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ABSTRAKT  

V bakalářské práci se zabývám tvorbou podkladů pro projekční účely při změně nebo 

doplnění trasy vedení nízkého napětí v části katastrálního území Pašovice na Moravě. 

Práce se skládají z aktualizace technické mapy Zlínského kraje a následně pak 

doplněním a tvorbou dalších podkladů pro projektanta. V první části se zabývám 

teoretickými základy technické mapy a použitými technologiemi při měření. Nachází se 

zde také krátké seznámení s lokalitou. V druhé části se věnuji jak samotnou aktualizací 

JDTM ZK, tak i tvorbou účelové mapy v měřítku 1:500. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

technická mapa, JDTM ZK, projekt, nízké napětí, Pašovice na Moravě 

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with the creation of documentation for design purposes when 

changing or supplementing the low-voltage line in the cadastral area of Pašovice in 

Moravia. The work consists of updating the technical map of the Zlín Region and then 

completing and creating additional documents for the planner. In the first part I focus on 

theoretical basics of technical map and on the technologies used for measurement. 

There is also a brief introduction to the location. In the second part I deal with the very 

update of the JDTM-ZK, as well as the creation of the special map in the scale 1: 500 

KEYWORDS  

technical map, JDTM ZK, project, low voltage, Pašovice na Moravě 
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je předprojektové zaměření trasy vedení nízkého 

napětí pro projektanta v katastrálním území Pašovice na Moravě. V dnešní době je 

snaha všech distributorů elektrických sítí a obcí umístit elektrické vedení do země. Děje 

se tak obzvláště proto, že vzhledem k vysokému počtu odběratelů by sloupy postupem 

času takovou zátěž neunesly. Uložení kabelů do země je praktické také kvůli 

bezpečnosti, kdy nehrozí zničení vedení hlavně v důsledku klimatických jevů. 

V neposlední řadě jde také o estetickou stránku měst a obcí. 

Z toho důvodu je potřeba projektantovi poskytnout skutečný stav povrchové situace 

v místě plánovaného přemístění kabelů.  Jedná se prakticky o zaměření uliční čáry 

v souladu s předepsanými předpisy.  A právě tímto tématem, bych se chtěla v mé 

bakalářské práci zabývat. Znalosti při zaměřování uličních čar jsem získala hlavně 

z předmětu Mapování I. a Mapování II. Tyto znalosti se pak prohloubily v praktickém 

zaměření uliční čáry na Výuce v terénu II.  

Jedná se o stavbu ve Zlínském kraji a vzhledem k tomu, že je investiční firmou 

jeden ze smluvních partnerů Jednotné digitální mapy Zlínského kraje (dále jako JDTM 

ZK), je nutné tuto mapu aktualizovat. Po obdržení akceptačního protokolu z datového 

skladu JDTM můžeme do výkresu doplnit další prvky polohopisu, které jsou pro 

potřeby projektanta stěžejní. Doplněné prvky jsou pak již v souladu s vnitřními předpisy 

projekční firmy.  

V bakalářské práci se zabývám jak specifiky tvorby JDTM ZK, tak i tvorby 

výkresů pro projekční účely dle platných směrnic. Mapa je v souřadnicovém systému S-

JTSK, ve výškovém systému Bpv a odpovídá 3. třídě přesnosti, tedy se základní střední 

souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Měřítko mapování je 1:500. Měření bylo polohově 

i výškově připojeno na nově zřízené body pomocí technologie GNSS. Zaměření bylo 

prováděno tachymetricky. Samotné měření bylo polohově i výškově zkontrolováno 

kontrolním měřením dle ČSN 01 3410. 

Prvky obsahu mapy jsou zobrazeny v souladu se Směrnicí na pořizování grafických 

dat Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Výkresy pro projekční účely 

jsou pak v souladu s Pravidly pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického 

zařízení pro elektro a zemní plyn od firmy E. ON Česká republika, s. r. o.. Při 

zpracování jsem také čerpala z ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. 



11 

 

V první části práce se zabývám objasněním a specifiky Jednotné digitální mapy 

Zlínského kraje. Dále pak popisem měřené lokality. Pro budování měřické sítě byla 

použita technologie GNSS, proto je v této části metoda také popsána. V druhé části se 

zabývám vyžádáním aktualizačního výkresu z portálu Jednotné digitální technické 

mapy a jeho aktualizací. Před samotným měřením uvádím volbou přístrojového 

vybavení. Následuje pak popis měření a kancelářských prací při zpracování výkresů a 

dalších příloh.  
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1 TECHNICKÁ MAPA 

1.1 Technická mapa 

Technická mapa je mapovým dílem velkého měřítka vedeným na prostředcích 

výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení 

vyjadřujícím jejich skutečný stav. Technická mapa se dělí na účelovou mapu povrchové 

situace („ÚMPS“) a inženýrské sítě („IS“). [1] Tvorba této mapy je prováděna několika 

metodami a těmi jsou klasická geodézie, mobilní laserové skenování a 

fotogrammetrická metoda.  Na našem území se nachází několik projektů tvorby této 

mapy. Hlavními projekty jsou ÚMPS Innogy, která poskytuje a zpracovává projekty 

zaměření plynovodů, přípojek a dalších zařízení na území například Jihomoravského, 

Moravskoslezského, Olomouckého kraje, mimo jiné také v Ústeckém kraji a 

v některých obcích kraje Jihočeského.  Pro střední a východní Čechy tuto mapu 

spravuje Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech. Pro 

město Krnov je to JTMO ORP Krnov. A konečně pro Zlínský kraj je to Jednotná 

digitální technická mapa Zlínského kraje, dále jako JDTM ZK. Mapa, jejíž aktualizací 

bych se v mé bakalářské práci chtěla, mimo jiné, zabývat. Rozdílem mezi technickou a 

asi veřejnosti nejvíc známou katastrální mapou je hlavně v náplni zobrazení objektů. 

