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V dané lokalitě byla vybudována pomocná měřická síť, která byla připojena 

do závazných referenčních systémů S-JTSK a Bpv. Síť byla změřena pomocí 

technologie GNSS a polární metody. Z těchto určených bodů sítě následovalo 

podrobné měření tachymetrickou metodou. Získané hodnoty a data z měření 

se zpracovala v příslušných geodetických programech. Výsledkem celé práce bylo 

vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 s veškerou potřebnou dokumentací. 

Výstupy práce byly připraveny pro případné předání k tvorbě DMT.  

Účelová mapa, Lubě, Paní hora, tachymetrie, GNSS, DMT, měřická síť 

An auxiliary survey network was built in the locality and connected to the bindincg 

reference system S-JTSK and Bpv. The network was measured using GNSS 

technology and the polar method. From these designated points of the network, 

deatailed measurements were made by the tachymmetric method. Obtained 

values and data from the measurements were processed in relevant geodetic 

programs. The result of this thesis was to create a thematic map in scale 1: 500 

with all necessary documentation. Outputs of the thesis were prepared for 

eventual handover to DMT creation. 

Thematic map, Lubě, Paní hora, tachymmetry, GNSS, DMT, survey network 
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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je zaměření a vyhotovení účelové mapy v údolí potoka Lubě 

pod Paní horou. Cílem bylo v zadané lokalitě vybudovat bodové pole v referenčních systémech, 

tachymetrické měření a jeho následné zpracování do podoby vrstevnicové mapy s veškerou 

potřebnou dokumentací.  

Vzhledem k tomu, že v zaměřované lokalitě se nenacházely v blízkosti žádné body PPBP, 

které by se daly použít při měření, byla vybudována pomocná měřická síť pouze z pomocných 

měřických bodů. Síť se změřila pomocí metody GNSS (body 4001 - 4007) a rajónu (4008 - 

4012). Souřadnice bodů sítě byly připojeny do závazného souřadnicového systému S-JTSK a  

výškového systému Bpv. Z těchto bodů sítě následovalo podrobné měření bodů tachymetrickou 

metodou ve 3. třídě přesnosti. Naměřená data se zpracovala v programu Groma, ve kterém 

probíhala veškerá výpočetní část práce. Vypočtené souřadnice podrobných bodů byly následně 

nahrány do programu MicroStation, ve kterém proběhla samotná kresba mapy. Vrstevnice byly 

zpracovány pomocí trojúhelníkové sítě v programu Atlas. Výsledkem bylo vyhotovení účelové 

mapy podle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411 v měřítku 1:500 s veškerou potřebnou dokumentací. 

Testování dosažené přesnosti výšek bodů proběhlo ve formě kontrolních profilů. 

Lokalita měření byla zadána přímo v terénu vedoucím práce Ing. Jiřím Vondrákem, Ph.D. 

a přímo navazuje na lokalitu, kterou měřila kolegyně Lucie Rossýová. Pro obě tyto lokality byla 

vzhledem k návaznosti použita stejná měřická síť. S měřením jsme si navzájem pomáhali a 

některé výsledky i sdílely.  

Textová část bakalářské práce se skládá ze tří hlavních částí. V první částí se zabývám 

popisem lokality, použitými metodami měření, použitými přístroji a pomůckami během měření. 

Ve druhé častí podrobně popisuji vlastní měření, od samotné přípravy až po export dat z měření. 

Poslední část obsahuje zpracování dat z měření v různých geodetických programech, tvorbu 

mapy a kontrolní měření pomocí kontrolních profilů včetně testování přesnosti výšek bodů.  
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2 Lokalita 

2.1 Popis lokality 

Daná lokalita se nachází v okrese Brno-venkov, na začátku obce Skalička v 

Jihomoravském kraji. Skalička leží přibližně 7 kilometrů východně od Tišnova a zhruba 12 km 

severně od Kuřimy. Obec je situována v údolí potoka Lubě pod Paní horou. V obci žije 

přibližně 159 obyvatel a nadmořská výška obce činí 302 metrů nad mořem (m n.m.). [1] 

Do měřené lokality zasahují celkem tři různá katastrální území, a to konkrétně 

Malhostovice (690911), Skalička u Tišnova (787060) a Všechovice u Tišnova (787078). Celou 

lokalitou prochází místní nezpevněná komunikace, která je zároveň braná jako cyklostezka. V 

části lokality také protéká potok Lubě, jehož tok pokračuje směrem na Malhostovice. Moje část 

měřené lokality se podrobněji nachází na okraji lesa, z větší části potom v samotném lese v 

přímé blízkosti potoka a cyklostezky. Kromě lesa se v dané oblasti vyskytuje i poměrně vysoká 

tráva a křoví, pole nebo ovocný sad.  

 

Obrázek č. 1 - Lokalita měření [2] 
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Obrázek č. 2 - Ortofotomapa lokality [3] 

2.2 Cyklostezka 

Cyklostezka má obecné pojmenování jako Cesta v luzích a spadá do cyklistického projektu 

Čebínkou na kole ze Zlobice pod Paní horu. Tento projekt měl jako hlavní cíl zpestřit 

turistickou kvalitu v oblasti. Jednalo se například o zřízení nových naučných stezek, opravy 

stávajících turistických tras apod. Některé úseky cyklostezky jsou zpevněné, ale většinou se 

jedná o nezpevněnou komunikaci. Cyklostezka spojuje obce Skalička a Malhostovice a celková 

její délka je přibližně 2 km. Součástí cyklostezky je mimo jiné i naučná včelařská stezka Cesta 

medu.   

 

Obrázek č. 3 - Část cyklostezky v lokalitě 
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2.3 Potok Lubě 

Lubě je potok, který protéká okresy Blansko a Brno-venkov. „Délka potoku je asi 23 km.“ 

Pramení kousek u obce Rašov. Přes Skaličku pokračuje potok směrem na Březinu přes Drásov a 

Tišnov, kde se vlévá do Svratky. „Ve Skaličce se do Lubě vlévá zleva potok Lažánka. Zejména 

horní tok Lubě prochází údolími. Přes jedno z nich má procházet plánovaná dálnice D43 z Brna 

do Moravské Třebové.“ [4] 

 

Obrázek č. 4 - Část potoka v lokalitě 
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3 Metody měření 

Tato kapitola popisuje použité metody měření při mapování dané lokality. U každé použité 

metody je uveden stručný popis, teoretický i praktický základ. Pro měření byly použity základní 

geodetické metody pro určení prostorové polohy bodů. 

Při budování měřické sítě byla použita technologie GNSS s metodou RTK a dohuštění sítě 

proběhlo pomocí klasické polární metody, respektive pomocí rajónů. Technologie GNSS byla 

zvolena z důvodu, že část lokality se nachází mimo les a stromy, takže se body daly lehce 

zaměřit. Dalším důvodem bylo, že se jedná o přesnou a hlavně rychlou metodu na určování 

polohy bodů. Vzhledem k podzimnímu počasí, kdy ze stromů pomalu začalo padat listí, bylo 

možně změřit některé body i pod hustými větvemi. Body určené pomocí GNSS byly měřeny 

dvakrát v hodinovém intervalu. Pomocné body byly rozmístěny v lokalitě tak, aby se z nich dalo 

změřit co nejvíce podrobných bodů.  Pro samotné podrobné měření byla použita tachymetrická 

metoda, která umožňovala současně měřit polohopis i výškopis, což byla nejlepší a zároveň 

jediná možná volba vzhledem k tématu bakalářské práce. 

3.1 Technologie GNSS 

Jedná se o metodu, která umožňuje pomocí vysílaného signálu z družic určit prostorovou 

polohu bodu kdekoliv na Zemi. Měřit se dá za jakéhokoliv počasí 24 hodin denně. Signály z 

družic měřič přijímá speciálním přístrojem, který umožňuje dané informace zpracovávat a 

vyhodnocovat. K určení prostorové polohy stačí přijímat signál minimálně ze 4 družic. Čím více 

je družic, tím větší je i samotná přesnost výsledků. Získané souřadnice z měření jsou přímo v 

souřadnicovém systému JTSK.V geodézii je tato metoda velmi oblíbená a využívaná především 

při měření a budování geodetických základů. Obecně se jedná o metodu s vysokou polohovou 

přesností (až desítky mm). Systém GNSS se skládá celkově ze tří segmentů, a to z vesmírného 

segmentu (družice), řídicího segmentu (řídicí stanice) a uživatelského segmentu (pozemní 

přijímače). Momentálně se ve světě vyskytují čtyři základní systémy GNSS, kterými jsou 

americký systém GPS NAVSTAR (zjednodušeně GPS), ruský systém GLONASS, evropský 

systém GALILEO a nově i čínský systém BeiDou. Pro principy určování polohy rozlišujeme 

dva typy měření, kódová a fázová měření. [5] [6] 

„Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS“ jsou 

podrobně uvedeny v [7]. 
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3.1.1 Metoda RTK 

Principem této metody je měření v reálném čase. Využívá se hlavně při měření a určování 

podrobných bodů, bodů PPBP a nejvíce však při vytyčování. V současné době se jedná o 

nejpřesnější a nejpoužívanější metodu u GNSS pro určení prostorové polohy. Přesnost metody 

se většinou pohybuje v rozmezí 30 - 50 mm. Pro úspěšné získávání dat v reálném čase je 

potřeba mobilní internetové připojení k nejbližší referenční stanici. Na území ČR jsou k 

dispozici tři sítě permanentních referenčních stanic, a to „CZEPOS (ČUZK), Trimble VRS NOW 

(Geotronics, spol. s.r.o., Trimble) a TOPnet (Geodis Brno, Topcon)“. Všechny tyto sítě jsou 

zpoplatněné. Nejvíce se využívá síť CZEPOS. [5] [6] 

 

Obrázek č. 5 - Síť permanentních stanic GNSS ČR (CZEPOS) [8] 

3.2 Tachymetrie 

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

podrobných bodů se určuje pomocí polárních souřadnic (vodorovný úhel a délka). Výška již 

zmíněných bodů se určí trigonometricky ze změřeného svislého úhlu a délky. Pokud jsou 

měřené délky na určované podrobné body delší jak 100 metrů, zavádí se opravy ze zakřivení 

Země a refrakce. Při měření elektronické tachymetrie se používají nejčastěji totální stanice 

(elektronické tachymetry) spolu s odrazným hranolem na výtyčce. Veškeré změřené hodnoty se 

ukládají přímo do paměti příslušné totální stanice. Metoda se vyznačuje s poměrně velkou 

přesností délkového měření a velkým dosahem měření. „Stanoviska většinou tvoří polygonový 

pořad. Pokud není možné ze stanoviska zaměřit některé podrobné body, volí se další stanoviska. 

