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Abstrakt 

Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie závrtov na Harbešsko-Vilémovickej plošine  

spolu s ich blízkym okolím. Bola vytvorená sieť pomocných meračských stanovísk 

prevažne prostredníctvom technológie GNSS. Zvyšné stanoviská boli určené geodetickými 

metódami. Pomocou bodov geodetického základu a pomocným meračským stanoviskám 

bolo možné polárne zamerať a následne určiť podrobné body, ktoré boli taktiež doplnené 

GNSS meraním. Výsledkom merania je účelová mapa, vytvorená v 3. triede presnosti 

v záväzných geodetických referenčných systémoch, S-JTSK a Bpv. Práca bude slúžiť ako 

možný podklad pre zaradenie závrtov do I. ochrannej zóny v chránenej krajinnej oblasti 

Moravský kras.  

Klíčová slova: Účelová mapa, GNSS, tachymetria, polárna metóda, závrt.  

  

  

  

Abstract 

The aim of this bachelor thesis was the detection of sinkholes in Harbešsko-Vilémovicka 

plateau and near surrounding. Using mostly the GNSS technology allowed us to create 

the network of subsidiary mapping stations. The remaining stations were determined by 

other geodetic mapping methods. By the means of fixed geodetic stations and subsidiary 

mapping stations, it was possible to utilise the polar method to target and consequently 

map detailed locations of points and these were then added to the points obtained by using 

the GNSS technology. The outcome of the performed mapping was the thematic map 

created in the 3
rd

 class of precision based on mandatory geodetic reference systems S-

JTSK and Bpv. This thesis can serve as a basis for the classification of sinkholes in the 

area of 1st Protection Zone of the Protected Landscape Area Moravsky kras. 

Keywords: Thematic map, GNSS, tacheometry, polar method, sinkhole. 
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1. ÚVOD 

Práca podáva podrobné informácie o kompletnom priebehu všetkých dielčich 

úkonov smerujúcich k vyhotoveniu účelovej mapy zameranej na zdokumentovanie 

skutočného stavu závrtov nachádzajúcich sa na Harbešsko-Vilémovickej plošine. Okrem 

závrtov, na ktoré bol kladený najväčší dôraz, bolo mapované aj ich blízke okolie. Aby bol 

obsah závrtov dostatočne vyhovujúci a vystihoval situáciu, bola pre meranie použitá 

mierka 1 : 200. Zvyšok územia bol vzhľadom k jeho rozsahu a menej podstatnej funkcii, 

mapovaný v mierke 1 : 2 000.  

Celý priebeh merania a spracovávania údajov prebiehal v súlade s normami ČSN 01 

3410 : Mapy velkých měřítek, základní a účelové mapy (2014) a ČSN 01 3411 : Mapy 

velkých měřítek, kreslení a značky (1991). Pre pripojenie merania do súradnicového 

systému JTSK a výškového systému Bpv bolo použité polohové bodové pole nachádzajúce 

sa v okolí zadanej lokality. Poloha týchto bodov bola počas rekognoskácie pred začatím 

merania overovaná pomocou merania GNSS. Okrem týchto bodov boli pre pripojenie do 

záväzných geodetických systémov použité taktiež body pomocnej meračskej siete určené 

technológiou GNSS.  

 Metódou použitou pri zbere dát bola priama metóda, a to kombinácia tachymetrie 

a technológie GNSS.  Pre spracovanie nameraných údajov bol použitý výpočetný program 

Groma 11.0, grafické prostredie Microstation PowerDraft V8i s nadstavbou MGEO a pre 

generalizáciu vrstevníc software Atlas.  

Práca bola spracovávaná pre potreby správy CHKO, ktorý spolupracuje s ústavom 

Geodézie a kartografie a bude slúžiť ako podklad pre možné zaradenie závrtov do 

ochrannej zóny 1, ktorej hlavným cieľom je uchovanie prírodných ekosystémov a druhovej 

rozmanitosti prírody.  Práca ďalej nadväzuje na skupinu ostatných diel už vyhotovených 

alebo pripravovaných v tejto lokalite a spolu s nimi bude podávať komplexný obraz 

o polohe všetkých závrtov na Harbešsko-Vilémovickej plošine.  
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2. POPIS LOKALITY 