Technická mapa zachycuje skutečný stav v terénu bez vyjádření vlastnických vztahů, 

kdežto katastrální mapa slouží k evidenci právě majetkoprávních vztahů, ale skutečný 

stav povrchu nezobrazuje. Předmětem měření v technické mapě jsou tedy například i 

chodníky, městská zeleň, oplocení, a hlavně jak povrchové znaky inženýrských sítí, tak 

i samotné inženýrské sítě. [2] 

 

Obrázek 1 Porovnání katastrální mapy a Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje [3] 
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K aktualizaci a tvorbě technické mapy nedochází systematicky, neboť se 

aktualizují a vytvářejí mapy oblastí, které jsou objektem aktuálního zájmu. Někdy se 

také může stát, že aktualizace není jednotná od všech geodetů, proto je potřeba, aby 

správce datového skladu mapy kontroloval nově převzaté měření. To z důvodu, aby 

nedocházelo ke znehodnocení současné mapy a ke ztrátě již naměřených dat. Proto po 

zaslání nových dat do datového skladu přijde zpracovateli obvykle e-mail o správnosti 

naměřeních dat, jejich akceptaci a uložení zakázky do datového skladu. Cílem technické 

mapy je vytvoření jednotného podkladu aktuální povrchové situace a inženýrských sítí. 

Toto dílo je možné dále využívat v oblastech správy majetku, řešení havarijních situací, 

a hlavně při projektování nových nebo obnově stálých inženýrských sítí. 

1.2 Zařazení výsledné mapy do struktury dělení účelových map 

V první části vyhotovení podkladu pro projekt se výsledná mapa sice vloží do 

JDTM ZK, ale nesmíme zapomenout, že výsledkem mého měření je hlavně účelová 

mapa pro projekční účely. Tedy řadí se do Ostatních účelových map.  

1.2.1 Členění účelových map 

• Účelové mapy základního významu,  

o technická mapa města  

o základní mapa závodu  

o základní mapa dálnice  

o základní mapa letiště  

• Mapy podzemních prostor 

• Ostatní účelové mapy 

o Mapové podklady pro projektování staveb 

o Mapy v lesním hospodářství 

o Mapy nemovitých kulturních památek 

o Dokumentace skutečného provedení stavby 

o Mapy pozemkových úprav [4] 
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1.3 JDTM ZK 

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje se řídí Směrnicí na pořizování 

grafických dat Jednotné digitální technické mapy. JDTM ZK se buduje postupným 

přímým měřením území Zlínského kraje. V první fázi pro rychlé pořízení JDTM ZK je 

kombinováno přímé měření "uličních čar" a veřejných prostranství, kde je největší 

výskyt inženýrských sítí a největší stavební činnost, s přebíráním starších podkladů. 

Přebíraná území (vnitrobloky, území průmyslových závodů, zadní trakty soukromých 

pozemků) bude převzato ze starších podkladů tak, aby vznikla, pokud možno souvislá 

mapa celého území Zlínského kraje. [5] Výsledný formát grafických dat je předávám 

v digitální formě. Dokumentace se správci datového skladu předává ve formě několika 

výkresů dgn softwaru MicroStation V7. Zakázka je rozdělena na několik souborů, 

neboť je nutné oddělit účelovou mapu povrchové situace od výkresů podzemních a 

nadzemních vedení jednotlivých správců sítí. Účelovou mapou povrchové situace 

rozumíme část JDTM ZK, která zobrazuje vybrané objekty nacházející se na zemském 

povrchu nebo nad ním. Mapování je prováděno v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv. Ve 3. třídě přesnosti mapování dle ČSN 01 3411 a měřítko 

mapování je 1:500. 

1.4 Předměty měření a znázornění výškopisu 

Popsané předměty měření jsou vypsány ze Směrnice na pořizování grafických dat 

Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. 

1.4.1 Předměty měření polohopisu 

Stavební objekty a zařízení 

Měří se budovy (obytné, účelové, průmyslové), tělovýchovné stavby, čekárny městských 

a jiných dopravních prostředků, čerpadla pohonných hmot, chaty, besídky, pomníky, 

mostní váhy, telefonní budky, výtahy v chodníku, schodiště venkovní, průjezdy, zdi a 

ploty s rozlišením druhu, vstupy na pozemky. 

Dopravní objekty a zařízení 

Měří se vozovka, chodníky, krajnice, příkopy, dělící pásy, osy tramvajových kolejí, 

nástupní ostrůvky, osy trolejových vedení pro trolejbusy, osy železničních kolejí až ke 

krajní výhybce v dopravnách, osy vleček jen vně závodu, pozemní a visuté lanové dráhy, 
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podjezdy, nadjezdy, mosty, silniční tunely a tunely pro pěší (vnitřní líc zdiva), propustky, 

zábradlí, svodidla, staničníky, světelná signalizační zařízení. 

Vodohospodářské objekty a zařízení 

Měří se vodní toky a vodní plochy (břehová čára), staničníky, přehrady, hráze, jezy, 

plavební komory, náhony, stavidla, jímací objekty, vorové propusti, brody, nábřežní zdi, 

vodočty, limnigrafy, vodotrysky, fontány, zřídla, studny (na veřejných prostranstvích), 

vodojemy, úpravny vod, čerpací stanice, trvalá zavodňovací a odvodňovací zařízení. 

Městská zeleň 

V parcích, lesích a na jiných veřejně přístupných plochách zeleně se měří cesty se 

zpevněným povrchem, dále se měří památkově chráněné stromy a podél komunikací a 

na nábřežích jednotlivé stromy s rozlišením druhu, bez vyznačení koruny. 

 Podzemní prostory 

Podzemní prostory se zaměřují jen na zvláštní požadavek odběratele. 

Podzemní vedení 

Měří se pouze veškeré povrchové znaky podzemních vedení. 

