 16 
Ostatní rozhraní 11 17 
Schody 11 0 
Opěrné zdi 11 10 
Vodní nádrž 14 26 
Hrana terénního tvaru 14 21 
Výškové šrafy 15 23 
Hranice souvislého porostu 21 27 
Křoviny 36 69 
Pěšina 11 16 

Lavičky 29 6 

                              Tab. 12-1: Seznam atributů liniových prvků 

 

popis vrstvy vrstva barva 

Značka bodu 1 0 
Strom nerozlišený 22 18 
Priska plynová 24 35 
Sloup betonový 25 35 
Sloup kovový 25 37 
Šachta kanalizační 27 41 
Vpusť 27 45 
Šoupě vodovodní 28 46 
Hydrant nadzemní 28 48 
Fontána, prameník, vodotrysk 28 58 
Lampa volně stojící 33 54 
Místní tabule 34 39 
Dopravní značka 34 39 
Křoviny 36 0 
Park 36 70 

Odpadkový koš 30 7 

                             Tab. 12-2: Seznam atributů bodových prvků 
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popis vrstvy vrstva barva 

Číslo bodu 2 0 
Výška bodu 3 70 
Relativní výška bodu 4 68 
Popis povrchů 40 75 
Popis objektů 41 76 
Název ulice 49 78 

                                    Tab. 12-3: Seznam atributů popisů 

 

 

 

 

   

                         Obr. 12-1: Ukázka prostředí programu Microstation 95  
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13. CELKOVÉ SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 

13.1. Bodové pole 

 

 Měřená lokalita byla řádně rekognoskována a následně bylo určeno doplnění 

bodového pole.  Tyto body byly řádně stabilizovány, signalizovány a byly vytvořeny 

geodetické údaje.  

 Stávající bodové pole bylo dostačující pro určení polohy pomocných měřických 

bodů polygonu. Ze stávajícího bodového pole bylo po rekognoskaci vyhodnoceno, že 

použitelných bodů je 6. Jsou jimi zhušťovací bod 216 se svými dvěma zajišťovacími 

body 216.1 a 216.2, dále jsou to body PBPP číslo 503, 506 a 625. Ostatní body byly při 

výpočtech shledány jako porušené, poškozené, nebo v nepřístupných oblastech. 

 Také výškové pole bylo nutno doplnit. Ze stávajícího pole byly využity 

nivelační body JM-071-430 a JM-071-430a. Výškově byly určeny body geometrickou 

nivelací ze středu, vedenou z bodu JM-071-430.  

 

 

13.2. Měření polohopisu a výškopisu 

 

 Po sestavení návrhu bodového pole bylo nutné toto pole zaměřit. Jako první bylo 

provedeno zaměření polohopisu pomocné měřické sítě. Měření bylo provedeno 

metodou oboustranně orientovaného oboustranně připojeného polygonového pořadu, 

jehož schéma je naznačeno na Obr. 6-1: Schéma polygonových bodů. Následně bylo 

toto pole zaměřeno také výškově pomocí nivelace ze středu. Schéma nivelačního pořadu 

je naznačeno na Obr. 6-2: Schéma měřeného nivelačního pořadu.   

 Poté bylo pole spočítáno a vyrovnáno pomocí výpočetního programu Groma v.7, 

kde bylo zjištěno, že všechny požadované přesnosti a odchylky byly dodrženy.  

 Podrobné měření bylo prováděno postupně na každém stanovisku. Kvůli 

členitosti a rozmanitosti terénu došlo k situacím, kdy nebylo možné některé území 

zaměřit. Tato situace se řešila metodou zaměření pomocného bodu metodou rajónu.  
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Podrobné body se číslovaly 1 – 4060. Podrobné měření bylo prováděno s větší hustotou, 

aby byla výsledná účelová mapa vhodná pro potřebnou kontrolu. 

 

 

13.3. Grafické práce 

 

 Po skončení měření podrobných bodů byl proveden jejich výpočet. Výsledný 

seznam souřadnic byl vynesen do programu Microstation 95, kde bylo prováděno 

vykreslení účelové mapy. Při tvorbě mapy byly dodržovány všechna pravidla pro tvorbu 

účelové mapy. Obsazení vrstev a knihovna buněk byla obdržena z Magistrátu města 

Brna. Některé druhy linií či buněk nebyly v těchto materiálech obsaženy (pěšina, 

odpadkový koš, lavička apod.), tudíž jim byla přiřazena vrstva a barva. Všechny použité 

styly čar i buněk jsou součástí legendy, která je nachází na každém listu účelové mapy. 

