
 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3646 Geodézie a kartografie  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou 
studia  

Studijní obor  3646R003 Geodézie, kartografie a geoinformatika  

Pracoviště  Ústav geodézie  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Michal Jirásek  

Název  
Zaměření části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice, 
Skalička, Nuzířov)  

Vedoucí práce  Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2018  

Datum odevzdání  24. 5. 2019  

V Brně dne 30. 11. 2018  

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, v platném znění. 2006. 
ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. 2014.  
ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. 1989.  
Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, v platném znění. 1994. 
HUML, Milan a Jaroslav MICHAL. Mapování 10. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 978-80-01-
03166-7 
FIŠER, Z., VONDRÁK J.: Mapování II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-
214-2669-1 
FIŠER, Z., VONDRÁK J.: Mapování. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-
7204-472-9 
Bentley Systems, Incorporated. Uživatelské příručky a tutoriály Beltley. Bentley Systems, 
Incorporated, 2016.  
GISOFT, v.o.s.. Uživatelské příručky M-geo. GISOFT, v.o.s., 2018.  
SEDLÁČEK S.: Uživatelské příručky VKM. Ing. Svatopluk Sedláček, 2018.  
GEOLINE, spol. s r.o.. Uživatelské příručky Groma. GEOLINE, spol. s r.o., 2018.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ 
V lokalitě pod Paní horou (k. ú Nuzířov a Malhostovice) vybudujte měřickou síť pro 
tachymetrické zaměření. Síť připojte do závazných referenčních systémů prostřednictvím 
technologie GNSS a bodů státního bodového pole. Realizujte podrobné měření 
tachymetrickou metodou v údolí Lubě včetně nezpevněné místní komunikace. Získaná data 
zpracujte a na jejich základě vyhotovte tachymetrický plán. Výstupy práce připravte pro 
případné předání k tvorbě DMT.  

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání,
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání,
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 
VŠKP, ale textovou část doplňují).  

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 



ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření tachymetrickou 
metodou části údolí potoka Lubě a vyhotovení tachymetrického plánu v měřítku 
1:500. Výsledný tachymetrický plán je připojen do referenčních geodetických 
systémů S-JTSK a Bpv. Výstupem práce byly data připravená pro předání k tvorbě 
DMT ve formě upravené trojúhelníkové sítě. Vypracovaný tachymetrický plán 
splňuje normy ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

GNSS, tachymetrický plán, výškopis, polohopis, TIN 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is planimetry and altimetry measuring 
tacheometric method part of valley Lubě stream and copy tacheometric plan in 
scale 1:500. Resultant tacheometric plan is connected to references geodetic 
systems S-JTSK and Bpv. Output of work was data ready to handover for create 
DMT at form edit triangulated network. Elaborate of tacheometric plan meets 
standards ČSN 01 3410 and ČSN 01 3411. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce pojednává o polohopisném a výškopisném zaměření části 

údolí potoka Lubě v katastrálním území Malhostovice a vyhotovení tachymetrického 

plánu se všemi náležitostmi dle normy ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411 v měřítku 1:500. 

Dále má práce obsahuje popis zadané lokality, teorii měřických metod GNSS-RTK a 

tachymetrie, praktickou část měření v terénu a zpracování dat, samotnou tvorbu mapy a 

její otestování pro danou třídu přesnosti kontrolními profily a závěrečné zhodnocení 

vyhotoveného tachymetrického plánu.  

Cílem bylo zmapovat cyklostezku a především vodní tok a jeho okolí v rozsahu 

stanoveným vedoucím práce Ing. Jiřím Vondrákem, Ph. D. Měřické práce byly sdíleny 

s kolegou Peterem Kučeravým, který mapoval navazující lokalitu. Na základě kódování 

podrobného měření byly vytvořeny přehledné náčrty. Byla vytvořena měřická síť 

pomocí technologie GNSS-RTK k této metodě se přistoupilo z důvodu nedostatečné 

hustoty bodů státního bodového pole a jejich využitelnosti. Síť byla dohuštěna 

tachymetrickou metodou (rajony). Zaměření podrobných bodů ve 3. třídě přesnosti bylo 

provedeno tachymetricky v dané hustotě nutné pro vyjádření polohopisu a výškopisu 

pro zadané měřítko. Měření bylo připojeno do závazného souřadnicového systému S-

JTSK a do závazného výškového systému Bpv.  