 Nadzemní vedení 

Zaměřují se nadzemní vedení silová, sdělovací a potrubní (např. teplovody) na 

veřejných komunikacích a přístupných prostranstvích, sloupy, stožáry, patky 

příhradových a portálových konstrukcí, konzoly a svítidla s rozlišením druhu. Průběh 

nadzemních vedení se určuje spojením středů patek podpěr nebo os stožárů, sloupů, 

konzol a střešníků, na kterých jsou vedení upevněna. [5]  

1.4.2 Znázornění výškopisu 

Oproti klasickým účelovým mapám se netvoří vrstevnice, myslím, že je to 

v důsledku nepřehlednosti sestavené mapy od více zpracovatelů.  Pro potřeby JDTM 

ZK se zobrazují nadmořské výšky podrobných bodů v metrech na dvě desetinná místa. 

Výškopis je upraven pro vykreslování v měřítku 1:500. Výšky jsou zobrazeny ve vrstvě 

číslo 3 a musí dostatečně vypovídat o výškových poměrech v terénu. Při nepřehlednosti 

jsou některé výšky přesunuty do vrstvy číslo 4, vždy však zůstávají na šachtách. Pro 

lepší zobrazení výškových rozdílů se vykreslují vrchní a spodní hrany svahů 

s doplněním technických šraf. Na nedokončených staveništích a skládkách se výškopis 

neměří. 
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2 POPIS LOKALITY 

2.1 Pašovice  

Okolí zaměřované trasy vedení se nachází v obci Pašovice. Tato obec leží na 

jihovýchodní Moravě v okrese Uherské Hradiště, kraj Zlínský. Katastrální území obce 

má název Pašovice na Moravě. Obec je součástí Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. 

První zmínka o názvu obce je již z roku 1365. Název je spojován s rodem, který vesnici 

založil. V dnešní době zde žije kolem 730 obyvatel. V obci se mimo jiné nachází obecní 

úřad, obchodní dům, kulturní dům a například ještě mateřská školka. Dominantou obce 

je bezpochyby Kaple sv. Jana Sarkandra, kde se dějí pravidelné bohoslužby 

římskokatolické církve. Obyvatelé a návštěvníci obce ocení návštěvu sportovního areálu 

s víceúčelovým hřištěm, v letních měsících pak návštěvu koupaliště. 

Obec je součástí přírodního parku Prakšická vrchovina, kde končí známá 

turistická trasa Po hranici devíti katastrů, která je dlouhá 9 km a začíná poblíž obce 

Mistřice. Přírodní park Prakšická vrchovina byl založen v roce 1990 a je znám svou 

bohatou florou a faunou.  Nadmořské výšky v obci se pohybují v rozmezí 225–360 m 

n.m. ve výškovém systému Bpv. Katastrálním územím obce protéká Dobřínský potok a 

říčka Holomňa, do které se vlévá Maršovský potok. Nachází se zde taktéž rybník, který 

je majetkem obce a ve správě spolku Rybníkářství Holomňa. [6] 

 

Obrázek 2 Umístění měřené oblasti [7] 
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Obec je napojena na síť vysokého napětí prostřednictvím sedmi distribučních 

transformačních stanic. Elektrorozvody nízkého napětí jsou v obci realizovány vedením 

zabudovaným na betonových stožárech, eventuálně střešních konzolích nebo střešnících 

umístěných na jednotlivých domech. Přípojky nízkého napětí v nově postavených 

domech jsou řešeny už připojením pomocí zemních kabelů. Veřejné osvětlení a obecní 

rozhlas jsou uchyceny hlavně na podpěrných bodech distribučních sítě nízkého napětí 

nebo na dřevěných sloupech. 

Zaměřovaná lokalita se nachází asi 200 m od příjezdu z obce Prakšice. 

Demontáž vedení nízkého napětí by měla začínat u rodinného domu s č.p. 43 a končit u 

domu č.p. 29. Měření tedy probíhalo u hlavní cesty a v jihovýchodní ulici, která vede 

podél hlavní cesty. Při pohledu směrem na nebe je v důsledku hustého zasíťování 

vzdušnými kabely pochopitelné, že je snaha obce, obyvatel a samozřejmě distributorů 

sítí, demontovat nadzemního vedení a následně jej uložit do země. 

 

 

 

Obrázek 3 Část měřené oblasti [Archiv autora] 
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3  TECHNOLOGIE BUDOVÁNÍ MĚŘICKÉ SÍTĚ  

3.1 Metoda GNSS 

Globální systém určování polohy (GPS) je družicový radionavigační systém, 

který umožňuje určení prostorových souřadnic přijímače GPS signálu. Takový přijímač 

je prakticky nezávislý na denní době nebo počasí kdekoliv na povrchu Země nebo 

v jeho blízkosti, a to buď ve statickém, nebo dynamickém režimu měření. Globálních 

navigačních systémů existuje mnoho, k nejznámějším se řadí GPS Navstar (americký), 

GLONASS (ruský), BEIDOU (čínský) a GALILEO (evropský). Tyto systémy se 

skládají ze 3 segmentů: řídícího, družicového a uživatelského. Řídící segment má za 

úkol kontrolovat a řídit činnost družicového segmentu, určuje systémový GPS čas a 

parametry drah družic. Družicový systém je tvořen družicemi, které jsou vybaveny 

atomovými hodinami a vysílají dálkoměrné signály a data. Uživatelský segment je pak 

tvořen přijímači družicových signálů, které jsou schopny určovat polohu a čas.  

Globální navigační satelitní systémy jsou v dnešní době hojně používány, zejména 

díky tomu, že výrazně zrychlují a usnadňují měření. Na principu prostorového protínání 

z délek určují souřadnice bodu. K určení vzdálenosti se využívá kódové nebo fázové 

měření. K samotnému výpočtu souřadnic jsou za potřebí minimálně 4 družice, neboť 

musíme určit 4 neznámé veličiny. Třemi z nich jsou souřadnice a čtvrtou je oprava času. 

Jelikož jsou vybaveny družice atomovými hodinami, tento čas je měřen s vysokou 

přesností, nicméně v přijímači není možné čas určit dostatečné přesně. Z tohoto důvodu 

je nutné určovat i opravu času přijímače. 

Pro zvýšení přesnosti měření GNSS se používá tzv. diferencované měřené. 