Ty se zpravidla určují rajonem.“ [9]  

Veškeré postupy a výpočty spolu s obrázky pro trigonometrické určování výšek a 

převýšení jsou uvedeny v [10]. 
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3.3 Polární metoda 

Jedná se o základní a nejvyužívanější metodu v geodézii pro podrobné polohopisné měření 

bodů. Poloha bodů se určuje pomocí vodorovného úhlu a délky (polární souřadnice). Úhel je 

měřen mezi orientačním směrem a určovaným bodem. Vzdálenost je měřena mezi stanoviskem, 

na kterém stojí přístroj a určovaným bodem. Hlavním požadavkem metody je, aby bylo měřeno 

nejméně na dva známé orientační body. Měřené hodnoty se ukládají do paměti přístroje. K 

měření je potřeba jenom totální stanice a příslušný odrazný hranol na výtyčce. Rozlišují se dvě 

stanoviska: pevné stanovisko, kde známe souřadnice stanoviska a volné stanovisko, kde 

souřadnice stanoviska nejsou známé. Další podrobnosti a dané přesnosti pro polární metodu 

jsou uvedeny v [11].  

3.4 Rajón 

Rajón je základní geodetickou úlohou pro určení polohy bodů. Při rajónu se využívá 

polární metoda, kdy pomocí polárních souřadnic zjišťujeme polohu určovaného bodu. Obecně 

platí, že délka rajónu může být maximálně 1000 metrů a zároveň nesmí být větší než je délka na 

nejvzdálenější orientační bod nebo maximálně o 1/3 větší než délka celé měřické přímky na 

kterou je rajón orientován. Postup výpočtu i s jednotlivými vzorci je uveden v [12].  

 

Obrázek č. 6 - Schéma rajónu [12] 
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4 Přístroje a pomůcky 

Při zaměřování v dané lokalitě bylo měřeno pomocí základních geodetických přístrojů a 

pomůcek. Mezi geodetické přístroje se řadila totální stanice Trimble M3-2'' + příslušenství 

(výrobní číslo D036261 a D036267) a přijímač GNSS-RTK Trimble R4 + výtyčka (výrobní 

číslo 5345446904). Dále byly použity i jiné geodetické pomůcky, například ocelové pásmo na 

vidlici s rozměry 30 m x 12 x 5 mm, kladivo Wisent s hmotností 1 kilogram, speciální 

značkovací sprej, svinovací metr, dřevěné kolíky a měřické hřeby. Všechny přístroje i pomůcky 

kromě vlastního spreje, kolíků a hřebíků byly vypůjčeny z fakultního skladu. 

4.1 Totální stanice Trimble M3 

Tuto totální stanici jsem pro měření zvolil hned z několika důvodů. Hlavním důvodem 

bylo to, že jsem během praxe s touto totální stanicí měřil nejčastěji a naučil jsem se s ní 

spolehlivě měřit. Dalším důvodem bylo, že umožňuje měřit současně polohopis i výškopis. Dále 

také umožňuje snadné vytyčování bodů, bezhranolové měření na větší vzdálenosti nebo 

centrovat přístroj pomocí elektronické olovnice (laser). Obecné klíčové vlastnosti totální 

stanice, technický popis a její podrobné parametry jsou uvedeny v [13]. 

Před začátkem každého měření byla v totální stanici zkontrolována součtová konstanta 

dálkoměru a nastavena fyzikální korekce. Matematická korekce byla nastavena až v samotném 

programu při načtení dat. Totální stanice se použila pro celé podrobné měření, pro měření 

kontrolních profilů a zaměření pomocné měřické sítě. 

 

Obrázek č. 7 - Totální stanice Trimble M3 
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4.2 Přijímač GNSS-RTK Trimble R4 

Tak jako u výběru totální stanice, tak i u výběru přijímače GNSS (obecně GPS) hrála 

hlavní roli především zkušenost s daným přístrojem. Měl jsem tu možnost měřit hned s několika 

různými typy přijímačů, ale s tímto přijímačem se mi pracovalo nejlépe. Hlavně díky vložené 

češtině je ovládání velmi jednoduché a rychlé. Ostatně i celé jedno měření bodů zabere velmi 

krátkou dobu. Změřeno může být do několika minut, jestliže je k dispozici dostatečný počet 

družic. Podrobné informace a parametry ohledně této GPS jsou uvedeny v [14]. 

Pomocí tohoto přijímače byly změřeny některé body pomocné měřické sítě pro následné 

podrobné měření a také některé nezávislé body při měření kontrolních profilů. Měření proběhlo 

vždy dvakrát s minimálně hodinovým odstupem a výsledkem bylo zprůměrování dvou stejných 

změřených bodů. Body se měřily na permanentní stanice sítě CZEPOS. Výstupem měření je 

Protokol určení bodů technologií GNSS, který je součástí příloh bakalářské práce 

(06.1_GNSS_Protokol). 

 

Obrázek č. 8 - Přijímač GNSS-RTK Trimble R4 
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4.3 Ostatní pomůcky 

Jak už bylo zmíněno na začátku kapitoly, při měření byly použity i jiné geodetické 

pomůcky, jako například pásmo na vidlici apod. Pásmo se využilo na kontrolní oměrné míry u 

stavebních objektů, šířku podezdívky a vyhledávací míry u místopisů. Kladivo nám sloužilo na 

zatloukávání kolíků a měřických hřebů do trávy nebo cesty. Pomocí svinovacího metru se 

měřila výška daného přístroje na stanovisku. Všechna stanoviska byla dobře vyznačena 

značkovacím sprejem červené barvy. 

 
 

Obrázek č. 9 - Ocelové pásmo na vidlici 
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5 Měřická část 

Tato kapitola se zaměřuje na jednu z nejdůležitějších částí bakalářské práce a to vlastní 

měření v dané lokalitě a vše, co k němu patří. Je tu podrobně popsán celý měřický proces, od 

samotné přípravy až po konečný export dat z měření. Především budování měřické sítě a 

následnému podrobnému měření je věnována největší pozornost. Nicméně jsou zde uvedeny i 

další podstatné informace, kroky a náležitosti, které jsou nezbytné při každé geodetické práci v 

terénu.  

5.1 Příprava 

Každá plánovaná práce potřebuje a vyžaduje dobrou přípravu. Platí to i u geodetických 

prací, kde má tato fáze velký vliv na finální výsledek. Mohou to být i maličkosti, které 

rozhodují o úspěchu či neúspěchu dané práce.  

U mě probíhala příprava naštěstí velmi jednoduše a rychle. Po zveřejnění zadání 

jednotlivých závěrečných prací na fakultním intranetu bylo hnedka jasné, které téma si zvolím. 

Spolu s Lucií Rossýovou jsem si za účelem vzájemné spolupráce zvolil stejné téma s názvem 

Zaměření a vyhotovení účelové mapy v údolí potoka Lubě pod Paní horou. Vzhledem k tomu, 

že ve stejném okolí máme společné známé, byla to velká výhoda hned z několika důvodů. Když 

jsme se dozvěděli, že daná lokalita měření se má nacházet někde poblíž obce Skalička, byla to 

pro nás dobrá zpráva. Přímo v obci Skalička bydlí naši první známí, se kterými jsme se dopředu 

domluvili, že bychom si tam vždy po změřeném dni nechaly přístroje a pomůcky, a další den 

ráno si je zase vyzvedly. Jelikož jsme neměli k dispozici auto, dost nám to ulehčilo situaci, kdy 

jsme se nemuseli trmácet autobusem, nebo vlakem na ubytování a zpět. Ubytování jsme si 

domluvili s druhými známými přímo v Kuřimi, odkud to bylo na Skaličku mnohem blíž,  než 

abychom jezdili z Brna a zpět. Díky tomu se ušetřilo spoustu času a starostí, které se mohli 

vložit do samotného měření.  

Dobré také bylo, že jsme se dopředu předběžně domluvili na určitý termín, kdy se bude 

měření odehrávat. Jednalo se o druhý týden v říjnu. A tak probíhala i naše další příprava. 