Proběhlo zpracování naměřených dat do modelu TIN pomocí aplikace Geostore V6. 

Z modelu byly vyinterpolovány vrstevnice, při kresbě polohopisu a popisu byla využita 

aplikace Microstation a MGEO, v níž byla provedena topologická a atributová kontrola 

dle směrnice FAST VUT. Výpočetní práce proběhly v programu Groma v. 12, byl 

zaprotokolován záznam výpočtu a posouzen význam dosažených odchylek, při výpočtu 

nebyly překročeny mezní hodnoty. Výsledná mapa a její součásti byly vytvořeny 

digitálně a jsou přiloženy v tiskové i elektronické podobě.  
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2. Lokalita 

Zájmové území se nachází zhruba 2 km severně od obce Malhostovice a přibližně 

800 m jižně od obce Skalička. Středem lokality probíhá místní nezpevněná komunikace, 

jež je zároveň cyklostezkou a naučnou stezkou zvanou „Cesta medu“. Na jižním okraji 

lokality je situována kaplička sv. Ambrože, patrona včelařů. Od Malhostovic proti 

proudu potoka Lubě se na levé straně převážně nacházejí pole či meze, po pravé straně 

se ve svahovitém terénu vyskytuje lesní a křovinatý porost. Podél potoka prochází 

katastrální hranice katastrálního území Malhostovice a katastrálního území Všechovice 

u Tišnova. Oblast je lokalizována ve výškové hladině okolo 300 m pod kopcem Paní 

hora (396 m). [1] 

 

  

Obrázek č. 1 – Měřená oblast [9] 

Obrázek č. 2 – Ortofotomapa oblasti [10] 
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3. Metody měření 

Tato kapitola se bude věnovat geodetickým metodám podrobného měření a to 

zejména technologii GNSS-RTK a tachymetrické metodě, kterými se určovala poloha a 

výška bodů pomocné měřické sítě a podrobných bodů. 

3.1. Technologie GNSS 

Globální navigační satelitní systém (Global Navigation Satellite Systém) je dnes jedna 

z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších technologií sloužící v různých odvětvích od 

osobní navigace po přesné zemědělství. Pro naše geodetické účely však slouží 

k přesnému určení polohy a výšky bodu. Dříve doména hlavně velkých mocností jako je 

ruský GLONASS a americký systém GPS-NAVSTAR, kde označení GPS, již 

zlidovělo. Dnes je do globální navigace zapojena řada dalších zemí a jejich systémů za 

zmínku stojí evropský projekt GALILELO a čínský BeiDou. Základní strukturu 

systému tvoří tři segmenty: kosmický (družicový), kontrolní – řídící a uživatelský. 

Poskytování služeb je umožněno primárně autorizovaným uživatelům (vojenská 

využití) a sekundárně civilním uživatelům, jediný GALILEO je zcela civilní. Hustota 

národních družic na orbitě se výrazně liší a pro dosažení co nejlepší přesnosti, je vhodné 

použít software umožňující příjem z více systémů. Prostorovou polohu přijímače 

vyřešíme, jestliže přijímáme signál alespoň ze 4 družic jednoho systému a měříme ve 

více časech (epochách). Do měření se zahrnou pouze družice, které jsou výše nad 

obzorem, a tudíž nejsou tolik ovlivněny atmosférickými jevy, tj. elevační maska.  

Jak je známo z obecné teorie GNSS, princip technologie spočívá v měření kódových 

nebo fázových signálů a doby šíření signálu z družice k přijímači.  

 Kódová měření – Satelit vysílá speciální kódový signál a přijímač měří 

zpoždění doručení kódu, ten pak porovná s replikou kódu. Známe polohu 

družic (tzv. efemeridy) a rychlost šíření vlny, tyto informace jsou zaslány 

přijímači. Pozice v prostoru je pak určena ze vztahu rychlosti šíření signálu a 

rozdílu času mezi vysláním a příjmem signálu.  

 Fázová měření – Družice vysílá nosné vlny o dané vlnové délce, k výpočtu 

jsou nutné dva přijímače. Přijímač měří počet celých fází a fázový rozdíl. 