 Grafickým výstupem této bakalářské práce je kótovaný plán v měřítku 1:250, 

který slouží pro kontrolu zóny parku Kraví hora v Brně.  

 Výsledná účelová mapa je součástí této práce v tištěné i elektronické podobě. 

V elektronické podobě je obsažena jak upravená tak neupravená verze této mapy. Ve 

verzi pro tisk, byly upraveny některé atributy prvků z důvodu nevhodné barvy na bílý 

papír. 
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14. ZHODNOCENÍ A KONTROLA 

 

Měřené hodnoty byly vypočítány, opraveny o korekce a výsledkem byl textový 

soubor s výslednými souřadnicemi všech podrobných bodů. Toto měření však muselo 

být zkontrolováno další metodou měření, aby mohlo být prohlášeno za správné. Jak 

polohopisně tak výškopisně musela být provedena kontrola. 

Průběžné a konečné výsledky tvorby a údržby mapy se ověřují také za účelem 

odhalení a odstranění hrubých nebo systematických chyb měření. U polohopisu byla 

kontrola prováděna pomocí metody kontrolních oměrných na základě rozdílů délek, 

výškopisně byla provedena kontrola pomocí plošné nivelace a následném porovnání 

rozdílů výšek. 

 

14.1. Polohopis 

 

 Polohopisné určení bylo kontrolně ověřeno oměrnými mírami. Měření těchto 

délek bylo voleno tak, aby body byly jednoznačně určené v terénu. Přestože zájmové 

území nebylo pro toto měření zcela vyhovující, bylo nalezeno tolik dvojic měřených 

bodů, aby byla provedena dostatečná kontrola. Voleny byly zejména rohy zídek  

a povrchové znaky inženýrských sítí.  

 Po měření kontrolních oměrných byl zvolen rozdíl délek ∆d, který byl vypočítán 

ze vztahu: 

                                   ∆d = dm – dk , 

kde dm je délka spojnice vypočítaná z výsledných souřadnic a hodnota dk je určena 

kontrolním měřením pásmem.           

 

 Podle [1]: 

 Přesnost se pokládá za vyhovující tehdy, když: 

I) Absolutní hodnoty všech rozdílů délek, vypočtených podle ∆d = dm – dk, vyhovují 

kritériu               �∆� �  ≤ 2 ∗ �� ∗ �          (v metrech) 

II) kritérium       �∆� �  ≤ �� ∗ �                (v metrech) 

je splněno pro 60% a více testovaných délek d. 
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Koeficient se v tomto případě volí k=1,0. 

Hodnota ud se vypočte podle vztahu: 

         �� = 1,5 ����
����

 ���    (v m),     

 kde uxy má podle [1] pro třídu přesnosti 3 hodnotu 0,14 m.  

 

 Pokud nastane případ, že rozdíly délek nevyhovují zadanému kritériu, je nutné 

prověřit správnost určení příslušných dvojic podrobných bodů, popř. i souřadnic 

sousedních bodů a zjištěné nesprávnosti se musí opravit. Ale jelikož při tomto měření 

byly všechny odchylky dodrženy, můžeme prohlásit, že polohopisné určení bylo 

správné. Výsledky kontrolního zaměření jsou seřazeny v Tab. 14-1. 

vzdálenost mezi body č. ds ze souřadnic [m] dm měřená [m] ∆d [m] ud [m] 
2400-2401 2,63 2,67 -0,04 0,14 
2401-2402 3,26 3,21 0,05 0,14 
2401-2403 2,65 2,69 -0,04 0,14 
2405-2398 16,12 16,16 -0,04 0,16 
2409-2408 1,65 1,70 -0,05 0,13 
2406-2407 1,04 1,09 -0,05 0,13 
2408-2414 16,19 16,18 0,01 0,16 
2407-2415 13,02 13,01 0,01 0,16 
2411-2412 1,61 1,64 -0,03 0,13 
2414-2413 1,09 1,12 -0,03 0,13 
2412-2420 16,21 16,19 0,02 0,16 
2413-2421 13,01 13,00 0,01 0,16 
2417-2418 1,61 1,59 0,02 0,13 
2419-2420 1,08 1,06 0,02 0,13 
2418-3487 16,25 16,23 0,02 0,16 
2419-3486 13,00 13,04 -0,04 0,16 
3484-3483 1,55 1,56 -0,01 0,13 
3489-3488 1,04 1,06 -0,02 0,13 
3483-3495 16,44 16,40 0,04 0,16 
3489-3496 12,64 12,68 -0,04 0,16 
3491-3492 2,36 2,36 0,00 0,13 
3492-3493 3,24 3,20 0,04 0,14 
3493-3494 2,69 2,72 -0,03 0,14 
1270-1271 1,99 2,00 -0,01 0,13 
1270-1278 19,89 19,80 0,09 0,17 
1279-1271 19,10 19,03 0,07 0,17 
1278-1279 2,02 2,03 -0,01 0,13 