Zadané územie je súčasťou Moravského krasu a jeho celková rozloha je zhruba 65 

ha. Nachádza sa približne 25 km severovýchodne od mesta Brna. V strede lokality sa 

vypína jeden z najvyšších kopcov tohto územia, kopec Strážná so svojou výškou 538 

m.n.m. Leží na Harbešsko-Vilémovickej plošine, ktorá sa rozprestiera medzi obcami 

Vilémovice, Jedovnice a Lažánky. Pričom obecná hranica Vilémovice - Blansko, 

prechádzajúca naprieč územím, rozdeľuje lokalitu na dve katastrálne územia. Jedna časť 

územia spadá do katastrálneho územia Lažánky u Blanska a druhá časť patrí katastrálnemu 

územiu Vilémovice u Macochy. Severne od lokality je možné nájsť Punkevnú jaskýňu s 

priepasťou Macocha, Kateřínsku jaskyňu a hrad Blansek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

hranica katastrálna 

                  hranica lokality 

Obrázok 1: Záujmové územie s vyznačením hranice lokality a katastrálnej hranice (ČUZK 2003) 
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3. CHRÁNENÉ ÚZEMIA PRÍRODY A KRAJINY 

Obecne sa rozlišujú dve skupiny chránených území: maloplošné a veľkoplošné. 

Maloplošné majú dve kategórie: prírodné rezervácie a prírodné pamiatky, ktoré môžu mať 

národný alebo regionálny význam. Veľkoplošné zvlášť chránené územia delíme na 

národné parky a chránené krajinné oblasti. [1] 

3.1 CHKO Moravský kras 

CHKO je označenie pre veľkoplošné chránené územie nižšieho stupňa ochrany, než 

platí pre národné parky. Ide o rozsiahle územie s harmonicky vytváranou krajinou, 

charakteristickým reliéfom, významným podielom prirodzených ekosystémov,  lesných a 

trvalých trávnych porastov s hojným zastúpením drevín, prípadne so zachovanými 

pamiatkami historického osídlenia. Hospodárske využívanie týchto území sa vykonáva 

podľa zón odstupňovanej ochrany tak, aby sa udržiaval a zlepšoval ich prírodný stav a boli 

zachované, prípadne znovu vytvárané optimálne ekologické funkcie týchto území. [2] 

Ochrana týchto oblastí je odstupňovaná spravidla do štyroch zón, ktorými sa určujú 

limity hospodárenia a iného využívania prírodného potenciálu. [3] 

3.1.1 Ochranná zóna I 

Do I. zóny (prírodná) sú zaradené územia s najvýznamnejšími prírodnými 

hodnotami, takmer výhradne prirodzené a málo zmenené lesné ekosystémy s vysokým 

stupňom ekologickej stability - maloplošné chránené územia a ich ochranné pásma a 

vybrané časti systému ekologickej stability nadregionálneho a regionálneho významu, 

takmer výhradne lesné ekosystémy. Cieľom je uchovanie prírodných hodnôt a postupná 

obnova samoriadiacích funkcií prirodzených ekosystémov s obmedzením ľudských 

zásahov na najnižšiu možnú mieru. [3] 
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4. ZÁVRTY 

4.1 Definícia závrtov  

Závrty sú uzavreté depresie rôznych tvarov a rozmerov, ktoré sú obvykle širšie ako 

hlbšie. Väčšinou sú to lievikovité alebo misovité zníženiny kruhovitého, oválneho alebo 

nepravidelného pôdorysu, ktoré sa vyskytujú na povrchu krasu. Priemer závrtu sa pohybuje 

od 2 - 200 m, výnimočne 1 – 1,5 km.  Bývajú od 2 – 300 m hlboké. [4] 

4.2 Delenie závrtov  

 lievikovité závrty so svahmi sklonenými 30 – 45° a s výrazným okrajom, 

vznikajúcim koróziou a odnosom na krížiacich sa puklinách, 

 misovité závrty sú piesočnatejšie a plytkejšie ako lievikovité. Sklon svahov býva 10 

– 12°. Pôdorys býva oválny a pomer hĺbky k priemeru je zhruba 1 : 10. Dno je 

nerovné. Predĺžený pôdorys poukazuje na väzbu na pukliny,  

 stupňovité závrty predstavujú zvislé alebo šikmé prírodné šachty, ktoré často ústia 

do jaskýň, 

 zrúcané závrty vznikajú zrútením stropu jaskyne, ktorá existovala pod závrtom,  

 ponorové závrty sú lievikovité zníženiny na dne polji, pokryté zvetralinami 

a hlinitými sedimentmi, tvoriace sa v oblasti ponorov vplyvom sufózie. [4] 