Měření má vysokou přesnost a nejednoznačnost (ambiguity), neznáme totiž 

počet vln mezi družicí a přijímačem.  
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Obrázek č. 3 – Rozmístění virtuálních referenčních stanic sítě CZEPOS [11] 

Metoda RTK (Real Time Kinematic) měření v reálném čase je rychlá a jednoznačně 

nejpoužívanější technika sloužící k určení prostorové polohy bodů za pohybu přijímače. 

Používají se diferencovaná měření GPS k zmenšení systematických chyb. Je nutné 

v reálném čase získávat data pomocí mobilního internetového připojení z blízké 

virtuální referenční stanice, která se nepohybuje. Například na našem území síť 

permanentních stanic CZEPOS, tato datová služba je zpoplatněna. Pohybující se 

přijímač se musí inicializovat, poté se kontinuálně a nepřetržitě přijímají data a 

registrují se na zájmových bodech. 

Z technických požadavků pro zeměměřickou činnost se dodržuje při měření 

v reálném čase registrace minimálně 5 záznamů (epoch), poloha musí být ověřena buď 

klasickou metodou nebo opakovaným měřením GNSS na bodě, které musí být nezávislé 

a to splněním podmínky měření v čase mimo interval <-1+n.k; n.k+1> hodin, kde k je 

počet dní a n je 23,93 hodin pro GPS-NAVSTAR a 22,50 hodin pro GLONASS. Dále 

platí, že hodnota parametru GDOP a PDOP nesmí být větší než 7,0. [2] 
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3.2. Tachymetrie 

Tachymetrie je běžně používaná geodetická metoda sloužící k určení prostorové 

polohy bodu. Současné moderní totální stanice umožňují sběr dat do vnitřní paměti, 

z které se exportují do textových nebo jiných formátů (elektronických zápisníků) 

k dalšímu zpracování. Při měření registrujeme hodnoty určovaného bodu jako je číslo 

bodu, vodorovný úhel, zenitový úhel, šikmá délka, výška přístroje, výška cíle, kódy či 

popisy případně další atributy. 

Úlohu můžeme rozdělit na část určení polohy bodu pomocí polárních souřadnic a 

určení výšky trigonometricky. 

 Polární souřadnice – Jsou dány souřadnice výchozího bodu a bodu, na který 

se orientujeme, měříme vodorovnou délku a vodorovný úhel na určovaný 

bod. Ze souřadnic vypočítáme směrník a přičteme k němu vodorovný úhel, 

tím získáme směrník na určovaný bod. Souřadnice určovaného bodu pak 

získáme ze vztahu: 𝑌𝑃 = 𝑌𝐴 + 𝑠 ∙ sin 𝜎𝐴𝑃 a 𝑋𝑃 = 𝑋𝐴 + 𝑠 ∙ cos 𝜎𝐴𝑃 

 Trigonometrie – Převýšení mezi stanoviskem a cílem se vypočte z měřené 

šikmé délky a zenitového úhlu vztahem: ℎ = 𝑑 ∙ cos 𝑧. Celková výška se 

získá: 𝐻 = 𝐻𝐴 + 𝑣𝑝 + ℎ − 𝑣𝑐. Při měřených vzdálenostech delších než 300 m 

zavádíme korekce ze zakřivení Země a z refrakce. 

Obrázek č. 4 – Polární metoda [12] 
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Základní technické parametry jsou stanoveny zeměměřickou vyhláškou a jsou 

obecně platné pro měření vyhovující charakteristice přesnosti mx,y=0,14 m. 

  

Obrázek č. 5 – Trigonometrické určení výšky [12] 
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4. Měřické práce 

Tato kapitola pojednává o soustavných činnostech nutných k práci v terénu, jedná se 

o přípravu k měření, rekognoskaci, popis použitých přístrojů a nakonec budování 

pomocné měřické sítě se současným měřením podrobných bodů. 

4.1. Příprava 

Jakákoliv práce vyžaduje přípravu, v našem případě jsme se museli připravit na 

proměnlivé jarní počasí a vybavit se do terénu. Kromě přístrojů a pomůcek bylo 

zapotřebí zajistit vhodnou stabilizaci a signalizaci bodů, a to dřevěnými kolíky a 

barevným sprejem. 