Vzhledem k tomu, že v říjnu se jedná už o začátek podzimního období, museli jsme se tím řídit 

a připravit se na možné podmínky pomocí vhodného oblečení a vybavení (nepromokavá obuv, 

pláštěnka, teplejší oblečení, termoska s čajem). Také jsme se domluvili na tom, že si musíme 

opatřit vlastní kolíky nebo hřeby, značkovací sprej a mít k dispozici desky s čistými papíry na 

náčrty nebo místopisy a nějaké psací potřeby. 
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5.2 Rekognoskace terénu 

Dalším důležitým a nezbytným krokem před zahájením samotného měření je bezpochyby 

rekognoskace v terénu. Spolu s přípravou se jedná o začátek každého geodetického měření v 

terénu. Opomenutí některého z těchto dvou kroků by znamenalo ve značné míře ztížení daného 

měření, a to už jak z časového hlediska, tak i co se týče stránky kvality a přesnosti. Jak je 

všeobecně známo, „čas jsou peníze“. A u geodézie to platí taktéž. Ztracený čas při opomenutí 

rekognoskace nebo přípravy by se dal smysluplně využít někde jinde, například při podrobném 

měření nebo následném zpracování dat. 

Obecně se rekognoskací rozumí zjišťování skutečného stavu v lokalitě, kde mají 

proběhnout geodetické práce. V praxi to probíhá většinou tak, že měřič spolu se zadavatelem 

práce si danou lokalitu celou projde, kde se měřič následně dozví veškeré požadavky na měření 

a co se od něho očekává. Jsou to především veškeré předměty měření, rozsah daného 

zájmového území, požadovaná přesnost apod. Měřič si hlavně při rekognoskaci sám udělá 

obrázek o dané lokalitě, může se na to připravit a naplánovat další následující měřický postup. 

Při samotné pochůzce po lokalitě už může měřič přemýšlet jak nejlépe to změřit, přibližně 

naplánovat měřickou síť, ale hlavně ho v terénu při samotném měření nemůže poté už nic 

překvapit. 

U nás proběhla rekognoskace v terénu za účasti vedoucího práce Ing. Jiřího Vondráka, 

PhD., který nám při setkání ukázal danou lokalitu měření. Sraz jsme si dali na začátku již 

zmíněné obce Skalička, kde se celé měření mělo odehrávat. Celou zájmovou oblast jsme si 

poctivě prošli a během toho nám byl ukázán a sdělen rozsah celkové lokality a další důležité 

informace. Obecně všechen polohopis a výškopis co se v dané lokalitě nacházel, se musel 

zaměřit. Domluvili jsme se s vedoucím práce, že celou lokalitu zaměříme dohromady společně s 

kolegyní Lucií Rossýovou, že se prostřídáme u měření a následně si to rozdělíme na dvě menší 

lokality pro další zpracovávání, aby každý měl poměrově stejnou lokalitu, co se týče obsahu 

polohopisu a výškopisu. Hlavním požadavkem bylo vybudovat v dané lokalitě vlastní bodové 

pole s použitím pomocných bodů a bodů PPBP. Vedoucí práce nám taky doporučil vzhledem k 

části lokality bez stromů a stavebních objektů, zaměřit alespoň pár bodů sítě technologií GNSS 

a dohuštění sítě provést poté pomocí rajónů. 

 



22 

 

 

Obrázek č. 10 - Část zájmového území (lesní cyklostezka) 

 

Obrázek č. 11 - Část zájmového území (lávka přes potok Lubě) 
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Obrázek č. 12 - Část zájmového území (lesní palouk) 

Po dokončení rekognoskace jsme věděli co očekávat od dané lokality a mohli jsme se na to 

dostatečně připravit. Především vysoká tráva, husté křoví a náročný terén v lese nás už nemohly 

více překvapit. V hlavě už jsem měl plán, kde zhruba umístit pomocné body a jak by se dala co 

nejlépe udělat měřická síť. Z ČÚZK bylo zjištěno, že se v dané lokalitě mají nacházet nějaké 

body PPBP, které by se daly použít při budování pomocné měřické sítě. Konkrétně to byly body 

číslo 507, 552, 553. Geodetické údaje jednotlivých bodů PPBP jsme vytiskly a připravily jsme 

je k dalšímu měřickému procesu. Termín měření i všechno potřebné bylo již domluvené a 

naplánované, takže mohlo započít samotné měření v terénu.  

 

Obrázek č. 13 - Body PPBP v lokalitě podle ČÚZK [15] 
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5.3 Budování pomocné měřické sítě 

Před začátkem samotného podrobného měření se v dané lokalitě musela vybudovat 

pomocná měřická síť. Podle zjištěných informací z geoportálu ČÚZK se měli v blízké lokalitě 

vyskytovat již zmíněné body PPBP. Pomocí připravených geodetických údajů o bodech 

proběhla snaha najít dané body v terénu. K tomu nám posloužily především místopisné náčrty s 

popisem a jednotlivé souřadnice. Bohužel podle náčrtů se nám nepodařilo žádné body najít. V 

tu dobu byla všude dost vysoká tráva, takže bylo obtížné najít body, které se daly jednoduše 

přehlédnout. Proto jsme se rozhodli zkusit jednotlivé body vytyčit podle zadaných souřadnic 

pomocí GPS. Ani tato možnost nedopadla podle představ a žádné body, ani zmínky o bodech 

nebyly nalezeny. Vzhledem k tomu, že body byly zřízeny na začátku roku 2001, dá se 

předpokládat, že mohly být za tu dobu z různých důvodů poškozeny nebo odstraněny. ČÚZK 

tuto skutečnost nekontroluje ani nějak neaktualizuje, takže jsme si to museli ověřit samy přímo 

v terénu. 

 

Obrázek č. 14 - Ukázka geodetických údajů o bodu PPBP [16] 
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Vzhledem k tomu, že v lokalitě nebyly k dispozici tedy žádné body PPBP, musela se 

pomocná měřická síť vybudovat pouze z pomocných měřických bodů. Ty byly rozmístěny po 

celé lokalitě tak, aby se pomocí nich změřilo co nejvíce podrobných bodů. Nejprve byly 

zvoleny a rozmístěny pomocné body, které se změřily technologií GNSS, konkrétně šlo o body 

číslo 4001 - 4007. Na stejném místě, kde mělo být v plánu umístit náš první bod 4001, se 

nacházel bod již stabilizovaný hřebem v asfaltu. Podle katastrální mapy bylo zjištěno, že se 

jedná o vytyčený lomový bod hranice katastrálního území. Bod byl vytyčen pravděpodobně z 

důvodu provádění dřívějších geodetických prací v dané lokalitě. Místo toho, aby se zatloukal 

zbytečně nový hřeb, byl tento lomový bod použit jako naše první výchozí stanovisko. Měřeno 

bylo vždy dvakrát v rozestupu minimálně jedné hodiny. Tyto body nám sloužily jako výchozí 

stanoviska a orientace nutné k podrobnému měření. Další pomocné body, tedy body číslo 4008 - 

4012 se určily pomocí rajónu a zaměřeny byly současně při podrobném měření. Body sítě byly 

stabilizovány dřevěnými kolíky v trávě a hřeby v asfaltu. Všechny body byly také signalizovány 

červenou barvou. Po změření pomocných bodů technologií GNSS se k nim následně udělaly 

místopisy, které byly potřeba pro vyhotovení vlastních geodetických údajů. Náhled je možný v 

příloze 03.1_G_N_údaje, která je součástí příloh bakalářské práce. Přehledný náčrt pomocné 

měřické sítě je také k dispozici v příloze 04.1_BP_PMS. 

 

Obrázek č. 15 - Stabilizace bodu pomocí kolíku 



26 

 

5.4 Podrobné měření 

Po změření bodů pomocné měřické sítě technologií GNSS mohlo začít samotné podrobné 

měření, které je nejdůležitější částí celé měřické činnosti v terénu. Pro dosažení optimálních 

výsledků práce je nezbytné dodržovat určité zásady a přesnosti podle všeobecně předepsaných 

podmínek a vyvarovat se nejlépe jakýmkoliv chybám při měření. Každá chyba nebo nepřesnost 

znamená negativní ovlivnění celého výsledku měření. V tom případě se musí daná chyba nalézt 

a opravit. Nejčastěji je nutné provést celé měření ucelené části znovu a danou chybu z měření 

vyloučit. Pokud existuje i jiný způsob, jak daný problém vyřešit, není nutné marnit drahocenný 

čas při opakovaném měření a přistoupí se k němu. Hrubé chyby vznikají především 

nepozorností měřiče, ať už vlivem špatného cílení nebo urovnávání přístroje, dále také volbou 

špatné metody měření nebo poruchou přístroje. Těmto chybám je nutno se vyvarovat, v 

opačném případě je nezbytné je vyloučit, většinou se nevyhneme opakovanému měření. Existují 

i systematické a náhodné chyby měření. Systematické chyby jsou způsobeny jednotlivým typem 

přesnosti měřící metody nebo přístroje. Dají se většinou vyloučit pomocí kontrolního měření a 

matematických vztahů. Náhodné chyby vznikají především působením vnějších náhodných 

vlivů, jako je vítr, teplota, tlak nebo různé otřesy. Tyto chyby se nedají z měření zjistit nebo je 

nějak ovlivnit či úplně vyloučit, lze je pouze odhadnout opakovaným měřením. 