Účelem vytváření diferencí z měření GNSS je zmenšení nebo úplná eliminace 

systematických chyb, ke kterým se řadí zejména chyba korekce časové základny družice 

a přijímače, působení ionosférického a troposférického zbrzdění a chyby polohy 

družice. Pro vytvoření diferencí je nezbytné mít simultánní dvojici přijímačů. K tomuto 

účelu byly vybudovány sítě permanentních stanic. CZEPOS, jako jedna z nejznámějších 

sítí permanentních stanic provozuje a spravuje zeměměřičský úřad. Tato síť poskytuje 

uživatelům GPS korekční data pro přesné určení polohy na území České republiky. 

V současnosti je nejvíce využívaná metoda RTK (real time kinematic), což je 

měření v reálném čase. Mezi další metody patří například statická, rychlá statická nebo 

kinematická. Nejen u metody RTK musí být přijímač inicializován, zaměřuje se 
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trajektorie antény přijímače GPS, měření se zaznamenává a počítá ve zvoleném 

intervalu minimálně 1s. Vzdálenost od referenčního přijímače musí být do 20km. 

Přesnost se pak uvádí 0,03-0,05 m. Pro metodu RTK lze použít jen některé přijímače a 

je nutné získávat data z referenčního přijímače.  

3.1.1 Technické požadavky na měření a výpočet bodů určovaných 

technologii GNSS 

Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření pomocí 

technologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho výsledku 

měření klasickou metodou. 

Opakované měření GNSS musí být nezávislé a musí být tedy provedeno při nezávislém 

postavení družic, tzn., že opakované měření nesmí být provedeno v čase, který se vůči 

času ověřovaného měření nachází v intervalech: <-l + n.k; n.k + 1> hodin 

kde: k je počet dní a může nabývat pouze hodnot nezáporných celých čísel 

n = 23,9333 hodin (23 hod. 56 minut) pro americký systém GPS-NAVSTAR a 22,5000 

hodin (22 hod. 30 minut) pro ruský systém GLONASS. [8]  

Při mém měření se jednoznačnost polohy bodu ověřila dvojím nezávislým měřením 

GNSS, neboť byl bod měřen 2x, a to s minimálním odstupem 1h 24 minut při měření na 

bodě 4014.  

3.2 Fyzikální a matematické korekce 

Při výpočtech je třeba uvažovat fyzikální a matematické korekce, to znamená 

opravit měřenou délku. Fyzikální redukcí se rozumí oprava naměřené délky, kvůli 

indexu lomu vzduchu v době měření. Je to redukce na změnu mezinárodně uznané 

rychlosti elektromagnetických vln vzhledem ke skutečné rychlosti v daném prostředí. 

Tato korekce se počítá na základě teploty a tlaku, které musí být zadány do totální 

stanice, tudíž je tato oprava provedena již při samotném měření. Jelikož body slouží 

k výpočtu souřadnic bodů v S-JTSK, převádějí se do Křovákovy zobrazovací roviny. 

K matematickým korekcím patří převod do vodorovné roviny z nadmořské výšky a 

redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. Tato korekce může být zavedena přímo 

v totální, při stahování dat nebo pří výpočtech. Při mém měření byla matematická 

korekce zavedena při výpočtech. Opravný koeficient byl vypočten pomocí softwaru 

Groma v8 zadáním prostorových souřadnic bodu v prostřední části lokality. 
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4  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

4.1 Vyžádání aktualizačního výkresu  

Jak už jsem psala výše, objednatel je jedním ze smluvních partnerů JDTM ZK, 

proto se žádaná lokalita nejprve zaměří pro účely aktualizace technické mapy. Po 

převzetí zakázky od projektanta je tedy nejprve nutné vyžádat si z datového skladu 

JDTM ZK aktualizační výkres. Žadatel musí mít přístupové údaje do systému JDTM 

ZK. Po přihlášení si pak jednoduše založí novou zakázku. Při jejím zakládání je nutné 

zadat investiční popis akce, správce inženýrské sítě, pro kterou se podklad aktualizuje, 

kontakt investora a jméno ÚOZI. Dále pak přibližné datum zpracování a údaje o 

katastrálním území ve kterém se lokalita nachází.  

 

Obrázek 4 Založení zakázky v JDTM [9] 

 

Velmi důležitou částí při žádání o aktualizační výkres je dostatečné ohraničení 

požadované části řešeného území v technické mapě. Proto je nutné při kreslení 

polygonu uvažovat i přesah zájmového území. Výkres pro aktualizaci, si po zpracování 

zakázky datovým skladem, můžeme stáhnout na stejném serveru ve formátu dgn 

softwaru MicroStation V7. 

4.2 Rekognoskace 

Před samotným měřením proběhla pochůzka zaměřovanou oblastí. V této lokalitě 

bylo nalezeno malé množství bodů podrobného polohového bodového pole a jeden bod 
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výškového bodového pole, proto byla pro vytvoření měřické sítě využita technologie 

GNSS a těchto bodů bylo využito při kontrolním měření. K měření byla použita metoda 

RTK s využitím služby Trimble VRS Now.  

4.3 Přístrojové vybavení 

Při výkonu měřických prací byla využita Totální stanice Trimble S5 se stativem 

a GNSS aparatura Trimble R8s. Dále byl použit svinovací metr, výtyčka s 360° 

odrazným hranolem a značkovací sprej.  

4.3.1 Totální stanice Trimble S5 

V totální stanici byl použita technologie Autolock, to znamená, že sama 

automaticky hledá a cílí hranol a následně jeho pohyb sleduje. Tato technologie přináší 

vysoké zrychlení prací. Při měření podrobných bodů byl pak aktivován režim Tracking, 

tedy, že se při pohybu hranolu, v kontrolní jednotce průběžně zobrazují hodnoty oprav 

pro jeho polohu. 