544-545 3,05 3,10 -0,05 0,14 
545-546 28,12 28,09 0,03 0,18 
544-547 28,10 28,09 0,01 0,18 
546-547 3,10 3,10 0,00 0,14 
283-321 7,59 7,62 -0,03 0,15 
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                                  Tab. 14-1: Kontrola přesnosti polohopisu 

 

14.2. Výškopis 

 

 Pro ověření přesnosti a kontrolu výškopisného určení bylo provedeno měření 

metodou plošné nivelace. Byly vybrány a měřeny body, které byly jednoznačně určené 

v terénu (rohy chodníků, povrchové znaky inženýrských sítí aj.). 

 K testování přesnosti výšek podrobných bodů se pro vybrané kontrolně 

zaměřené body vypočítají rozdíly výšek. Tento rozdíl se určí podle vzorce: 

                             ∆H = Hm - Hk , 

kde Hm je výška podrobného měření výškopisu a Hk je výška téhož bodu z kontrolního 

určení.  

 

 Podle [1]:  

 Přesnost určení výšek se pokládá za vyhovující, když hodnoty rozdílů výšek ∆H, 

vypočítaných dle vzorce, vyhovují kritériu             |∆�| ≤ 2�� ∗ √� , 

 

hodnota koeficientu k byla určena v tomto případě k = 1,0. 

Hodnota uH, což je mezní hodnota rozdílu výšek je dána kritériem pro třídu  

přesnosti 3 uH = 0,12 m.  

 

 V následující tabulce Tab. 14-2 jsou zobrazeny a porovnány rozdíly výšek 

prvního a kontrolního zaměření. Jelikož byly všechny mezní hodnoty dodrženy, lze 

považovat také výškopisné určení za správné.  

 

283-322 8,87 8,84 0,03 0,15 
283-771 14,29 14,31 -0,02 0,16 
293-286 1,90 1,85 0,05 0,13 
284-287 2,51 2,47 0,04 0,14 
304-299 2,12 2,15 -0,03 0,13 
310-304 5,21 5,25 -0,04 0,14 
310-309 1,88 1,91 -0,03 0,13 
163-164 1,49 1,45 0,04 0,13 

23-24 2,00 2,01 -0,01 0,13 
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číslo bodu Hm měřená [m.n.m] Hk kontrolní [m.n.m] ∆H [m] 
122 302,24 302,23 0,01 
131 301,29 301,29 0,00 
107 301,22 301,22 0,00 
166 300,72 300,75 -0,03 
168 300,74 300,74 0,00 
382 296,42 296,42 0,00 
455 296,21 296,19 0,02 
456 296,40 296,42 -0,02 

2567 295,38 295,40 -0,02 
2570 295,23 295,25 -0,02 
2737 294,43 294,46 -0,03 
2749 293,34 293,36 -0,02 
2759 292,71 292,74 -0,03 
2948 292,03 292,06 -0,03 
2938 291,41 291,44 -0,03 
2935 291,32 291,34 -0,02 
3176 290,75 290,77 -0,02 
3179 290,64 290,66 -0,02 
3172 290,59 290,61 -0,02 
3171 290,59 290,60 -0,01 
3184 290,30 290,34 -0,04 
3200 289,89 289,90 -0,01 
2925 290,40 290,42 -0,02 
2918 290,48 290,50 -0,02 
2981 290,27 290,29 -0,02 
2978 290,45 290,44 0,01 
3436 289,28 289,28 0,00 
3444 288,85 288,86 -0,01 
3455 289,19 289,22 -0,03 
3448 289,17 289,20 -0,03 
2177 288,85 288,86 -0,01 
2430 288,77 288,75 0,02 
2278 289,17 289,19 -0,02 
2280 289,23 289,22 0,01 
2038 287,90 287,91 -0,01 
2040 287,80 287,81 -0,01 
2144 288,29 288,29 0,00 
2007 287,44 287,47 -0,03 
2006 287,50 287,48 0,02 
1925 287,59 287,60 -0,01 
2134 287,65 287,65 0,00 
2132 288,31 288,31 0,00 
2133 288,09 288,09 0,00 
1559 289,72 289,74 -0,02 
1554 289,86 289,88 -0,02 

                                 

                                      Tab. 14-2: Kontrola přesnosti výškopisu 



47 
 

15. KONFRONTACE VÝSLEDKŮ 

 

 Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, tato kresba může sloužit pro 

kontrolu, tudíž výsledná účelová mapa musí obsahovat více údajů než stávající DMMB. 