 

Podrobné měření bylo realizováno tachymetrickou metodou, pomocí totální stranice 

Trimble M3. Na každém stanovisku se provedla centrace a horizontace přístroje, nastavení 

fyzikálních korekcí (teplota a tlak vzduchu), změření výšky přístroje svinovacím metrem, 

kontrola nastavení součtové konstanty hranolu (v našem případě bylo nastaveno vždy -30 mm) a 

také kontrola správnosti výškového nastavení dané výtyčky s hranolem. Někdy se totiž stává, že 

výšková stupnice výtyčky je nastavená na 1,50 metrů, ale po kontrolním přeměření metrem či 

pásmem je celková výška třeba o 2 - 3 cm jinak, než je původně nastaveno, proto je potřeba 

dávat velký pozor a kontrolovat to. Matematické korekce měřených délek v podobě 

měřítkového koeficientu (oprava z kartografického zkreslení a oprava z nadmořské výšky) byl v 

přístroji nastaven na hodnotu 1, takže korekce se do měření nezapočítávaly. Matematické 

korekce byly zavedeny až při zpracování výsledků v programu Groma.  
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Obrázek č. 16 - Podrobné měření na stanovisku 

 
Ze stanoviska bylo vždy měřeno alespoň na dva známé orientační body pomocné měřické 

sítě. Na každém stanovisku byl také změřen alespoň jeden jednoznačně identifikovatelný bod 

(identický bod) změřený též z jiného stanoviska. Tyto body byly měřeny především jako 

kontrolní body pro naši vlastní kontrolu. Podrobné body byly měřeny v terénu tak, aby co 

nejlépe odpovídaly skutečnému stavu. Předmětem měření byly polohopisné i výškopisné prvky. 

Mezi polohopisné prvky v mé části lokality patřil průběh cyklostezky a vodního toku (potoka), 

hranice druhu pozemků, most, drátěný plot, informační cedule a jednotlivé stromy. Výškopisné 

prvky tvořily terénní hrany svahů. Pro vyjádření průběhu daného terénu byly měřeny význačné 

body terénu, které tvořily zhruba čtvercovou síť. Rozestupy jednotlivých bodů se pohybovaly v 

terénu v rozmezí 4 - 6 metrů, aby se co nejlépe vyjádřila členitost terénu. Některé body jsou 

nahromaděny blízko sebe a zdá se to být dost chaotické. To bylo z velké části způsobeno  

náročným terénem, především pohybem ve vysoké trávě a kopřivách, hustém křoví a pak také v 

důsledku hodně strmého stoupání. Průběh potoka byl vyjádřen na principu změření horní hrany, 

dvakrát hladiny a poté znova horní hrany. Obdobně to bylo i u průběhu cyklostezky. Současně 

během podrobného měření bylo provedeno i dohuštění měřické sítě pomocí rajónů, konkrétně 

body 4008 - 4012. Při vyhazování rajónů ze stanoviska byl nalezen v lese kousek u potoka 

betonový mezník s vyrytým křížkem. Podle ČÚZK se nejedná o žádný evidovaný bod 

bodového pole. Podle dostupných informací bylo zjištěno, že kolem mezníku neprochází žádná 

hranice, tudíž se pravděpodobně jedná o zrušený bod bodového pole nebo pozůstatek dřívější 

hranice. Vzhledem k dobrému umístění pro potřebné doměření části území, byl tento mezník 

zaměřen a určen pomocí rajónu, následně byl pro naše účely použit jako stanovisko (bod číslo 

4011). 
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Obrázek č. 17 - Nalezený betonový mezník v lokalitě 

Celé měření včetně budování sítě proběhlo za šest dní (10.10. - 15.10.2019). Při měření 

jsme narazili na nějaké problémy, které jsme museli řešit, a proto nám to zabralo více času, než 

se původně očekávalo. Největší zdržení bylo to, že nám místní děti omylem koply do stroje a 

došlo k rozhození libely. Museli jsme tím pádem začít na stanovisku s novým měřením. Byla to 

i naše chyba, protože jsme se na chvilku vzdálili od přístroje a už jsme je nestihli zastavit. Také 

se stalo, že nám někdo ze dne na den vyndal dva zatlučené kolíky a nechal je ležet opodál. 

Naštěstí to byly ''pouze'' vyhozené rajóny, které nebyly doposud použity jako stanovisko nebo 

orientace, takže stačilo je pouze ze stejného stanoviska znovu vyhodit, zaměřit a zase zatlouct 

kolíky. I to zabralo nějaký čas, ale nemuseli jsme celé měření provést znovu. A poté to byli 

maličkosti, které se také sečetli co celkového času navíc. Šlo například o špatnou komunikaci na 

dálku bez vysílaček, obtížné měření v již zmíněných podmínkách, nesoulad čísel bodů v náčrtu 

a přístroji, výkyvy počasí nebo hledání optimálních identických bodů. 
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5.4.1 Měřický náčrt 

Další nezbytnou součástí pro úspěšné podrobné měření je správné vedení měřického 

náčrtu. Na podkladě náčrtu se později vyhotovuje výsledná účelová mapa. Je to obecně jakési 

grafické vyjádření výsledků podrobného měření. Originální náčrt se vede od ruky tužkou na 

obyčejném kancelářském papíře přímo v terénu ve vhodném měřítku tak, aby byla co nejlépe 

vyjádřená daná situace. Náčrt by měl obsahovat značky a čísla podrobných bodů (zpravidla 

křížky), značky a čísla pomocných bodů nebo bodů PPBP, číslo náčrtu a popřípadě i čísla 

sousedních náčrtů, mapové značky, oměrné míry a šířky podezdívek, různé popisy a jiné 

poznámky. Obsahem jsou samozřejmě i veškeré prvky polohopisu a výškopisu, které byly 

předmětem podrobného měření. Náčrt se zpravidla vyhotovuje ve větším měřítku než budoucí 

výsledná mapa, nejčastěji dvakrát větším. Obvykle se originální náčrt znova překreslí, aby bylo 

vše čitelně vidět, nebo se jenom optimálně doplní a adjustuje. Podrobné body se číslují 

normálně bez předčíslí vzestupně od jedničky. Náčrty se mohou číslovat dle libosti, hlavně aby 

na sebe vzájemně navazovaly. Současně se podrobné body ukládají i do paměti přístroje pomocí 

zápisníku, ve kterém by se měly už číslovat úplným číslem bodu podle příslušného katastrálního 

území a čísla ZPMZ. Pokud je k dispozici více měřických náčrtů jako v našem případě, 

vyhotovuje se přehled kladu měřických náčrtů. 

My jsme se snažili vést měřické náčrty co nejlépe. V některých místech náčrtů je dost bodů 

blízko pohromadě, tak je to trošku nečitelné, ale dá se v tom orientovat. Danou lokalitu jsme 

rozdělili na šest jednotlivých měřických náčrtů, které na sebe přímo navazují. Náčrty obsahují 

vše podstatné a důležité k vyhotovení účelové mapy. Měřené identické body (čísla bodů) jsou v 

náčrtu podtrženy. Číslování podrobných bodů jsme si průběžně hlásili, aby nám čísla bodů v 

náčrtu odpovídala s body v paměti totální stanice. Poslední použité číslo podrobného bodu je 

736. Vzhledem ke třem různým katastrálním územím v lokalitě se body v přístroji číslovaly bez 

předčíslí z důvodu, aby se zamezilo případnému zmatku při rozlišování daných bodů v 

příslušném katastrálním území a zdržování se. Doplnění celých čísel do zápisníku proběhlo až 

při zpracování dat pomocí katastrální mapy. Jednotlivé kopie náčrtů z terénu jsou k dispozici v 

příloze 02_Měřické_náčrty. Přehled kladu měřických náčrtů jsem vyhotovil podle nejlepšího 

uvážení tak, aby obsahoval vše potřebné, a je uveden v příloze 04.2_MN. 
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Obrázek č. 18 - Ukázka jednoho z náčrtů 

5.5 Export měření 

Po každém podrobném měření je potřeba exportovat (stáhnout) naměřená data z přístrojů 

na nějaké datové médium a připravit si je na následující zpracovávání a vyhodnocování. Ve 

většině případů se to exportuje na USB flash disk (dále jen USB klíč). U starších přístrojů se 

daná data stahují přes počítač pomocí určitého programu. Je tedy potřeba mít vždy při měření u 

sebe k dispozici vlastní USB klíč pro přenos dat. Občas bývají USB klíče přímo v krabici 

společně s přístrojem, ale není dobré se na to vždy spoléhat. Hlavním dokumentem co se 

exportuje, je zápisník z měření se kterým se nadále potom pracuje. Dají se exportovat i další 

dokumenty, například seznamy souřadnic, protokoly z měření a vytyčování, u GPS seznam 

průměrování bodů atd.  