  

Obrázok 2: Ukážka závrtu Společňák na Vilémovickej plošine, vlastná fotografia 
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4.3 Vznik závrtov 

V Českej republike sa závrty tvoria na vápencoch. Môžu sa tiež vyskytovať na 

sadrovci alebo dolomite. Sadrovec sa tu ale často nevyskytuje a dolomit je menej 

rozpustný ako vápenec, takže sa na ňom tvoria krasové javy len vzácne. [5] 

 Vápenec je rozpúšťaný čistou vodou, ale pokiaľ je voda obohatená o oxid uhličitý, 

tak je vápenec rozpúšťaný až desaťkrát účinnejšie. Oxid uhličitý môže voda získať buď zo 

vzduchu alebo z pôdy. Z uhličitanu vápenatého vznikne kyslý uhličitan vápenatý, ktorý je 

lepšie rozpustiteľný. Deje sa tak podľa rovnice CaCO3 + H2O + CO2 = (HCO3)2. 

Vzniknutý uhličitan vápenatý je síce lepšie rozpustiteľný, ale je veľmi nestály, a teda sa 

ľahko rozpadá na pôdne zložky. [5]  

Závrt môže vzniknúť tam, kde na povrch vyúsťujú trhliny a pukliny. Zrážková 

vody sa tu rýchlo dostane do podzemia a tým je okolie trhlín a puklín erodované 

a vylúhované, čiastočne sa tiež prepadá. Vznik závrtov je urýchlený sadaním a rúcaním 

vápencového podkladu v miestach, kde presakujúca voda v rozpraskanom vápenci vyleptá 

dutiny, ktoré sa neustále rozširujú. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázok 3: Vznik krasového javu (Chrenščová) 
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4.4 Monitoring závrtov  

Monitorovanie je využívané pri zisťovaní kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien 

v populáciách ohrozených a vzácnych druhov rastlín a organizmov. Pri uskutočňovaní 

biomonitoringu sa odchytávajú bezstavovce žijúce na povrchu pôdy. [7] 

4.4.1 Monitoring závrtov v CHKO Moravský kras 

Monitoring prebiehal v severnej časti CHKO Moravský kras, kedy boli 

monitorované určité skupiny bezstavovcov vo vybraných závrtoch. Prebiehal po dobu 

štyroch mesiacov od júna do júla. V tom čase bolo nájdených až 33 druhov chrobákov 

v závrte nachádzajúcom sa na ornej pôde a rovnaký počet pavúkov v závrte lokalizovanom 

na trvalom trávnom poraste. Okrem toho tu bol zaregistrovaný výskyt ohrozených druhov 

chrobákov z čeľade bystruškovitých a tiež kriticky ohrozený druh pavúka. [7] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 5: Carabus cancellatus (Bernard Van Elegem,2014)      Obrázok 4: Cylindera germanica (Ševčík,2015) 

Obrázok 6: Porrhomma erran (MAFRA, a.s, 2015) 
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4.4.2 Floristicko-fytocenologický monitoring 

Floristicko-fytocentrický monitoring sa zaoberá skúmaním a štúdiom rastlinných 

spoločenstiev. Monitorované boli vybrané závrty v severnej časti CHKO Moravský kras. 

Pre odchytenie najširšej škály vyskytujúcich sa druhov bolo botanické hodnotenie 

uskutočnené v dvoch termínoch, v júni a v auguste. V roku 2010 sa počty zistených druhov 

pohybovali od 34 po 86. V rokoch 2011 a 2012 bol zaznamenaný nárast počtu rastlinných 

druhov. U niektorých závrtov bol zistený dokonca najvyšší zaznamenaný počet druhov 

vôbec za celú dobu monitoringu. [8] 

Zo sledovaných druhov sa najčastejšie vyskytovali pŕhľava dvojdomá (Urtica 

dioica), pýr plazivý (Agropyron repens), pichliač roľný (Cirsium arvense). [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 7: Urtica dioica (www.fotodoma.cz) 

Obrázok 9: Agropyron repens(Magistrát hlavního 

města Prahy 2006) 
Obrázok 8: Cirsium arvense (sceneryphoto, 2014) 

http://www.fotodoma.cz/
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5. MAPA  

Definícia: Mapa je zmenšený, generalizovaný, konvenčný obraz Zeme, kozmu, 

kozmických telies a ich častí, prevedený do roviny pomocou matematicky definovaných 

vzťahov (kartografickým zobrazením), ukazujúci v závislosti na danom účele polohu, stav 

a vzťahy prírodných, sociálne – ekonomických a technických objektov a javov, ktoré sú 

vyjadrené vizuálne znakovým systémom. [10] 

Rozsah dnes dostupných máp je rozsiahly a kompletné triedenie komplexné. 