 Polohopisná kontrola byla provedena pomocí zaměření kontrolních oměrných 

mezi dvojicemi bodů a následně byla tato hodnota porovnána s hodnotou určenou 

z prvního měření. Výškově byla tato práce ověřena pomocí měření plošné nivelace, kde 

byly zaměřeny taktéž jednoznačně identifikovatelné body. Výška určená touto metodou 

byla následně porovnána s výškou určenou z prvního měření. Jelikož při kontrolním 

zaměření nedošlo k nežádoucím odchylkám, bylo určení považováno za správné  

a nebylo nutno hodnoty dále upravovat a přezkoumávat. 

 

  V předešlé kapitole byly porovnány hodnoty z prvního a kontrolního zaměření. 

Ve všech hodnotách byla dodržena 3. třída přesnosti, ve většině případů však bylo 

měření o dost přesnější. Tudíž bylo dostatečně prokázáno, že měření bylo provedeno 

správně, dá se s ním dále pracovat a může sloužit jako kontrola. 

 

 Jak polohově tak výškově byla tato práce kontrolována a ověřována podle 

hodnot daných normou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek, Základní a účelové mapy.  
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16. ZÁVĚR 

 

 Cílem této práce bylo vyhotovení účelové mapy lokality parku Kraví hora 

v Brně. Tato účelová mapa byla vytvořena pro kontrolu, doplnění a aktualizaci stávající 

DMMB. 

 Tato práce je popisem vytvoření této mapy, od převzetí zadání, až po vyhotovení 

výsledného elaborátu a jeho kontroly. Vymezená lokalita měření byla stanovena na 

okolí Planetária Brno a přilehlého parku. Od správce mapy byly získány potřebné 

podklady k celému území lokality. Následovala patřičná rekognoskace území a poté 

také rekognoskace bodového pole. 

 Bodové pole bylo shledáno dostatečným (viz kapitola 5. Rekognoskace 

bodového pole) pro možnosti orientace, ale pro měření podrobných bodů byla 

vyhotovena síť pomocných měřických stanovisek, která skýtala 19 dočasně 

stabilizovaných bodů. Tyto body byly zaměřeny metodou oboustranně orientovaného 

oboustranně připojeného polygonového pořadu a také metodou rajónu. Některé z těchto 

stanovisek byly zavedeny do výškového systému pomocí technické nivelace, u jiných 

byla výška určená trigonometricky. Trigonometricky byly výšky určeny z důvodu 

zvýšeného výskytu těžké stavební techniky v okolí rekonstruovaného planetária.  

Ke každému z těchto bodů byly vytvořeny geodetické údaje, které jsou součástí příloh.  

 Pro měření podrobných bodů byla zvolena metoda polární. Zaměřeno bylo touto 

metodou 4060 podrobných bodů, které slouží k dostatečnému zhodnocení měřeného 

území a k následné kontrole a opravě stávající DMMB. Měřické práce byly vykonávány 

od září do listopadu 2010.  

 Výpočetní práce byly prováděny v programu Groma v. 7.0. Naměřené hodnoty 

byly opraveny o příslušné korekce a následně byly vypočítány a vyrovnány.  Poté byly 

vypočítané body vyneseny pomocí nadstavby MGEO do programu Misrostation 95, kde 

byla vykreslena účelová mapa v souladu se všemi zadanými požadavky a normami.  

 Kontrola výsledného mapového elaborátu byla provedena kontrolním 

zaměřením vybraných, jednoznačně identifikovatelných bodů v terénu (viz kapitola  

14. Zhodnocení a kontrola). 

Výsledným elaborátem této bakalářské práce je účelová mapa v měřítku 1:250, 

která bude dále sloužit pro kontrolu a aktualizaci DMMB. Tato, mnou vytvořená, mapa, 

se všemi svými přílohami, může být dále poskytnuta pro účely Magistrátu města Brna. 
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18. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

DMMB – Digitální mapa města Brna 

ČUZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČSN – Česká státní norma 

S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv – Baltský po vyrovnání 

TN – Technická nivelace 

ZBPP – Základní bodové polohové pole 

PPBP – Podrobné polohové bodové pole 

ZhB – Zhušťovací bod 
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