My jsme prováděli export dat z přístroje na USB klíč vždy po skončení daného úseku 

měření na konci dne. U totální stanice i GPS to probíhalo stejným způsobem. U měření bodů 

pomocí GPS byl předmětem exportu kompletní protokol GNSS měření a také seznam 

průměrování bodů. Při podrobném měření se exportovaly vždy zápisníky a protokoly z měření, 

s tím, že protokoly sloužily spíše jen jako kontrola. Jednotlivé zápisníky se nakonec všechny 

zkopírovaly do jednoho celkového textového souboru, který sloužil jako výsledný zápisník 

měření a byl připraven pro další zpracování. U měření kontrolních profilů byl exportován také 

zápisník a protokol z měření, kontrolní seznam souřadnic vytyčených bodů profilu a navíc také 

vytyčovací protokol, který obsahoval mimo jiné i dosažené odchylky při vytyčování. 
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6 Zpracování dat 

Tato kapitola se podrobně zabývá zpracováním naměřených dat z terénu a jejich 

následným vyhodnocením. Po měřické části se jedná o další velmi důležitou a nepostradatelnou 

část celé bakalářské práce. Zpracováním dat se rozumí veškeré kancelářské práce pro 

vyhotovení potřebné výsledné dokumentace. Zahrnuje to operace a výpočty v příslušném 

geodetickém programu, tvorbu účelové mapy a vyhotovení jednotlivých příloh jako součást 

celkové dokumentace. 

V mém případě jsem pro zpracování dat použil nejzákladnější geodetický výpočetní 

program Groma (verze 12.2). Tvorba mapy proběhla podle atributové tabulky v programu 

MicroStation v8i s nadstavbou MGEO, kde proběhla i atributová a topologická kontrola 

výkresu. Vrstevnice byly zpracovány pomocí trojúhelníkové sítě v programu Atlas DMT. 

Jednotlivé přílohy bakalářské práce byly vyhotoveny podle nejlepšího uvážení tak, aby byly 

srozumitelné a obsahovaly vše podstatné.  

Jednotný sloučený zápisník podrobného měření, zápisník měřické sítě a souřadnice bodů 

pomocné měřické sítě určené pomocí GPS, sloužily jako vstupní soubory pro následné 

zpracovávání a vyhodnocování dat v programu Groma. 

6.1 Nastavení programu Groma 

Ještě před načtením (importem) samotných zápisníků je potřeba program vhodně nastavit 

tak, aby správně pracoval a počítal s předepsanou přesností podle daných předpisů. To se 

provádí v programové záložce nastavení. Nastavuje se především správný počet desetinných 

míst při vstupu nebo výstupu dat. Při běžném měření uvádíme délky a souřadnice na centimetry 

(dvě desetinná místa), úhly zpravidla na gradové vteřiny (čtyři desetinná místa). Také je potřeba 

nastavit typ měřených délek, které jsou uvedeny v zápisníku. Zpravidla se jedná o měřené šikmé 

délky, takže je nutné je redukovat na vodorovné pomocí standardního přepočtu. Důležité je také 

mít při každém zpracování měření zaškrtnuté mezní odchylky pro práci v katastru nemovitostí, 

které se řídi katastrální vyhláškou číslo 357/2013 Sb., a podle předepsané přesnosti zvolit 

tolerance při výpočtu zápisníku. Pro účely bakalářské práce nemusely být nastaveny žádné 

uživatelské tolerance. Dále se kontroluje, zda je vybrána správná souřadnicová soustava, pořadí 

souřadnic Y-X, vhodně zvolené výpočty vah směrů a převýšení apod. Další nastavení si volí 

uživatel podle své potřeby. Ukázky z nastavení programu viz obrázky níže.  
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Obrázky č. 19 - 22 - Nastavení programu Groma 
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Vzhledem k tomu, že matematické korekce nebyly během měření nastaveny, muselo se tak 

provést v Gromě ještě před načtením zápisníku. K tomu slouží pomocný nástroj Křovák. Stačilo 

si jenom načíst seznam souřadnice bodů určených GPS ve formátu *.crd, následně ho celý 

označit a přetáhnout do volných políček pravoúhlých souřadnic. Tím se automaticky vypočítá 

výsledný měřítkový koeficient, který byl určen pomocí opravy z kartografického zkreslení a 

opravy z nadmořské výšky. Jeho hodnota činila 0,999854894934. Hodnota byla braná jako 

výchozí, nadále se s ní pracovalo a během celého zpracování se nezměnila. Při načtení seznamu 

měření se měřené délky o tenhle koeficient hromadně opravily. To probíhá tak, že jednotlivé 

délky se vynásobí tímto číslem. Ve výsledku jsme dostaly vždy opravené menší délky, než 

redukované vodorovné délky uvedené v seznamu měření. Bylo to způsobeno tím, že měřítkový 

koeficient vyšel menší než jedna. 

 

Obrázek č. 23 - Nastavení měřítkového koeficientu 
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6.2 Zpracování zápisníku PMS 

Po optimálním nastavení programu jsem zahájil vlastní zpracování a vyhodnocování dat v 

podobě různých výpočtů a operací. Prvním krokem bylo nahrání zápisníku pomocné měřické 

sítě (PMS) a jeho následné zpracování. Zápisník z totální stanice byl upraven a připraven ve 

formátu *.zap tak, aby ho bylo možné jednoduše otevřít a načíst v Gromě. Takto vznikl seznam 

měření - polární data (formát *.mes) neboli zápisník měření, se kterým se nadále pracovalo.  

 

Obrázek č. 24 - Ukázka části seznamu měření v Gromě 

Pomocí tohoto seznamu a načtených souřadnic bodů změřených GPS proběhl výpočet 

daného zápisníku polární metodou dávkou, při čemž byly určeny přibližné souřadnice zbylých 

bodů sítě (rajónů) 4008 - 4012. Jak je vidět z obrázků, v Gromě se počítá s celými čísly bodů a 

ve vhodně zvolených jednotkách dle nastavení. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších 

výpočetních metod na zpracování výsledků z daného seznamu měření. Jen je nutné kontrolovat 

průběh výpočtu a hlídat případné překročení mezních odchylek nebo jiných nesrovnalostí ve 

výpočtu, a případně to opravit. Průběh výpočtu s výsledky a dosaženými odchylkami se ukládají 

vždy do protokolu. 

 

Obrázek č. 25 - Výpočet polární metodou dávkou 
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Výpočet proběhl zcela korektně. Dané mezní odchylky stanovené pro práci v katastru 

nemovitostí byly na všech stanoviskách dodrženy. Mezní hodnota při opravě orientace je 

stanovená na 0,0800 gradů. Nejvyšší dosaženou hodnotou při výpočtu bylo na posledním 

stanovisku 4012, jednalo se konkrétně o 0,0498 gradů. To mohlo být způsobeno špatnou 

viditelností ze stanoviska na měřené orientace. Ostatní opravy i chyby jsou v optimálních 

povolených mezích. Průběh výpočtu s dosaženými odchylkami je uveden v celkovém protokolu 

o výpočtu 06.2_Protokol, který je také součástí příloh bakalářské práce. Vypočtené souřadnice 

rajónů spolu se souřadnicemi bodů určenými GPS byly považovány za přibližné souřadnice sítě. 

Tyto souřadnice bodů byly také následně využity pro další krok výpočtu, a to pro vyrovnání 

celé měřické sítě. 

 
 

Obrázek č. 26 - Náhled protokolu v Gromě 
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6.3 Vyrovnání sítě 
 

Vzhledem k tomu, že se měřická síť zaměřila samostatně pro určení souřadnic vyhozených 

rajónů bez jakéhokoliv podrobného měření, musela se daná síť vyrovnat. Každé měření je 

ovlivněno nějakými chybami nebo vnějšími vlivy. U zaměření sítě to platilo také. I když nebylo 

měřeno moc bodů, nepřesnosti se v měření mohou objevit. Jelikož z výsledků sítě (souřadnic 

bodů PMS) se poté vychází při výpočtu souřadnic podrobných bodů, je velice důležité si na to 

dávat pozor. Proto se provedlo vyrovnání sítě, aby se dané chyby co nejvíce vyloučily a získané 

souřadnice se mohly brát za „bezchybné“. Vyrovnání probíhá jak v poloze, tak i ve výšce 

daných bodů (polohové a výškové vyrovnání). 

Ještě před samotným vyrovnáním sítě bylo potřeba správně zpracovat v Gromě zápisník 

sítě, aby vyrovnání mohlo proběhnout optimálně a bez komplikací. Musela se redukovat měřená 

převýšení a zenitové úhly na spojnici stabilizačních značek. Vzhledem k tomu, aby nedošlo v 

dalších výpočtech k chybám, výška stroje i cíle musela být nastavena na nulu. Obecně to 

znamená, že se vypočte převýšení mezi dvěma body opravené o výšku přístroje a výšku cíle. 

Dále se musely zpracovat obousměrně měřené délky a převýšení. To se provádí z důvodu, že 

vyrovnání pracuje pouze s jednosměrným měřením. Platí to u měřených délek a převýšení. 

Například je délka měřená ze stanoviska na orientaci a nazpátek, pak se musí obě délky 

zprůměrovat a výsledkem je jedna celková délka mezi dvěma body. Po těchto úpravách 

zápisníku se už mohlo přistoupit k průběhu vyrovnání. 