Vhodným systémom triedenia, podľa ktorého možno mapy charakterizovať a tým uľahčiť 

ich používanie, prihliada hlavne na kritéria ako je obsah mapy, zobrazované územie a účel 

mapy. [9] 

5.1 Rozdelenie máp 

5.1.1 Podľa obsahu  

 Mapy s topografickým obsahom (znázorňujúce prírodné a spoločenské javy)  

možno rozdeliť na  mapy veľkých mierok do 1 : 5 000, topografické mapy a obecné 

geografické mapy.  

 Mapy veľkých mierok (tzv. podrobné mapy) zachytávajú geodeticky určené pevné 

body, polohopis, výškopis a popis. Podrobnosť kartografického zobrazenia týchto 

máp dovoľuje priame meranie dĺžok, plôch a uhlov bez skreslenia.  

 Topografické mapy (mapy veľkých a stredných mierok) sú mnoholistové mapové 

diela najčastejšie slúžiace pre účely štátu alebo armády. Topografické mapy 

veľkých mierok sa používajú aj pri kartometrickej práci, ako je meranie súradníc 

alebo dĺžok. Presnosť býva malá, ale detailnosť veľká.  

 Obecné geografické mapy (prevažne malých mierok) znázorňujú veľké územné 

celky, často sú súčasťou atlasov. 

 Hlavnú náplň tematických máp tvorí tematický obsah (napr. prírodný alebo 

spoločenský jav), ktorý je ilustrovaný veľmi podrobne. Obyčajne sa zameriavajú na jeden 

alebo malú skupinu prvkov. [9] 
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5.1.2 Podľa zobrazovaného územia  

 Podľa zobrazovaného územia delíme mapy na astronomické (mapy hviezdnej 

oblohy alebo vesmírnych telies) a mapy Zeme. [9] 

5.1.3 Podľa mierky 

 Ďalej môžeme mapy zatriediť podľa mierky do troch kategórii na mapy veľkej, 

strednej a malej mierky. Hranice medzi jednotlivými kategóriami sú však variabilné a 

závisia napríklad od krajiny či povolania. Tabuľka 1 sumarizuje delenie máp podľa mierky 

pre geografov a geodetov. [9] 

 

5.1.4 Podľa spôsobu vyhotovenia  

 Podľa spôsobu zhotovenia sa rozlišujú mapy pôvodné, odvodené a čiastočne 

odvodené.  

 Pôvodné mapy sú zostrojené na základe priameho pozemného mapovania, 

leteckého mapovania alebo podľa štatistických údajov. Sú to podrobné mapy 

veľkých mierok.  

 Odvodené mapy vznikajú úpravou už existujúcich máp a radia sa k ním geografické 

mapy, topografické mapy, mapy malej a strednej mierky a tiež niektoré tematické 

mapy. Väčšinou ide o redukciu a montáž už existujúceho obsahu mapy.  

 Čiastočne odvodené mapy vznikajú kombináciou pôvodných a odvodených máp, 

častokrát doplnených o výškopis alebo polohopis. [9] 

Tabuľka 1: Ukážka triedenia máp podľa mierky 

 
Mapy 

veľkej mierky 

Mapy 

strednej mierky 

Mapy 

malej mierky 

GEOGRAFI > 1 : 200 000 1 : 200 000 – 1 :1 000 000 < 1 :1 000 000 

GEODETI > 1 : 5 000 1 : 5 000 – 1 : 200 000 < 1 :200 000 
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5.1.5 Podľa kartografických vlastností 