Tabulka 1 Parametry totální stanice Trimble S5: [10]  

 

 

Přesnost 

Úhlová 1'' (0.3 mgon) 

 

Délková 

Hranol Standard 1 mm+2 ppm 

Tracking 4 mm+2 ppm 

Bezhranol Standard 2 mm+2 ppm 

Tracking 4 mm+2 ppm 

Dosah  Hranol 2500 m 

Bezhranol 2200 m 

Čas provozu baterie 1 vnitřní 6,5 hod 

3 vnitřní 20 hod 

Libela Krabicová v trojnožce 

Elektronická dvojosá na displeji 

Robotické měření Autolock, Robotic 

Komunikace USB, Seriál, Bluetooth 
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4.3.2 GNSS aparatura Trimble R8s 

Nové souřadnice pomocné měřické sítě byly určeny metodou GNSS, aparatura 

Trimble R8s s kontrolní jednotkou Trimble TSC3. Všechny body byly touto aparaturou 

měřeny dvakrát. Zpracovatelským programem pro transformaci souřadnic do S-JTSK 

pro tuto aparaturu je Trimble General Survey, 3.00. 

4.3.2.1 Kontrolní jednotka TSC3 

Název: Trimble TSC3 

Procesor 800 MHz Cortex-A8 

Operační paměť RAM 256MB 

Paměť: 8 GB (interní paměť) 

Displej: 4.2” VGA (640 x 480 pixels) displej 

Hmotnost: 1,04 kg včetně baterie 

Operační systém: OS Windows Mobile 6.5.3 

Komunikace: USB host, Mini-USB klient, Bluetooth, WiFi 802.11b/g 

Fotoaparát: 5 MPx fotoaparát / kamera [11] 

 

 

 

 

Obrázek 5 Trimble S5 [Archiv autora] 
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4.3.2.2 Anténa 

Název: Trimble R8s 

Technologie sledování družic: Trimble 360 

Sledované satelitní systémy: GPS, Glonass, Galileo, BeiDou (COMPASS), SBAS 

Počet kanálů: 440 

RTK přesnost: horizontální 8 mm + 1 ppm 

                         vertikální 15 mm + 1 ppm 

Komunikace: 3.5G modem, UHF rádio, Bluetooth 

Napájení: 7.4 V, 2.8Ah Li-iontová baterie 

Rozměry: 19.0 x 10.4 cm 

Váha: 1.52 kg (s internou baterií a anténou) 

           3.81 kg (s výtyčkou, kontrolní jednotka a držákem) 

Odolnost: IP67 [12] 

 

 

Obrázek 6 Anténa GNSS a kontrolní jednotka [13] 
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5 MĚŘICKÉ PRÁCE 

Měření lokality probíhalo v srpnu 2018. Jelikož stávající bodové pole mělo pro 

celé zaměření lokality nedostatečnou hustotu, byla vybudována pomocná měřická síť 

technologií GNSS. Kontrolní měření proběhlo v březnu 2019. 

5.1 Budování měřické sítě 

Celkově bylo vytvořena 9 bodů měřické sítě, body 4002 a 4009 byly použity 

pouze jako orientace. Zbylých 7 bodů bylo využito jako stanoviska pro podrobné 

měření. Každý bod byl změřen dvakrát s dostatečným odstupem. Lokalita se nachází u 

hlavní cesty v centru obce, proto vzhledem k dobře viditelnému okolí, žádný bod 

měřické sítě nemusel být měřen pomoc rajonu nebo jinou metodou. Při měření aparatura 

přijímala vždy dostatečné množství signálu ze satelitu, minimální množství satelitu bylo 

11. Pozice bodů byly voleny tak, abych dokázala zaměřit nejenom prvky polohopisu do 

JDTM ZK ale také prvky, které vyžaduje správce inženýrských sítí.  

Při kontrolním měření byla vytvořena nová měřická síť také pomocí technologie 

GNSS. Podrobné body byly měřeny ze dvou stanovisek 4010 a 4012. Orientaci jsem 

chtěla provést na body PPBP ale vzhledem k tomu, že přicházeli v úvahu na prvním 

stanovisku jenom dva body a na druhém jeden, tak byly zřízeny technologii GNSS i 

body pro orientaci. Navíc pro výškové připojení byl nalezen v lokalitě pouze jeden bod 

a ten podle měření neseděl polohově.  

Body byly stabilizovány pouze dočasně barvou, jeden byl stabilizován dřevěným 

kolíkem. Nebylo využito trvalé stabilizace z důvodů plánované výstavby v lokalitě a 

rovněž z tohoto důvodu nebyly vytvořeny geodetické údaje o bodech, neboť se 

předpokládá jejich zničení. 

5.2 Tachymetrie 

Tato metoda se používá při současném měření polohopisu a výškopisu. Poloha 

podrobných bodů z tachymetrických stanovisek je určena polárními souřadnicemi, tedy 

délkou a vodorovným úhlem. Výška podrobných bodů je pak určena pomocí svislého 

úhlu a délky trigonometricky, na každém stanovisku do přístroje zavádíme výšku stroje 

a je velmi důležité hlídat měněnou výšku výtyčky během měření. 
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5.3 Podrobné měření 

Při měření předprojektové stavu povrchové situace ve Zlínském kraji se u našeho 

objednatele zaměření, geodet zavazuje k aktualizaci mapy JDTM ZK. Při porovnávání 

kresby mapy se skutečností pak rozhodne, zda se bude lokalita přeměřovat celá nebo 

stačí pouze doměření chybějících prvků. Jelikož se v kresbě mé lokality nacházelo 

množství „prostorů chyb“ tak byla zvolena varianta nového přeměření. 

Mezi stanovisky byly změřeny kontrolní body, které byly současně ze dvou 

stanovisek. Odchylky na bodech jsou uvedeny v tabulce níže. Kromě prvku polohopisu 

pro účely JDTM je při zakázce pro dodavatele elektrické energie velmi důležité 

zaznamenat taktéž skříň přípojkového rozvaděče uživatelů a viditelné připojení domu 

elektřinou, tedy zaměření všech vstupu elektrických drátu do domu. Při podrobném 

měření nebyly prováděny náčrty, ale každý bod nese svůj kód o objektu, který 

představuje. Současně při měření bylo pořizováno velké množství fotografii, které 

pomáhaly při následném zpracování mapy při orientaci v měřené lokalitě.  