 

Obrázek č. 27 - Zpracování zápisníku 
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Obrázek č. 28 - Upravený zápisník sítě 

Vyrovnání proběhlo pomocí nástroje vyrovnání sítě. Výpočet proběhl na principu metody 

nejmenších čtverců (MNČ). Jednotlivá vyrovnání se zpravidla provádějí odděleně. „Kromě 

vyrovnaných souřadnic poskytuje program mnoho charakteristik přesnosti a kontrolních údajů 

jak pro kontrolu výpočtu, tak pro vyhledávání hrubých chyb v měřených údajích.“ Samotný 

výpočet vyrovnání je docela jednoduchý, jenom je potřeba se v daných údajích a datech dobře 

orientovat. Průběh vyrovnání proběhl za menší pomoci nápovědy, která je uživateli neustále k 

dispozici přímo v programu. [17] 

Po otevření nástroje vyrovnání sítě se musely nejprve vhodně nastavit parametry sítě, které 

jsou nezbytné pro každá vyrovnání geodetických sítí. Statistické testy alfa a beta slouží „pro 

testování statistických hypotéz o dodržení přesnosti měření.“ U těchto parametrů se nic 

neměnilo a zůstaly nastavené původní hodnoty. Další parametry sítě byly nastaveny podle mého 

optimistického odhadu tak, aby výsledné charakteristiky přesnosti během vyrovnání byly v 

souladu a nepřekročovaly stanovené mezní odchylky. Nastavené parametry byly konzultovány a 

schváleny vedoucím práce. Hlavním požadavkem bylo, aby poměr vstupní apriorní jednotkové 

střední chyby a jednotkové střední chyby aposteriorní získané z vyrovnání, se co nejvíce blížily 

k hodnotě 1. Jednotková střední chyba se nastavuje pro polohové i výškové vyrovnání zvlášť. 

Střední chyba směru slouží jako „odhad střední chyby měřeného směru [cc].“ Střední chyba 

délky je „odhad střední chyby měřené délky.“ „Střední chyba se zadává ve tvaru A + Bppm, 

kde A je součtová část a B násobná část střední chyby, obdobně jako je charakterizována 

přesnost elektronických dálkoměrů. Např. při nastavení 3 + 2ppm bude pro délku 2000 m 

nabídnuta střední chyba 3 mm + 2 · 2 mm = 7 mm. Váhy převýšení jsou vypočteny dle vztahů 

uvedených v uživatelské příručce.“ Je také možnost vyplnit správní údaje pro lepší dokumentaci 

(lokalita, datum, etapa). [17] 
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Obrázek č. 29 - Nastavení parametrů sítě 

Po nastavení parametrů sítě mohlo začít vyrovnání. Nejprve se vložily určené přibližné 

souřadnice bodů sítě. Mohou se vkládat buď ručně postupně bod po bodu, nebo v mém případě 

hromadně pomocí výpočtu opraveného zápisníku. Výhodou hromadného načtení bylo to, že se 

automaticky vyplnily veškeré měřené údaje mezi danými body (směry, délky a převýšení) i s 

určenými středními chybami. „Program umožňuje několik variant připojení vyrovnané sítě do 

referenčního systému.“ Pro účely vyrovnání jsem zvolil variantu vyrovnání volné sítě z důvodu, 

že bylo nutné všechny souřadnice bodů sítě opravit. [17] 

 „Principem řešení volné sítě je, že všechny body sítě považujeme za neznámé (všechny 

vstupují do vyrovnání a dostávají opravy). Poloha sítě tak není jednoznačně určena v rovině, a 

proto s volnými sítěmi pracujeme jako s místními. Volné sítě používáme, aby nám méně přesná 

stávající síť svým tvarem a rozměrem nenarušovala naše nové přesnější měření.“ „Mají-li 

všechny body vyrovnávané sítě charakteristiku volný, proběhne vyrovnání za podmínky pro 

opravy přibližné konfigurace [(dx2 + dy2)] = min pro všechny body sítě. Vyrovnaná síť je 

umístěna Helmertovou transformací na všechny body sítě.“ [17] [19] 

Vyrovnání proběhlo nadvakrát, nejprve jsem vyrovnal primární měřickou síť určenou 

technologií GNSS, následně její dohuštění rajóny pro vlastní podrobné měření. Principem tedy 

bylo vyrovnat nejdřív pomocí volné sítě souřadnice bodů určené GNSS (4001 - 4007), poté tyto 

vyrovnané souřadnice sloužily jako vstupní souřadnice pro vyrovnání rajónů (4008 - 4012). Tím 

byly získány požadované vyrovnané souřadnice bodů měřické sítě. Polohové a výškové 

vyrovnání proběhlo odděleně. Ještě před spuštěním výpočtu se nastavil úplný výstupní protokol 

vyrovnání, aby obsahoval veškeré podstatné údaje. 
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Obrázek č. 30 - Vyrovnání volné sítě 

Z výsledků prvního vyrovnání (vyrovnání bodů primární sítě), byla zjištěna v poloze 

základní střední chyba aposteriorní s hodnotou 1,22 gradových vteřin [cc], která byla získána 

vyrovnáním. Základní střední chyba apriorní byla nastavena v parametrech sítě na hodnotu 1,00 

cc. Tedy poměr aposteriorní a apriorní střední chyby činil 1,22. Bezrozměrný parametr s číslem 

se blíží k hodnotě 1 a leží v daném intervalu spolehlivosti 0,63 - 1,37. Ve výšce byla základní 

střední chyba aposteriorní 83,75 mm, základní střední chyba apriorní byla nastavena na 55,00 

mm. Poměr tedy činil 1,52. Hodnota se těsně, ale přece jenom vešla do intervalu 0,47 - 1,53. 

 U druhého vyrovnání (vyrovnání rajónů), vyšla aposteriorní chyba v poloze i ve výšce 

dost podobně vzhledem ke stejnému typu vyrovnání a podobných vstupních souřadnic. U 

polohového vyrovnání vyšla aposteriorní chyba 1,06 cc a tudíž i poměr vůči apriorní chybě. 

Interval byl v rozmezí 0,66 - 1,34. U výškového vyrovnání byla aposteriorní chyba 73,66 mm a 

poměr vůči apriorní chybě činil 1,34 v intervalu 0,50 - 1,50.  

Za těchto okolností se mohlo konstatovat, že oboje vyrovnání proběhlo správně dle 

platných kritérií a výsledky jsou tomu odpovídající. Výsledné vyrovnané souřadnice můžeme 

brát za ,,bezchybné“. Kompletní výsledky vyrovnání, vyrovnané souřadnice, dosažené střední 

chyby apod. jsou uvedeny v celkovém protokolu o výpočtu (06.2_Protokol). 
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Obrázek č. 31 - Ukázka protokolu z vyrovnání 

6.4 Transformace souřadnic 

Získané souřadnice vyrovnáním ještě nebyly výchozí souřadnice použité pro výpočet 

podrobných bodů. Jelikož volná síť nemá měřítko souřadnicového systému JTSK, musela se 

provést transformace souřadnic vyrovnaných bodů tak, aby ho vyrovnaná volná síť získala. V 

podstatě je volná síť v souřadnicovém systému v horizontu měření (místní systém).  

Transformaci souřadnic umožňuje v Gromě stejnojmenný výpočetní nástroj. Transformací 

se rozumí matematický převod z jednoho souřadnicového systému do druhého. Průběh 

transformace proběhl podle postupu uvedeného v nápovědě. Jako typ transformace byla zvolena 

podobností transformace. Jedná se o ,,lineární transformaci souřadnic, která používá jeden 

shodný měřítkový koeficient pro směr osy x i y. Transformace má tedy čtyři parametry (dvě 

translace, rotaci a měřítkový koeficient), pro určení transformačního klíče jsou třeba alespoň 

dva identické body.“ Jako identické body sloužily body sítě, které měly být transformovány. Pro 

body určené GNSS a body určené rajónem proběhla transformace zvlášť. Odděleně se to 

udělalo z důvodu, aby nebylo zbytečně moc identických bodů na jednu transformaci. [18] 
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Jako souřadnice v cílovém souřadnicovém systému JTSK do kterého se transformovalo, 

byly zvoleny přibližné souřadnice bodů sítě. Souřadnice v místním souřadnicovém systému, ze 

kterého se transformovalo, byly zvoleny souřadnice získané vyrovnáním. Pomocí této 

transformace jsme dostaly výsledné souřadnice bodů PMS. Seznam souřadnic sítě je uveden v 

příloze 07.1_YXH_PMS. Protokol o výpočtu transformace a dosažených výsledků je součástí 

celkového protokolu o výpočtu. 

 
 

Obrázek č. 32 - Transformace souřadnic 

6.5 Zpracování zápisníku podrobného měření 
 

Z transformace byly získány výsledné souřadnice PMS, které se použily jako výchozí body 

pro výpočet souřadnic podrobných bodů. Zápisník byl v Gromě načten stejným způsobem jako 

zápisník sítě. Důležité bylo mít stále nastavený výchozí měřítkový koeficient, aby se měřené 

délky při načtení zredukovaly. Ještě před samotným výpočtem bylo potřeba daný zápisník 

správně zpracovat. V tomto případě se jednalo pouze o redukci vodorovných směrů. Vzhledem 

k tomu, že v zápisníku byly na dvou stanoviskách nenulové výchozí orientace způsobené z 

důvodu mazání některých změřených orientací, musela se provést redukce všech vodorovných 

směrů na daném stanovisku tak, aby směr na výchozí orientaci byl nulový. Například na 

stanovisku byl měřený směr na výchozí orientaci 135,6627 gradů, tenhle směr byl redukován na 

hodnotu 0,0000 a další následující směry zredukovány právě o zmíněných 135,6627 gradů. 
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Po redukci vodorovných směrů proběhl výpočet všech podrobných bodů. K určení 

souřadnic byla použita opět polární metoda dávkou. Mezní odchylky stanovené pro práci v 

katastru nemovitostí byly dodrženy. Měřené identické body v terénu byly vypočteny a uloženy 

jako průměr ze dvou bodů. Pro výsledné souřadnice podrobných bodů v mé části lokality se 

zpracoval seznam souřadnic, který je uveden v příloze 07.2_YXH_PB. Protokol z výpočtu 

polární metody s dosaženými odchylkami je uveden v 06.2_Protokol. 