 Na základe použitého zobrazenia, prihliadajúc na to, ktorý prvok na mape sa 

zobrazením deformuje, rozlišujeme mapy konformné (nedochádza ku skresleniu uhlov), 

ekvidistantné (nedochádza ku skresleniu dĺžok), ekvivalentné (nedochádza ku skresleniu 

plôch) a vyrovnávacie (kompenzujú jedno skreslenie na úkor iného). Tento typ triedenia 

možno súborne nazvať triedenie podľa kartografických vlastnosti. [10,11] 

5.2 Topografický obsah mapy  

 Topograficky obsah tvoria prvky ako reliéf, hydrológia, rastlinná a pôdna vrstva, 

sídla alebo infraštruktúra, ktoré sú bežnou súčasťou topografických či obecne 

geografických máp. Z hľadiska kartografického znázorňovania sa topografický obsah 

mapy člení na výškopis, polohopis a popis mapy. 

 Výškopis je možné definovať ako vertikálne usporiadanie terénneho reliéfu na 

mape. Je vyjadrený pomocou kartografických prvkov schopných vystihnúť výškové 

pomery zobrazeného územia ako napríklad výškové body, vrstevnice, farebná 

hypsometria, tieňovanie alebo technické šrafy. [9, 13] 

 Polohopis je súbor znakov, ktoré prostredníctvom kartografického zobrazenia 

premietajú objekty a javy do roviny mapy. Polohopis teda znázorňuje  prvky ako 

napríklad hranice, sídla, pozemné stavby, infraštruktúru či hydrológiu. [13] 

 Popis mapy tvorí súbor všetkých slov, skratiek, čísel a znakov použitých v mape. 

Na vyjadrenie podobnosti a odlišnosti objektov rôznych druhov sa v popise mapy 

využíva písmo rôzneho typu, veľkosti či farby. [9]  

5.3 Účelová mapa 

 Mapy veľkých mierok sa podľa obsahu delia na mapy katastrálne a mapy účelové. 

Obsah účelových máp závisí od účelu či požiadaviek používateľa, ktorého majú 

informovať o prvkoch a objektoch na mapovanom území. Presnosť, detailnosť a mierka 

závisí od účelu mapy. Používajú sa napríklad pre projektové a plánovacie účely 

(zobrazenie projektov a plánov, zákres inžinierskych sieti, a pod.) radšej ako pre potreby 

štátnej správy, na ktoré sa používajú zväčša tematické mapy.  [9, 10, 12]  
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5.3.1 Triedenie účelových máp 

 Účelové mapy základného významu (napr. technická mapa mesta, základná mapa 

závodu, základná mapa diaľnice, základná mapa letiska, a pod.) [15] 

 Mapy podzemných priestorov (jaskynné mapy, mapy podzemných chodieb 

s výnimkou baní, tunelov a objektov metra) [15] 

 Ostatné (napr. mapy pre projektové účely, mapy lesnícke a vodohospodárske, a pod.) 

[15] 

5.3.2 Tvorba a vzhľad účelových máp 

 Účelové mapy môžu byť pôvodné, ale aj odvodené z už existujúcich máp. Norma 

ČSN 01 3410: Mapy velkých měřítek, Základní a účelové mapy (2014) stanovuje pravidla 

pre tvorbu a vzhľad účelových máp. A spolu s normou ČSN 01 3411: Mapy velkých 

měřítek, Kreslení a značky (1991) stanovujú pravidla pre zakresľovanie prvkov a javov 

výškopisu, polohopisu a popisu mapy. Pri účelových mapách musí byť vždy uvedené, 

o aký súradnicový a výškový systém sa jedná, v akej mierke je mapa vyhotovená a aký je 

klad mapových listov. [15] 
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6. POUŽITÉ MERAČSKÉ METÓDY 

6.1 Technológia GNSS 

 GNSS (Global Navigation Satellite System - globálny družicový polohový systém) 

Nakoľko GNSS technológia je nezávislá od vzájomnej viditeľnosti referenčného 

a znázorňovaného bodu, je táto technológia veľmi úsporná a efektívna pri určovaní polohy 

geodetických bodov.  

 Tri najvýznamnejšie GNS systémy sú: 

 GPS     Americký vojenský navigačný systém 

 GLONASS   Ruský vojenský navigačný systém 

 GALILEO   Európsky vojenský navigačný systém 

 RTK (Real Time Kinematic – Kinematická metóda riešená v reálnom čase) je 

najpoužívanejšou relatívnou metódou určovania polohy, pri ktorej dochádza k zvýšeniu 

presnosti polohových dát obdŕžaných GNSS prijímačom. Princíp fungovania tejto metódy 

je komplikovaný, jeho zjednodušený koncept je prezentovaný v Obrázku 10. 