4.2. Rekognoskace 

Při rekognoskaci zájmového území jsme zhodnotili náročnost terénu a připravili jsme 

se na měření v husté vegetaci, kterou na poli tvořila kukuřice do výšky pasu a v okolí 

potoka nálet, zejména kopřivy. V lokalitě nebyl nalezen jediný bod polohového 

bodového pole, na který by šlo připojit naše měření, i proto se přistoupilo k technologii 

GNSS. Mimo lokalitu se nacházelo několik bodů PPBP, nejbližší bod 511 se nepodařilo 

lokalizovat, na body 507 a 552 nebyla přímá viditelnost a proto nebyly vhodné 

k použití. 

Obrázek č. 6 – Polohové bodové pole v blízkosti lokality [13] 
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4.3. Použité přístroje a pomůcky 

Nedílnou součástí každého geodeta je jeho vybavení. Pro naši práci jsme potřebovali 

totální stanici a GPS přijímač přesností odpovídající pracím v 3. třídě přesnosti. 

 Přijímač GNSS-RTK Trimble R4 (v.č. 5328440051) + výtyčka 

Přesnost 

Poloha Výška 

10 mm + 1 ppm RMS 20 mm + 1 ppm RMS 

 

Obrázek č. 7 – Přijímač GNSS-RTK Trimble R4 
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 Totální stanice M3-2″ (M3-01-2000) (v.č. D036272) + 2x baterie, nabíječka, 

stativ, hranol, pláštěnka 

Přesnost 

Úhlová Měření délek 

2“/0,5 mgon ±2 mm + 2 ppm 

rozlišovací schopnost dálkoměru při hranolovém měření je od 1,5 m do 3000 m 

 Další nutné pomůcky: dvoumetr, kladivo, mačeta, sekera 

Tyto pomůcky a přístroje byly zapůjčeny na FAST VUT v Brně a převzaty od 

správce skladu. Před samotným měřením byly pomůcky a přístroje zkontrolovány a to 

hlavně jejich stav. Přechodným místem uskladnění přístrojů se staly Listovy koleje. 

Obrázek č. 8 – Totální stanice M3-2″ 
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4.4. Budování pomocné měřické sítě a podrobné měření 

Než byly zahájeny měřické práce, byla vytvořena pomocná měřická síť dřevěnými 

kolíky a signalizována oranžovým sprejem. Body na poli byly určeny pomocí GPS a to 

body 4001-4006. Body v okolí potoka nebylo možné určit technologií GNSS, kvůli 

vysokému lesnímu porostu. Body 4007-4010 musely být určeny rajonem z předchozích 

bodů. Při kontrolní metodě jsme použili obdobnou pomocnou síť bodů. Vzhledem 

k dočasné povaze bodů nebylo vhodné vytvářet místopisy k budované měřické síti. 

Podrobnost měření v monotónním spádu byla zvolena 7,5 – 10 m. Měření podrobných 

bodů bylo realizováno při tachymetrickém určování bodů PMS a to z důvodů efektivity 

práce. Měřilo se dva dny 31.5 a 1.6 a naměřená data se po skončení práce ihned stáhla 

z přístrojů na externí disk. Naměřená data se v kanceláři zkontrolovala, aby se 

neprodleně odstranily hrubé chyby, případně se provedl předběžný výpočet, kvůli 

kontrole nepřekročení některého z geometrických parametrů. 

 

Obrázek č. 9 – Foto zájmového území  
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5. Kancelářské práce 

V této kapitole se budu věnovat souvisejícím pracím v kanceláři. Stěžejní částí je 

bezpochyby kresba tachymetrického plánu a jeho součástí, které předcházely výpočty a 

kontroly naměřených dat.  

5.1. Výpočetní část 

Pro výpočetní práce bylo použito prostředí Groma v. 12. Po stažení dat z totální 

stanice ve formátu MAPA2 se provedla kontrola těchto dat. U GNSS metody se 

vyhotovily textové protokoly ze šablon, které se doplnily a zkontrolovaly. V těchto 

protokolech se nachází podrobná zpráva o dosažení síťového řešení, průměr souřadnic 

bodů, časový odstup měření, počet epoch a jiné. Byl vytvořen seznam souřadnic bodů 

určených GNSS, z kterých se následně určil měřítkový koeficient sestávající z opravy 

z kartografického zkreslení a opravy z nadmořské výšky za pomoci nástroje Křovák. 