6.6 Tvorba účelové mapy 

Po získání souřadnic podrobných bodů se mohlo přistoupit k nejdůležitější části této 

kapitoly, a to k tvorbě účelové mapy. Tvorba probíhala převážně v programu MicroStation (dále 

jen MS), ovšem některé prvky mapy se zpracovaly v nadstavbě MGEO. V programu byl 

založen nový výkres s 2D prostředím pro kresbu v rovině. Následoval import seznamu 

souřadnic podrobných bodů. Ještě před importem bylo potřeba nastavit výchozí atributy 

zobrazení bodů pro příslušné měřítko budoucí mapy. Pro správný import je nezbytné mít MS 

propojený s výpočetním programem Groma.  

 

Obrázek č. 33 - Import souřadnic 
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Po načtení bodů začala vlastní kresba mapy. Kresba probíhala na podkladě měřických 

náčrtů pořízených přímo v terénu. Do mapy se zakreslilo vše, co bylo v dané lokalitě 

předmětem měření. Výškopis byl v mapě znázorněn ve formě vrstevnic, technických šraf a 

výškových kót. Výškové kóty byly značeny u všech podrobných a pomocných měřických bodů. 

Výšky u podrobných bodů byly na nezpevněném povrchu uvedeny v metrech na jedno 

desetinné místo, na zpevněném povrchu a u objektů na dvě desetinná místa. Vzhledem k 

přehlednosti byly výšky zpravidla uváděny jenom zkráceně bez zobrazení řádu (například 

výšková kóta 291.45 se uvedla jako 91.45). Výšky pomocných bodů se uvedly v metrech na dvě 

desetinná místa. Veškerá kresba proběhla dle atributové tabulky (směrnice) pro účelovou mapu, 

konkrétně příloha 09.3_Atributy. Pro každý atribut mapy byla předem předepsaná vrstva, barva, 

tloušťka, styl, měřítko, font, velikost písma atd. Použité mapové značky a druhy čar byly 

zvoleny vzhledem k měřítku mapy. 

 

Důležité je také topologická korektnost výkresu, to znamená žádné duplicity, křížení čar 

nebo velký počet volných konců u linií. K tomu posloužila nadstavba programu MGEO, ve 

kterém proběhla hromadná topologická kontrola a nalezené problémy se ihned opravily. 

Proběhly zde i další operace nezbytné k obsahu mapy, které nebylo možné v normálním MS 

vykreslit. Jednalo se o šrafování svahů terénu. Konstrukce šraf probíhala mezi prvky svahu 

kolmo na hranu terénu. Rozestup mezi dlouhými šrafami byl nastaven na 1 metr a počet šraf na 

jednotlivém úseku nastaven na 7. Dále se v MGEU zjistily názvy mapových listů ve kterých se 

daná mapa při vyhotovování nacházela a vykreslily se. Zjišťovalo se to podle kladu mapových 

listů ZMVM pro měřítko 1:500. Názvy jednotlivých mapových listů jsou uvedeny v pravém 

horním rohu mapy. S mapovými listy souvisejí i průsečíky sítě pravoúhlých souřadnic, které 

byly umístěny pomocí křížků a souřadnicově popsány podle příslušných souřadnicových os. 

Vzdálenost mezi jednotlivými křížky v mapě je 50 metrů, což odpovídá 10 centimetrům ve 

skutečnosti na papíře.  

 

Obrázek č. 34 - Konstrukce technických šraf 
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Obrázek č. 35 - Klad mapových listů 

Mapa byla kompletně vyhotovena ve 3. třídě přesnosti v souřadnicovém systému JTSK se 

všemi náležitosti dle ČSN 01 3410 a 01 3411 ve standardním měřítku 1:500. Výsledná mapa 

obsahuje polohopis, výškopis, popis, legendu, geodetické body, průsečíky sítě pravoúhlých 

souřadnic, mapový rám, směrovou růžici, popisovou tabulku a vysvětlivky.  

6.6.1 Tvorba vrstevnic 

Jak už bylo zmíněno dříve, samotné vrstevnice se zpracovávaly v programu Atlas DMT. 

Jelikož jsem s programem pracoval pouze jednou a nemám s ním takové zkušenosti, při 

zpracování jsem postupoval podrobně podle návodu, který vytvořil Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. v 

předmětu Mapování I pro účely zpracování vrstevnic a kontrolních profilů (návod je k dispozici 

na školním disku, který je sdílený a přístupný pro všechny studenty). Hlavním požadavkem bylo 

mít připravený seznam souřadnic (hlavně výšky) všech význačných bodů terénu a předepsané 

hrany, na které se budou vrstevnice vykreslovat. Poté už probíhalo zpracování dle návodu krok 

za krokem. Důležité bylo dané vrstevnice přímo v programu optimálně editovat a vyhladit. 

Hotové vrstevnice se exportovaly do *.dxf a po následném otevření se uložily do formátu *.dgn, 

aby rozměry byly ve 2D a odpovídaly skutečnosti. Vrstevnice byly vyhotoveny na základě 

digitálního modelu reliéfu v intervalu 1 m. Zdůrazněné vrstevnice jsou v pětinásobku 

základního intervalu.  

Následně se vrstevnice zkopírovaly do mapy, kde proběhla jejich samotná úprava podle 

atributové tabulky a předepsané normy. Některé vrstevnice, které byly špatně vykreslené, 

například procházely přes šrafovanou plochu, byly z mapy smazány. V místech s častým 

přerušením vrstevnic byl doplněn i popis základních vrstevnic z důvodu, aby bylo zřejmé, která 

vrstevnice kde pokračuje. 
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Obrázek č. 36 - Ukázka vrstevnic v mapě 
 

6.7 Digitální model terénu (DMT) 

Jednou ze zásad pro vypracování bakalářské práce bylo připravit veškeré výstupy pro 

případné předání k tvorbě DMT. Podle jedné z definic se jedná o „model popisující terén 

(terénní reliéf + terénní objekty), nikoli pouze povrch.“ [20] 

Rozhodl jsem se proto na zkoušku nějaký model zkusit vytvořit. Jelikož jsem nikdy před 

tím žádný model v programu nevytvářel, musel jsem přesně postupovat podle volně přístupného 

návodu, který jsem našel na internetu ([21]). Model byl vyhotoven spolu s vrstevnicemi v 

programu Atlas DMT. 

Podkladem pro digitální model se staly body se třemi souřadnicemi i s atributy (3D 

reprezentace terénu). Pro zpracování byl použit polyedrický model terénu, který je tvořen 

převážně trojúhelníkovou sítí. Většinou se jedná o nepravidelné trojúhelníky, ve kterých byla 

použita lineární interpolace. Hlavní výhody polyedrického modelu oproti plátovému nebo 

rastrovému modelu jsou takové, že na celém území nebývá hustota bodů stejná, má větší počet 

bodů v místech kde je terén více členitý a nižší počet bodů u málo členitého terénu. Při vhodné 

volbě bodů také aproximuje skutečný terén lépe než ostatní modely. Pro efektivní výběr a řadu 

operací mezi trojúhelníky v polyedrickém modelu slouží TIN. Je to vlastně „vektorový popis 

modelu se zavedením topologických vztahů mezi jednotlivými trojúhelníky.“ Struktura TIN se 

skládá ze tří seznamů, a to „seznam souřadnic všech vrcholů trojúhelníku, seznam vrcholu 

každého trojúhelníku a informace o sousedních trojúhelnících“. Další teoretické základy a 

informace pro tvorbu DMT jsou uvedeny v [20]. 
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Obrázek č. 37 - Ukázka z tvorby modelu v Atlasu DMT 

 

Obrázek č. 38 - Ukázka z tvorby DMT (3D pohled) 



47 

 

7 Kontrolní měření 

Po každé dokončené práci musí proběhnout i kontrola. Nestačí jenom kontrolovat hrubé 

chyby během měření, musí se provést kontrola celého měření jako jednoho celku. Ne vždy 

dosažené výsledky můžeme považovat hned za bezchybné, zvláště při tak rozsáhlém měření a 

zpracování daného území. Výsledná přesnost bodů je dána pomocí polohové a výškové 

přesnosti vůči bodům geometrického základu a také přesnosti určení podrobných bodů. Celé 

měření i následná tvorba mapy probíhá většinou v jedné stejné třídě přesnosti (nejčastěji je to 3. 

třída přesnosti). Pro dosažení potřebné přesnosti se dané výsledky tvorby mapy testují vzhledem 

k daným kritériím přesnosti. Kontrolní měření proběhlo ve formě kontrolních profilů 

procházející přes celou mapovanou lokalitu. Vzhledem k dané členitosti terénu a povaze 

podrobných bodů se testovala pouze výška. 