Tabulka 2 Odchylky na bodech mezi stanovisky [m] 

Bod dX dY dZ dP 

106 0,01 -0,05 0,02 0,05 

390 0,00 0,01 0,04 0,01 

531 -0,03 -0,04 0,02 0,05 

803 -0,01 -0,01 -0,02 0,01 

967 -0,05 -0,05 0,01 0,07 

1110 -0,02 -0,01 0,05 0,02 

 

Jelikož je snaha kabelové vedení vést zemí, a tudíž při tom budou probíhat 

výkopové práce, je nutné znázornit do mapy všechny druhy povrchů, aby mohl 

projektant navrhnout nejjednodušší trasu kabelu pro realizaci výkopů. Proto byly 

podrobné body voleny hlavně na rozhraní povrchů a byly změřeny povrchové znaky 

všech inženýrských sítí. Obvodové zdivo, ploty včetně podezdívek, hrany a paty svahů, 

veřejné osvětlení, dopravní značky. Spojkové skříně elektrického vedení na domech 

byly měřeny laserem uprostřed, výška byla zvolena 1 cm. Samostatně stojící spojkové a 

rozdělovací skříně byly měřeny 4 body a jejich rozměr byl zaznamenán do kódu. 

Konzole byly měřeny také laserem uprostřed železné tyče a střešníky byly měřeny v 

místě, kde drát elektrického vedení vychází ze železa směrem k domu. 
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6  ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

6.1 Mapa JDTM 

V měřené lokalitě se nacházelo velké množství prostorů chyb, tedy nesedělo 

měření od různých zpracovatelů, proto bylo zvoleno její celé přeměření. A následná 

kontrola přesnosti výsledné mapy.  

 

Obrázek 7 Prostory chyb v JDTM [Archiv autora] 

 

6.2 Výpočty 

Z totální stanice byl vyexportován zápisník měření ve formátu zap a také protokol 

z GNSS měření. Výpočty byly prováděny ve výpočetním programu Groma v8. 

Souřadnice stanovisek a orientací pomocné měřické sítě byly získány přímo v terénu 

technologii GNSS pomocí transformačního modulu, který je součástí vybavení 

kontrolní jednotky. Tyto průměry souřadnic z dvojího zaměření bodů, byly z protokolu 

GNSS převedeny do formátu txt a naimportovány do Gromy v8 jako seznam souřadnic. 

Taktéž tam byl naimportován zápisník měření. Měření bylo opraveno funkcí 

Zpracování zápisníku o kolimační chybu ve vodorovných směrech a o indexovou chybu 

v zenitových úhlech, také bylo zprůměrování měření obousměrných délek. Jelikož při 

měření v totální stanici nebyly zavedeny korekce z Křovákova zobrazení a nadmořské 

výšky, byly tyto korekce zavedeny až při výpočtu. Pro tuto lokalitu byl vypočítám 

měřítkový koeficient 0.9998634406 (-13.7 mm/100m). Výpočet podrobných bodů 
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probíhal polární metodou dávkou. Během výpočtu byly kontrolovány dosažené 

odchylky na orientacích a porovnávány s povolenými. V průběhu výpočtu se také 

kontrolovaly odchylky na kontrolních bodech určených ze dvou stanovisek, tyto 

odchylky jsou vypsány v Tabulce.2. Během výpočtu nebyly žádné odchylky 

překročeny. 

6.3 Kresba 

 Kresba pro účely JDTM ZK byla vyhotovována v programu Microstation V7 dle 

směrnic. Byla tvořena na nově změřených bodech a napojena na okolní části kresby 

JDTM napojením na stávající lomové body.  Polohopis byl tvořen na základě Tabulky 

atributů Směrnice Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Tyto atributy byly 

v programu předem definovány zpracovatelskou firmou, pomocí definovaného makra.  

 

Obrázek 8 Prostředí Microstation V7, ukázka makra [Archiv autora] 

 

Vzhledem k tomu, že při tvorbě kresby byly naimportovány body v atributech, které 

jsou pro orientaci ve výkresu nejvhodnější, avšak neodpovídají směrnici, je nutné tyto 

body po vytvoření kresby smazat a následně vložit se správnými atributy znovu. 

6.3.1 Protokol o akceptaci 

Tato kresba se ve formátu dgn opět vloží k vytvořené zakázce do internetového 

serveru, ze kterého jsme aktualizační výkres stahovali. Tento výkres je zkontrolován a 

jestliže projde všemi kontrolami, které provádí správce datového skladu, firma Geovap, 
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spol. S R.o., přijde nám na e-mail upozornění o přijetí zakázky. Protokol o akceptaci 

zakázky je přiložen v elektronické i tištěné příloze k této bakalářské práce. (Příloha 

06.2_Protokol o akceptaci) 

6.4 ProGeo 

 Pro vytvoření stěžejní části zakázky je použit program ProGeo v17. Pro vložení 

kresby jsme naši původní mapu museli uložit jako formát dgn MicroStationu V8i. 

V programu byla založena nová zakázka se všemi informacemi o jejich objednatelích a 

zpracovatelích. V původní mapě se změnily atributy jednotlivých prvků, nebo byly 

úplně vymazány. Nově jsme importovali body všech prvků elektrických sítí jako jsou 

sloupy NN, střešníky, konzole a skříně spojkového rozvaděče a byly jim přiřazeny 

značky dle Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení 

pro elektro a zemní plyn od firmy E. ON.  Ohradou bylo vybráno důležité území pro 

objednatele, z jehož rozlohy je počítána výsledná cena za geodetické práce. 

 

 

Obrázek 9 Prostředí programu ProGeo [Archiv autora] 

 

V tomto programu také tvořím nový seznam souřadnic, ve kterém se nachází 

přečíslovaná stanoviska a doplněné body, které souvisejí s elektrickým vedením. 