Naimportoval se zápisník měření a provedlo se zpracování zápisníku. Zpracovávaly se 

měření ve dvou polohách, opakované měření, obousměrně měřené délky a nakonec se 

redukovaly vodorovné směry. Následoval polární výpočet bodů PMS, na něž se posléze 

provedl polární výpočet dávkou podrobných bodů. Ze záznamu o výpočtu se 

kontrolovaly dosažené souřadnicové odchylky na identických bodech a velikost 

Obrázek č. 10 – Prostředí Groma v.12 
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úhlových odchylek na orientacích. Výsledkem výpočtu byl seznam souřadnic s kódy 

všech bodů v závazném referenčním systému JTSK a Bpv.  

5.2. Kresba tachymetrického plánu 

Co je vlastně tachymetrický plán? Jedná se o druh mapy s polohopisnou i 

výškopisnou skladbou, který se vytváří pro velká měřítka zejména rozsáhlého a 

složitého terénu za použití geodetických metod. Tachymetrický plán nemá jasně 

definovanou formu tvorby, přistupuje se k němu tedy jako při tvorbě účelové mapy 

podle platných norem a předpisů. Plánem rozumíme zmenšený generalizovaný obraz 

malé části povrchu, při němž se neuvažuje zakřivení Země. [3] Při tvorbě mého 

tachymetrického plánu se přistupovalo s ohledem na zakřivení Země.  

Mapa je kartografickým dílem a hlavním produktem mapování, vedlejší produkty 

jsou přehledné náčrty bodového pole a měřičské sítě, náčrty a jejich schémata popřípadě 

přehledná schémata a náčrty kontrolního měření, součástí je také přiložená technická 

zpráva obsahující popis všech důležitých skutečností pro posouzení vykonaných 

měřických, výpočetních či mapovacích prací. [3] Druhů map je nepřeberné množství a 

rozlišujeme základní dělení podle obsahu, účelu, způsobu vyhotovení, měřítka, 

kartografických vlastností, výsledné formy a podle počtu mapových listů. V mapě se 

vyznačuje polohopis, výškopis a popis včetně mimorámových údajů. Kreslení se 

provádí dle ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – kreslení a značky.  

Obrázek č. 11 – Nástroj Křovák z aplikace Groma  
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Při tvorbě mé mapy se postupovalo následovně: nejprve byl vytvořen a nastaven 

výkres v prostředí Microstation a pomocí nadstavby Groma v. 12 byly naimportovány 

body podle atributů směrnice FAST VUT včetně kódů, pro které byly zvoleny odlišné 

atributy mimo směrnici. Dále byl vytvořen nový výkres, do něhož se kreslila mapa 

v měřítku 1:500, a k tomuto výkresu byl referenčně připojen výkres s body a s jeho 

pomocí se tvořila polohopisná složka mapy. Polohopis tvoří především liniové prvky 

jako je vodní tok, hranice druhů pozemků a způsobu využívání, cesta, mostky, stavební 

objekty a jiné liniové polohopisné prvky. Linie katastrální hranice byla převzata 

z výkresu DKM a je naznačena šedou barvou. Bodové prvky jsou ve výkresu 

zastoupeny značkami bodů měřičské sítě a značkami druhů pozemků. Výškopis byl do 

mapy doplněn po zpracování digitálního modelu terénu (viz kapitola Vyjádření 

výškopisu). Popis v mapě tvoří popis bodů měřičské sítě, ploch, toku, objektu a popis 

katastrálních území. V mapě se též nachází data měření vodního toku. Mezi 

mimorámové údaje se v práci řadí směrová růžice v pravém horním rohu, výpis 

použitých prvků, popisová tabulka. Hexametrické křížky s popisem a mapový list byly 

vygenerovány pomocí aplikace MGEO. V této aplikaci také proběhla konečná 

atributová a topologická kontrola kresby.  