7.1 Kontrolní profily 

Postup vytyčení a zaměření kontrolních profilů proběhl podobně jako při tachymetrickém 

měření podrobných bodů účelové mapy. Nejprve byla vybudována nová měřická síť, která byla 

zcela nezávislá na předchozím podrobném měření. Pomocné body byly určeny převážně pomocí 

GNSS metodou RTK. Tyto body byly poté zaměřeny polygonovým pořadem (oboustranně 

připojený a oboustranně orientovaný), přičemž se určily i souřadnice zbylého jednoho 

stanoviska, které nebylo změřeno GPS, konkrétně bodu 4019. Ze stanovisek poté následovalo 

vytyčování a zaměřování podrobných bodů profilů. 

Podrobné body byly v terénu vytyčovány na přímku zadanou vždy dvěma výchozími body 

profilu (počáteční a koncový bod), které byly určeny pomocí rajónů po skončení 

tachymetrického měření bodů mapy (body 5001 - 5005). Na počátečním bodě bylo pokaždé 

nulové staničení. Další body od počátku na přímce byly krokovány zhruba ve stejném intervalu 

vzdálenosti, jenom v místě průběhu potoka a v některých místech strmého srázu nebo stoupání 

byly rozestupy delší. Vzdálenosti mezi jednotlivými body byly voleny vzhledem k terénu tak, 

aby reprezentativní výběr byl alespoň 100 bodů na jednu mapovanou lokalitu. Vytyčené body se 

v zápětí zaměřily pomocí polární metody (tachymetricky). Měření proběhlo nezávisle na 

podrobném měření mapy. Takhle byly v dané lokalitě měřeny dva kontrolní profily. 

 Po změření profilů následovaly opět kancelářské práce, tudíž zpracování dat a 

vyhodnocení výsledků. Souřadnice vytyčených a zaměřených bodů profilů byly vypočteny v 

programu Groma v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání 

(Bpv). Souřadnice byly určeny pomocí polární metody dávkou a výpočtu polygonového pořadu. 

Výsledky a dosažená přesnost je uvedena v přílohách kontrolních profilů, přesněji v protokolu o 

výpočtu (05.1_Protokol). Ze získaných souřadnic (výšek) bodů se pomocí programu Atlas podle 

stejného návodu jako při tvorbě vrstevnic, vyhotovily dva kontrolní profily.       
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V Atlasu byly vygenerovány dva profily v příslušném měřítku tak, aby se jeden profil 

vešel bez problémů na formát výkresu A3. Důležité bylo vhodné nastavení výšky srovnávací 

roviny. Měřítko bylo voleno 1:300 u prvního profilu a 1:250 u druhého profilu. Vygenerované 

profily byly exportovány do *.dxf, kde bylo nastaveno měřítko délek 1:1000. Daný výkres se 

musel uložit v MS jako *.dgn a při otevření se zvolily výchozí jednotky metry, aby dané délky v 

profilech odpovídaly skutečnosti. Jelikož se v Atlasu nevygenerují úplně hotové profily se 

všemi náležitostmi, musely se profily dodělat a upravit již ručně v MS. Některé výšky určené z 

měření se v profilu nevykreslily, tak se muselo podle seznamu souřadnic do výkresu doplnit. 

Výškové kóty z mapy se ve většině případu dopočítávaly.  

Finální kontrolní profil tedy po úpravě obsahuje měřítko staničení, výšek a rozdílů 

(1:300/200/100), názvy katastrálních území, druh povrchu přes který daný profil procházel, kóty 

z terénu (mapy) a z kontrolního měření, výšku srovnávací roviny, staničení v kilometrech a 

metrech, vykreslený profil určený z kontrolního měření, znázornění červeně rozdílů mezi 

výškovými kótami a popisovou tabulku. Především rozdíly výškových kót určené z měření a z 

mapy jsou zásadními prvky profilu, podle kterých se testuje celková přesnost výšek bodů.  

Profily jsou součástí příloh bakalářské práce, v tomto případě se jedná o přílohu s názvem 

08_Profily. 

 

 
 

Obrázek č 39 - Vygenerovaný profil v Atlasu 
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Obrázek č. 40 - Výsledný kontrolní profil 

7.2 Testování přesnosti výšek 

Po vyhotovení kontrolních profilů se přistoupilo k poslednímu kroku této kapitoly, a to k 

testování přesnosti výšek kontrolních bodů. V tomto případě se testovaly výšky podrobných 

bodů vzhledem k bodům reprezentativního výběru. Z těchto bodů se spočítaly výškové rozdíly 

dle vztahu         , kde    je výška určená z vrstevnic mapy a    je výška určená z 

kontrolního měření. „Dosažené stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové směrodatné 

odchylky   “ vypočtené ze vztahu     
 

     
    

  
   , kde k je hodnota koeficientu a je 

rovna 2, protože se jedná o body určené se stejnou přesností, a n je počet bodů výběru. [22] 

„Přesnost určení výšek se pokládá za vyhovující, když výškové odchylky    vyhovují 

kritériu“ přesnosti                  a je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší 

stanovené třídě přesnosti, tedy    vyhovuje kritériu pro nezpevněný povrch               , 

kde    má hodnotu 1,10 vzhledem k výběru od 80 do 500 bodů dle hladiny významnosti 

      a    = 0,12 je dané kritérium přesnosti pro výšky ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 

3410. [22] 
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Reprezentativní výběr bodů sice nesplnil podmínku 100 bodů na lokalitu, bylo měřeno 

pouze 90 kontrolních bodů. Ovšem vzhledem k náročnosti terénu se to dá předpokládat za 

dostačující počet. Testováním výšek bodů kontrolními profily bylo zjištěno, že měření dosáhlo 

požadované přesnosti a byly splněny výše uvedená kritéria. Tedy                  

            a                         Za těchto skutečností se mohlo prohlásit, že 

testování výšek bodů bylo vyhovující. Přehledná tabulka s hodnotami a výsledky testování je 

uvedena v příloze 07_Testování_H. 

 

Obrázek č. 41 - Ukázka z testování přesnosti výšek bodů 
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8 Závěr 

Podle zadání bakalářské práce bylo v dané lokalitě pod Paní horou polohopisně a 

výškopisně zaměřeno údolí potoka Lubě v příslušných referenčních systémech ve 3. třídě 

přesnosti. Z naměřených hodnot se zpracovala výsledná účelová mapa v měřítku 1:500 s 

veškerou potřebnou dokumentací. Měření i následné zpracovávání proběhlo v souladu s ČSN 01 

3410 a ČSN 01 3411. Výstupy práce jsou připraveny pro případné předání k tvorbě DMT. 

Měřická síť byla v lokalitě vybudována z pomocných měřických bodů a zaměřena 

technologií GNSS a následně dohuštěna body určenými rajóny během tachymetrického měření. 

Souřadnice rajónů nemohly být vypočteny současně s podrobnými body vzhledem k překročení 

mezních odchylek. Proto se měřická síť po skončení tachymetrie změřila ještě jednou jako 

samostatný celek a pomocí bodů z GNSS a polární metody se získaly souřadnice zbylých 

pomocných bodů (rajónů). Kvůli této skutečnosti se musela daná síť polohově a výškově 

vyrovnat. Síť se vyrovnala jako volná a získané vyrovnané souřadnice se musely proto 

přetransformovat do S-JTSK. Poměr aposteriorní a apriorní chyby byl v povoleném intervalu, 

takže se daly výsledky vyrovnání považovat za přijatelné. Následný výpočet podrobných bodů 

už proběhl bez problému a dané výsledky nepřekračují mezní hodnoty. Kontrolní měření bylo 

provedeno pomocí dvou kontrolních profilů včetně testování přesnosti výšek. Měření dosáhlo 

požadované přesnosti a dané výsledky splňují daná kritéria, testování tedy bylo vyhovující. 

Součástí bakalářské práce je i veškerá výsledná dokumentace v podobě jednotlivých příloh 

uvedených v seznamu příloh níže. 

Během celé práce jsem využil veškeré znalosti a dovednosti, které jsem získal během 

studia. Při složitějších operacích v geodetických programech jsem postupoval podle návodu 

nebo nápovědy. V průběhu měření nastalo několik problémů, které jsem uvedl v části kapitoly 

5.4 Podrobné měření. Jsem si vědom, že celková přesnost měření není moc optimální z hlediska 

odchylek a výsledků u naměřených pomocných bodů sítě. Daná nepřesnost je podle mě 

způsobena tím, že nebylo měřeno s trojpodstavcovou soupravou a cíleno nebylo ve většině 

případu na hrot výtyčky hranolu. V důsledku to znamená, že nepřesnost cílení a centrace cíle je 

limitující (násobně snižuje přesnost přístroje i metody). Přesnost GNSS-RTK pak byla 

ovlivněna povětrnostními podmínkami nebo malým počtem přijímaných družic, týkalo se to 

hlavně výškového segmentu. Se svou odvedenou prací a dosaženými výsledky jsem spokojený. 

Bakalářská práce mi byla velkým přínosem s ohledem na nasbírané zkušenosti, které budu moci 

aplikovat při budoucím zaměstnání.  
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ČSN - Česká státní norma 

ČR - Česká republika 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMT - Digitální model terénu 

GNSS - Globální navigační satelitní systém (Global Navigation Satelite System) 

GPS - Družicový polohový systém (Global Positioning System) 

MNČ - Metoda nejmenších čtverců 

m n.m - Metrů nad mořem 
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USB - Rozhraní pro připojení přídavného hardware (Universal Serial Bus) 
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