Správnost atributů a vytvořených souborů kontroluje program, spuštěním závěrečných 

kontrol. Při nenalezení chyb můžeme postupně generovat přílohy a dělat tiskové 

výstupy, které jsou po ověření ÚOZI výsledkem pro objednatele. 
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6.4.1 Přílohy k práci 

 Jako při tvorbě každého geodetického zaměření tak i tady je nutná tvorba technické 

zprávy, která seznamuje s hlavními informacemi o zakázce a její tvorbě. Jelikož se 

předprojektové zaměření provádí často, existuje předdefinovaná technická zpráva 

objednatelem, pro snadnější orientaci a rychlé nalezení hledaných informací. V takové 

technické zprávě se pouze změní údaje konkretizací vytvářené zakázky. Dalšími 

přílohami je seznam bodů stanovisek a body pro doplnění vedení NN a soubor s názvem 

SPEFA, který ukazuje cenovou kalkulaci zakázky. Konečné výkresy zakázky 

s elektronickým podpisem ověřovatele vyžaduje objednatel ve dvojím tisku do formátu 

pdf. Jeden z těchto výkresů je přiložen v papírové podobě k bakalářské práci a pro 

snazší čtení jsou přiloženy náčrty. Tyto výkresy se obvykle prohlížejí pouze 

v elektronické podobě, proto není jejich měřítko a formát uzpůsoben formě papírové. 

V přílohách také najdeme protokoly z měření GNSS, dále výpočetní protokoly a 

seznamy souřadnic.  

 

6.5 Náčrty 

 Měřické náčrty byly z vytvořené mapy vyhotoveny v programu Microstation V8i až 

po samotném měření, neboť pro orientaci v měřených bodech byla použita metoda 

kódování bodů a tvoření velkého množství fotografií. Lokalita byla rozdělena na 5 

náčrtů v měřítku 1:200. V tomto programu byl vyhotoven klad těchto náčrtů a 

přehledný náčrt pomocné měřické sítě a bodového pole. Tyto náčrty byly vytvořeny na 

základě vzorů z předmětu Mapování I. Hnědým ležatým křížkem a číslem bodu jsou 

označeny body určené tachymetricky, dále jsou touto barvou označeny hrany terénních 

stupňů a šrafy ve směru spádnic určené taktéž tachymetricky. Černě je zakreslena 

polohopisná kresba, popis ploch, typy kultur a ostatní předměty byly zakresleny 

příslušnou mapovou značkou. Červená signalizuje měřické body, jejich čísla také směry 

na orientace. Červenou barvou je vytvořena také orientace k severu pomocí šipky a 

označení písmene S v horním rohu náčrtu.  Budovy jsou zvýrazněny růžovou barvou. 

[14] 



30 

 

7 KONTROLNÍ ZAMĚŘENÍ 

 Ověření přesnosti bylo provedeno závěrečnou kontrolou výsledné mapy, tj. 

nezávislým kontrolním zaměřením a výpočtem souřadnic podrobných bodů a jejich 

porovnáním s jejich výslednými souřadnicemi. Ověřením se testuje, zda dosažené 

výsledky vyhovují daným kritériím přesnosti ve stanovené třídě, v našem případě v třídě 

přesnosti 3.  

Podrobné body se pro ověření přesnosti vyberou tak, že: 

a) jsou jednoznačně identifikovatelné (ČSN 73 0401); 

b) tvoří reprezentativní výběr; 

c) jsou rozmístěny po celém území; 

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

použity při tvorbě nebo údržbě mapy. 

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

souřadnic a výšek) nebo nejméně 100 dvojic bodu (u délek jejich spojnic). [15]  

 

Vzhledem k výskytu velkému množství prostorů chyb v mé lokalitě kresby JDTM ZK 

byla výsledná mapa zkontrolována druhým zaměřením souřadnic 118 bodů. Jedná se o 

body jednoznačně identifikovatelné, jako jsou rohy budov, rozhraní povrchů, šoupata, 

rohy plotů a další. Všechny body splnily kritéria přesnosti souřadnic X, Y a také H. 

Druhé nezávislé měření bylo provedeno tachymetricky z nově určených stanovisek 

GNSS. Orientace byla na stanovisku 4010 provedena na body Podrobného polohového 

bodového pole 523 a 525, avšak pro kontrolu byly také zřízeny na orientaci body 

pomocí GNSS 4011 a 4014. Výškově měření bylo připojeno také na body GNSS, neboť 

body ZVBP v oblasti nebyly nalezeny nebo neseděli polohově. Zbylá část lokality byla 

zaměřena z bodu 4012 a připojena na body nově určené, neboť nebylo možné připojit se 

na dostatečné množství bodů stávajícího polohového a výškového bodového pole.  

Tabulka 3 Kritéria přesnosti: 

Třída přesnosti 𝑢𝑥𝑦  [m] 𝑢𝐻  [m] 𝑢𝑉 [m] 

3 0,14  0,12  0,50  
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7.1 Testování přesnosti podrobných bodů dle ČSN 01 3410 

 Pro testování přesnosti určení souřadnic X, Y podrobných bodů se vypočítají pro 

body reprezentativního výběru rozdíly souřadnic  

∆𝑋 = 𝑋𝑚 − 𝑋𝑘 a  ∆𝑌 = 𝑌𝑚 − 𝑌𝑘 ,                                                                                  (1)                                                                                     

Kde 𝑋𝑚, 𝑌𝑚  jsou výsledné souřadnice podrobného bodu a 𝑋𝑘, 𝑌𝑘  jsou souřadnice téhož 

bodu z kontrolního měření. 

Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové střední souřadnicového 

chyby 𝑠𝑥𝑦, vypočítané jako kvadratický průměr středních chyb souřadnic 𝑆𝑥, 𝑆𝑦, které 

se určí ve výběru o rozsahu N bodů ze vztahů:                                                                                                                          

𝑆𝑥 = √
1

𝑘𝑁
∑ ∆𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1                                          𝑆𝑦 = √

1

𝑘𝑁
∑ ∆𝑦𝑖

2𝑁
𝑖=1                                      (2)              

Hodnota koeficientu k v rovnici (2) je rovna 2, má-li kontrolní určení přesnost jako 

metoda měření polohopisu. 