Obrázek č. 12 – Výřez výsledné mapy v měřítku 1:500 
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 Přehledné náčrty bodového pole a pomocné měřické sítě se vyhotovují ve 

smyslu dostatečné přehlednosti bodů použitých k měření podrobných bodů s rozlišením. 

Rozlišujeme body určené technologií GNSS a body určené tachymetrickou metodou, 

body stávající, nové a rušené. Ve schématu se značkou vyznačí body a jejich čísla a 

orientační směry na body sítě. Přehledný náčrt se podloží vhodnou polohopisnou 

kresbou lze použít i polohopis vyhotovené mapy. Dle potřeby můžeme rozlišit pouze 

měřené směry, měřené směry a délky a oboustranně měřené délky a směry. 

Náležitostmi přehledných náčrtů je měřítko, směrová růžice, datum vyhotovení, jméno 

vyhotovitele, poslední použitá čísla bodů, katastrální území, obec a okres.  

Digitální náčrty jsou na rozdíl od polních náčrtů tvořeny až v kanceláři, jejich 

výhodou je vysoká přehlednost a čitelnost. Při kreslení se využije kódování bodů, 

fotodokumtace či ručně kreslených detailů. „Náčrt obsahuje bodové pole, body 

pomocné měřické sítě, body účelové sítě, podrobné body, profily, čáry terénní kostry, 

Obrázek č. 13 – Přehledný náčrt bodového pole a pomocné měřické sítě 
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tvarové čáry, vyznačení terénních stupňů (technické šrafy), náznaky horizontál, oměrné 

a konstrukční míry, další polohopisný obsah, hranice náčrtů, mapových listů a popis.“ 

[4] Elektronické náčrty se adjustují dle pokynu pro tvorbu účelové mapy. 

V mých náčrtech se vyznačil hnědě veškerý výškopis určený tachymetricky, podrobné 

body (ležaté křížky) a jejich čísla a kóty. Červeně se vyznačily body pomocné měřické 

sítě a jejich čísla, směry (čárkovanou čarou) a orientace náčrtu k severu šipkou o délce 

20 mm označené písmenem S. Černě se vykreslil polohopis a popis náčrtu a modrou se 

vyznačil vodní tok včetně jeho popisu a šipky směru toku. Opakovaně měřené body se 

v náčrtu podtrhly. Vzhledem k nízkému počtu náčrtů nebyl vyhotoven přehled 

měřických náčrtů, k němuž se přistupuje, když je v mapovaném území použito více než 

tří měřických náčrtů. 

6. Digitální model terénu 

V pojetí mé práce je digitální model terénu tvořen terénním reliéfem bez objektů, 

které se na něm vyskytují. Terén je reprezentován funkcí tří proměnných, kde 

souřadnice z není pouze atributem, a plochy modelu jsou popsány parametrickými 

rovnicemi. Tudíž ke každému bodu (x, y) existuje množina souřadnic z. Typem 

terénního modelu, kterým se bude moje práce zabývat v této kapitole, je polyedrický 

model, tvoří ho plochy v nepravidelné trojúhelníkové síti. Model tohoto typu dobře 

Obrázek č. 14 – Výřez z Měřického náčrtu 
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aproximuje terén, ale jeho vlastnosti se dají zlepšit zadáním povinných spojnic. Typy 

hran dělíme na povinné, lomové a ostrovní. [5] 

6.1. Tvorba modelu TIN 

Model nepravidelných trojúhelníků byl vytvořen pomocí programového prostředí 

Geostore V6 pro práci v DTM a 3D. Do výkresu byly nataženy body k tvorbě modelu a 

k nim byl referenčně připojen výkres s polohopisnou kresbou. Při vyvolání okna pro 

práci s mračnem bodů byly nastaveny atributy TIN, vrstevnic a výšek. Z tohoto okna se 

funkcí „TIN“ vygeneroval model TIN a provedla se kontrola automatického spojování 

bodů a ručně se doplnily povinné hrany. Ke kontrole se dobře hodila funkce „3D“, která 