 

Obrázok 10: Zjednodušený koncept RTK princípu, NovAtel Inc. 2015 
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6.2. Polárna metóda  

 Polárna metóda slúži na podrobné meranie polohopisu a výškopisu. Poloha 

individuálnych bodov sa určí pomocou polárnych súradníc, čiže pomocou smeru 

(vodorovného uhlu medzi určovaným a orientačným smerom) a vzdialenosti (určovaného 

bodu od stanoviska). V prípade, že určovaný bod je neprístupný alebo nie je viditeľný zo 

známeho stanoviska, meria sa polárny domerok a polárna kolmica. Negatívny alebo 

pozitívny symbol pred hodnotou polárneho domerku značí aktuálne skrátenie alebo 

predĺženie vzdialenosti v tomto poradí. Negatívny alebo pozitívny symbol pred hodnotou 

polárnej kolmice značí, že zameriavaný bod leží vľavo alebo vpravo od kladného smeru 

polárneho lúču. [18] 

 

6.2.1 Voľné polárne stanovisko   

 Existujú dva prípady polárnej metódy: 

 Pevné polárne stanovisko, pri ktorom sú súradnice stanoviska známe a uskutočňuje 

sa výpočet orientačného posunu meranej osnovy smeru. 

 Voľné polárne stanovisko, kedy súradnice stanoviska nie sú známe a výpočty sa 

uskutočňujú v pomocnej ortogonálnej sústave, ktorá sa podobnostnou 

transformáciou prevedie do geodetického systému. [18] 

Obrázok 12: Koncept polárnej metódy, Ferenc, 2010  Obrázok 11: Koncept polárnej metódy, Bitterer, 2007  
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7. POUŽITÉ PRÍSTROJE A POMÔCKY  

 Väčšinu prístrojového vybavenia a pomôcok, ktoré boli počas meracích prác 

použité, nám zapožičal Ústav Geodézie. Malá časť z nich bola zadovážená na vlastné 

náklady. 

 

 

Meracie zariadenia Výr. číslo 

Prijímač GNSS-RTK Trimble  
 

5328440051, 5329440578 

 Totálna stanica Topcon GPT – 3003 N 
4D0508, 4D0510, 4D0512 , 4D0515, 

4D0516 

Ďalšie pomôcky Značka alebo typ 

Statív Zeiss, Leica, Leica duralový  

Hranol, držiak a tyč Topcon 

Pásmo na vidlici  30m, 50m 

Ostatné pomôcky         

kladivo, sekera, reflexné vesty, drevené kolíky, reflexný sprej  

 

 

 

 

 

 

 Totálna stanica Topcon GPT – 3003 N 

Zväčšenie ďalekohľadu 30x 

Minimálne zaostrenie 0,5 m  

Dosah dĺžkomeru - hranolový mod až 3 000 m 

Presnosť merania dĺžok  ±(2 mm + 2ppm) 

Presnosť merania úhlov 3“ (1.0 mgon) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Tabuľka 2: Použité prístroje a pomôcky 

Tabuľka 3: Parametre použitej totálnej stanice (Geometra 2006) 

Tabuľka 4: Parametre prijímača Trimble R4-3 ( Trimble 2012) 

Prijímač GNSS-RTK Trimble  

Kinematické meranie RTK 

           -polohová presnosť  8 mm + 1 ppm RMS 

         -výšková presnosť 15 mm + 1 ppm RMS 

Obrázok 13: Topcon GPT-3003 N, 

vlastná fotografia 

Obrázok 14: Trimble R4, Alibaba.com 



25 

 

7.1 Príprava prístrojového vybavenia a pomôcok 

 Pri meraní sa musíme riadiť zásadami správneho užívania prístrojového vybavenia, 

aby sme predišli neželaným systematickým chybám a omylom. Je dôležité preto dbať na 

presnú horizontáciu a centráciu prístroja. Meranie orientácií v osnove smerov 

uskutočňovať kontrolne v oboch polohách ďalekohľadu. A pred každým meraním 

skontrolovať správnosť nastavenia meracích prístrojov. Týka sa to najmä správneho 

zavedenia atmosférických podmienok (teplota, atmosféricky tlak) a pod.  
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8. MERAČSKÉ PRÁCE 

 Po zadaní témy vedúcim  bakalárskej práce a dôslednej rekognoskácii sa pristúpilo 

k vlastnému meraniu, ktoré bolo realizované v niekoľkých fázach v závislosti od typu 

ročného obdobia. Niektoré časti územia bolo možné mapovať len v čase slabšej vegetácie. 