Přesnosti určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když: 

a) Polohové odchylky ∆𝑃 vypočtené ze vztahu 

∆𝑃 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2                                                                                                         (3)               

 Vyhovují kritériu  

|∆𝑃| ≤ 1,7 ∗ 𝑢𝑥𝑦                                                                                                             (4)              

b) Je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti, tj. 

směrodatná souřadnicová odchylka 𝑆𝑥𝑦, vypočtená ze vztahu                                                                                                     

     𝑆𝑥𝑦 = √0,5(𝑆𝑥
2 + 𝑆𝑦

2)                                                                                                (5) 

  Vyhovuje kritériu                                                                       

           𝑆𝑥𝑦 ≤ 𝜔2𝑁 ∗ 𝑢𝑥𝑦                                                                                                                        (6)                 

Kde  𝑢𝑥𝑦  je kritérium z tabulky 1, hodnoty 𝑠𝑥  a  𝑠𝑦  se vypočtou podle předchozích 

rovnic.  

Koeficient 𝜔2𝑁 má při volbě hladiny významnosti a = 5 % hodnotu 𝜔2𝑁= 1,1 pro výběr 

o rozsahu N od 100 do 300 bodů a hodnotu 𝜔2𝑁 = 1,0 pro výběr větší než 300 bodů. 

Výsledky viz Příloha 09.1. Ověření XY. 
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Při testování přesnosti výšek podrobných bodů se pro body výběru vypočtou rozdíly 

výšek 

     ∆𝐻 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑘                                                                                                           (7)         

Kde 𝐻𝑚  je výsledná souřadnice podrobného bodu a 𝐻𝑘  je souřadnice téhož bodu 

z kontrolního měření. 

Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové odchylky 𝑆𝐻, vypočtené ze 

vztahu                                                                                                                

𝑆𝐻 = √
1

𝑘𝑁
∑ ∆𝐻𝑖

2𝑁
𝑖=1                                                                                                         (8)                                                      

Hodnota koeficientu k v rovnici (8) je rovna 2, má-li kontrolní určení přesnost jako 

metoda měření výškopisu. 

Přesnosti určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když: 

a) Hodnoty rozdílů výšek ∆𝐻 vypočítané podle (7) vyhovují kritériu 

|∆𝐻| ≤ 2 ∗ 𝑢𝐻 ∗ √𝑘                                                                                            (9)                                                                                                                        

b) Je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti, tj, 

výběrová směrodatná odchylka 𝑆𝐻, vypočtená z rovnice (8), vyhovuje kritériu na 

zpevněném povrchu  

𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁 ∗ 𝑢𝐻                                                                                                                         (10)                                                                                                                                

Kde  𝑢𝐻 je kritérium z tabulky 1. Koeficient 𝜔𝑁 má při volbě hladiny významnosti a = 

5 % hodnotu 𝜔𝑁= 1,1 pro výběr o rozsahu N od 80 do 500 bodů a hodnotu 𝜔𝑁 = 1,0 pro 

výběr větší než 500 bodů. 

Výsledky viz Příloha 09.2. Ověření H. 

Testování podrobných bodů splnilo všechna kritéria ve zvolené třídě přesnosti, proto je 

potvrzena správnost polohového i výškového určení lokality. [15] 
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ZÁVĚR 

 Tématem bakalářské práce bylo předprojektové zaměření trasy vedení nízkého 

napětí nacházející se v katastrálním území Pašovice na Moravě. Myslím, že práce 

představuje využití znalostí získaných v průběhu studia v různých předmětech do 

možné praxe geodetů. Snažila jsem se o to, aby práce teoreticky i prakticky popisovala 

specifika prováděných prací, ať už terénních nebo kancelářských.  

 Výsledkem mé bakalářské práce je kompletní zakázka, zpracovaná dle konkrétních 

požadavků objednatele. Její správnost potvrzuje elektronický podpis ÚOZI. Kromě 

samotných požadavků objednatele obsahuje i ověření přesnosti výsledné mapy, a to 

provedením kontrolního měření. Testování přesnosti bylo provedeno nezávislým 

zaměřením 118 bodů. Výkresy s mapou se pro účely objednatele vzhledem k velkým 

formátů a měřítku netisknou, proto jsem vyhotovila náčrty v měřítku větším, které 

slouží pro lepší orientaci v mapě. Výsledný výkres velikosti A1 v měříku 1:500 je však 

součástí papírové podoby, hlavně z důvodů porovnání s náčrty, jejichž část bude také 

k dispozici v papírové podobě. Náčrty jsou vyhotoveny v měřítku 1:200.  Mapování 

probíhalo ve 3. třídě přesnosti. Výsledná mapa je vytvořena v souřadnicovém systému 

S-JTSK a výškovém systému Bpv Prvky obsahu mapy jsou zobrazeny v souladu se 

Směrnicí na pořizování grafických dat Jednotné digitální technické mapy Zlínského 

kraje. Výkresy pro projekční účely jsou pak v souladu s Pravidly pro tvorbu geodetické 

části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn od firmy E. ON 

Česká republika, s. r. o. Svou přesností a obsahem odpovídá normám ČSN 01 3410 

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

 Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nachází malé množství bodů polohového a 

výškového bodového pole, bylo měření připojeno na nově zřízené body pomocí 

technologie GNSS. Z těchto bodů pomocné měřické sítě bylo zadané území změřeno 

tachymetricky. Při měření byla použita totální stanice Trimsble S5 a aparatura GNSS 

Trimble R8s. Při kontrolním měření byl pokus napojit se na poměrně malé množství 

bodů bodového pole, avšak všechny body nebyly nalezeny, takže byla orientace na 

bodech provedena jak na body polohového bodového pole, tak body nově zřízené 

technologii GNSS. Výškově bylo měření připojeno pouze na body zřízené technologii 

GNSS. Podařilo se mi zpracovat kompletní zakázku pro objednatele a doplnit jí dalšími 

výkresy a měřením, které dodává na přehlednosti práce a zaručuje správnost měření.  
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