vyvolala okno s obarveným 3D modelem zájmového území (viz Obr. 14). Ze 

zkontrolovaného modelu se funkcí Vrstevnice vygenerovali vrstevnice ve zvoleném 

intervalu, doplňkové vrstevnice se musely vygenerovat zvlášť s polovičním a 

čtvrtinovým intervalem. Vytvořené vrstevnice se vyexportovali do výkresu dgn a z něho 

byly převzaty do výkresu mapy k doplnění výškopisu. V modelu se ještě navrhla trasa 

podélného profilu kontrolního měření a na lomových bodech a bodech ve zvoleném 

intervalu byla pomocí funkce „Výška“ vyinterpolována výška těchto zájmových bodů a 

ty byly následně použity k porovnání výšek z kontrolního měření (viz kapitola 

Kontrolní měření). 

Obrázek č. 14 – Pohled na 3D model 
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6.2. Vyjádření výškopisu 

Výškopis se znázorňuje pomocí vrstevnic, kót, technických šraf či jiných mapových 

značek. Kóty dělíme na relativní a absolutní, samostatné použití kót využijeme 

například u mapování uliční čáry. „Vrstevnice jsou svislé zmenšené generalizované 

průměty průsečnic reliéfu s vodorovnými rovinami.“ [6] Interval základních vrstevnic je 

1 m, interval vrstevnice doplňkové se volí v rovinatém terénu, tak aby rozestup mezi 

vrstevnicemi nebyl větší než 10 cm v měřítku mapy. Do mapy se případně zakreslí 

pomocné vrstevnice, pokud by v nepravidelném terénu bylo použití základních 

vrstevnic nehospodárné. Zdůrazněná vrstevnice se kreslí v pětinásobku základního 

intervalu a je doplněna popisem hlavou ve směru stoupání. Technické šrafy nejčastěji 

využijeme u umělých tvarů (násypů, jam, …) lze je použít i u stupňovitého terénu 

(břehů, mezí, …). Hrany, které se nekryjí s polohopisnou kresbou, se vyznačí hnědou 

čarou dle směrnice. [6] 

Obrázek č. 15 – Vyjádření výškopisu podle normy ČSN 01 3411 
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Do polohopisné kresby se doplnily výškové kóty, vrstevnice a technické šrafy, 

které se vytvořily pomocí aplikace MGEO, šrafy se použily hlavně v místech břehu 

potoka. Absolutní výškové kóty se upravily, tak aby byly čitelné a redukoval se počet 

desetinných míst pro nezpevněný terén. Vrstevnice se musely vyhladit a doplňkové 

vrstevnice ořezat.  

7. Kontrolní práce 

Kontrola je důležitým aspektem práce, protože nestačí kontrolovat pouze hrubé 

chyby v rámci měření, musí se kontrolovat i měření jako celek. Výsledná přesnost bodů 

je dána přesností polohy a výšky použitých bodů geometrického základu a přesností 

určení podrobných bodů (technologií měření). Mapy se vyhotovují ve třídách přesnosti 

od 1 do 5. Pro dosažení potřebné přesnosti se ověřuje testováním výsledků tvorby mapy 

vzhledem k daným kritériím přesnosti. Charakteristika přesnosti určení výšek 

podrobných bodů je stanovena základní směrodatnou odchylkou 𝜎𝐻. [7] Pro 

reprezentativní výběr bodů bylo využito měření profilů a vzhledem k povaze 

podrobných bodů se testovala pouze výška. 

7.1. Tvorba kontrolních profilů 

Při měření kontrolních profilů se postupovalo obdobně jako u podrobného měření 

(viz kapitola Budování pomocné měřické sítě a podrobné měření) technologií GNSS 

byly určeny body PMS a z nich rajonem určeny body, které nešly určit technologií 

GNSS. Z této sítě byly následně zaměřeny podrobné body kontrolních profilů. Toto 

měření proběhlo nezávisle na podrobném měření tachymetrického plánu. Následně byly 

v kanceláři vyhotoveny kontrolní profily a v nich zakreslené odchylky od 

interpolovaných výšek z tachymetrického plánu. Kontrolní profil tvoří měřítko pro 

staničení, výšky a rozdíly, dále pak průběh profilu přes katastrální území a druhy 

povrchů, v kontrolním profilu se kromě popisu výšek terénu z interpolace a z měření 

vyznačí staničení bodů profilu a popisná tabulka. Dále bylo vytvořeno schéma pomocné 

měřické sítě kontrolních profilů a schéma kontrolních profilů. 
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Obrázek č. 16 – Vyhotovený Kontrolní profil 
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7.2. Testování přesnosti 

V testování přesnosti se testovaly výšky podrobných bodů pro body výběru. Z nich 

se vypočítal rozdíl výšek ∆𝐻 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑘, kde Hm je výška podrobného bodu výškopisu 

a Hk je výška téhož bodu z kontrolního určení. „Dosažení stanovené přesnosti se testuje 

pomocí výběrové směrodatné výškové odchylky SH, vypočtené ze vztahu:“ 

𝑆𝐻 = √
1

𝑘∙𝑁
∑ ∆𝐻𝑗

2𝑁
𝑗=1  [7] 

Kde hodnota koeficientu k je rovna 2, jelikož se jedná o kontrolní určení se stejnou 

přesností, N je počet bodů výběru. Přesnost výšek se pokládá za vyhovující, pokud je 

splněna podmínka hodnoty rozdílů výšek ∆𝐻 vyhovují kritériu |∆𝐻| ≤ 2𝑢𝐻 ∙ √𝑘 a je 

přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti, tedy 𝑆𝐻 

vyhovuje kritériu 𝑆𝐻 ≤ 𝜔𝑁 ∙ 𝑢𝑉. Kde 𝜔𝑁 je rovna 1,05 a 𝑢𝑉 je koeficient pro výšky 

určené z vrstevnic, jež je v dané třídě přesnosti roven 0,50 m. [8] V kontrolním měření 

byly po provedení kontrol odhaleny hrubé chyby, avšak vzhledem k povaze terénu 

nebylo možné některá měření vyloučit. Testování přesnosti na bodech kontrolních 

profilů splnilo výše popsaná kritéria a můžeme prohlásit určení přesnosti výšek za 

vyhovující. 
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8. Závěr 

Dle zadání bakalářské práce bylo v lokalitě pod Paní horou zaměřeno zájmové 

území technologií GNSS a tachymetrickou metodou. Měřením získaná data byly 

zpracovány ve výpočetním programu Groma v. 12 a ze záznamu o výpočtu je patrné, že 

byly splněny geometrické parametry měření. Výsledný soubor seznamu souřadnic byl 

naimportován do nastaveného výkresu a byla provedena polohopisná kresba, jež byla 

posléze doplněna výškopisem ze zpracovaného modelu terénu. Model terénu byl 

zpracován pomocí prostředí Geostore V6. Při kontrolním určení pomocí kontrolních 

profilů a následném testování přesnosti byla ověřena přesnost výšek příslušící do 3. 

třídy přesnosti. Nakonec se vyhotovila technická zpráva se shrnutými výsledky 

mapování a testování přesnosti. 

Výsledná práce obsahuje protokoly z GNSS technologie, záznamy o výpočtu 

polární metody a zpracování zápisníku, seznam souřadnic bodů. Grafickými výstupy 

jsou přehledné náčrty polohového bodového pole a pomocné měřické sítě, náčrty a 

tachymetrický plán. Z kontrolního měření byly vyhotoveny kontrolní profily, schéma 

pomocné měřické sítě a schéma kontrolních profilů. Dále jsou přiloženy podrobné 

výsledky testování přesnosti a technická zpráva. 

V mé práci se jednalo o standartní mapovací práce, jejichž výsledkem je v mém 

případě tachymetrický plán. Svou práci bych zhodnotil jako svědomitou a pečlivou, 

s cílem dodržet všechny předepsané postupy a standarty, tak aby má práce byla kvalitní. 
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10. Seznam použitých zkratek 
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RTK – Real Time Kinematic 

S-JTSK – Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální 

Bpv – Balt po vyrovnání 

GPS – Global Positioning System 

GDOP – Geometric Dilution Of Precision 

PDOP – Position Dilution Of Precision 

PPBP – Podrobné Polohové Bodové Pole 

RMS – Root Mean Square 

PMS – Pomocná Měřická Síť 

DKM – Digitální Katastrální Mapa 

TIN – Triangulated Irregular Network 

DTM – Digitální Model Terénu 
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