Čo v našom prípade znamenalo, že k mapovaniu závrtov sa pristúpilo až v období 

chladnejších mesiacov.   

 Všetky meracie práce prebiehali od 18.10.2014, vrátane rekognoskácie a ukončené 

boli dňa 21.3.2015. Celkový počet dní, počas ktorých bolo územie mapované, bol trinásť 

s tým, že počas januára bolo meranie prerušené z dôsledku nepriaznivých klimatických 

podmienok.  

8.1 Rekognoskácia a prípravné práce v teréne 

Pred začiatkom vlastného merania bolo potrebné dobre sa zoznámiť so zadanou 

lokalitou. A teda vykonať obhliadku územia, zistiť stav polohového bodového poľa 

a premyslieť postup meracích prác vzhľadom k rozsahu a náročnosti terénu. Pri realizácii 

obhliadky územia nám slúžila ako podklad mapa z portálu ČÚZK s vyznačením hraníc 

daného územia. Pre určenie presnej polohy polohového bodového poľa v okolí zadanej 

lokality sme použili geodetické údaje o bodoch, nachádzajúce sa taktiež na tomto 

webovom portáli.  

Výsledkom prvého kontaktu so zameriavaným územím bolo zistenie, že niektoré 

body polohového bodového poľa nie je pomocou geodetických údajov možné nájsť. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o relatívne odľahlé územie, bodové pole nebolo 

pravdepodobne už dlhší čas využívané. Bolo teda potrebné body vytýčiť pomocou 

technológie GNSS a následne odhrnúť časť nasypanej pôdy z povrchu ich opracovaného 

kameňa. Vďaka tomu sa nám podarilo vyhľadať a v budúcnosti použiť zhušťovacie body 

000000934202050 a 000000934202300.  
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V čase merania sa využili okrem spomínaných dvoch zhušťovacích bodov 

tiež pomocné meračské body použité pri meraní susednej lokality, na ktorej meraní som sa 

z časti podieľala spolu  s Kristýnou Buchtovou. Jedná sa o body stabilizované drevenými 

kolíkmi označené reflexným sprejom s číslovaním 782038000015002 a 

782038000015005. Taktiež bod 000000934202020, stred makovice veže kostola 

nachádzajúceho sa v neďalekej obci Jedovnice, body 000000934202190 

a 000000934202200 nachádzajúce sa v okolí zadanej lokality a trigonometrický bod 

Strážna (s označením 000000934200120), ktorý je možné nájsť na vrchole kopca 

vypínajúceho sa v strede územia. Poloha všetkých dostupných bodov bola v čase 

rekognoskácie overovaná GNSS meraním, aby sa v budúcnosti predišlo hrubým omylom.  

8.2 Budovania meračskej siete 

Pre rozľahlosť územia nebolo možné vystačiť si s takýmto množstvom trvalo 

stabilizovaných bodov. Bolo preto nutné premyslieť rozvrhnutie pomocných meračských 

bodov, na ktorých umiestnení sa podieľalo viacero faktorov. Zásadným vplyvom bol fakt, 

že závrty, ktoré boli predmetom merania, sa nachádzajú na poli, ktoré v čase meracích prác 

stále podliehalo istým poľnohospodárskym činnostiam. Preto sme o existencii niektorých 

bodov mali obavu, aj napriek tomu, že sme body umiestnili do časti, ktorá už zasahovala 

do závrtov. Takto vznikli stanoviská 679453000014001, 679453000014002, 

679453000014003 a 679453000014004. 

  

Obrázok 16: Ochranná tyč zhušťovacieho bodu 

000000934202050, vlastná fotografia 
Obrázok 15: Stabilizácia zhušťovacieho bodu 

000000934202050, vlastná fotografia 
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Zvyšné stanoviská boli stabilizované na trvalom trávnom poraste s prihliadnutím na 

reliéf terénu, viditeľnosť v zalesnenej časti a na množstvo pomocných meračských bodov 

nachádzajúcich sa v ich blízkom okolí a možnosťou pripojiť sa na ne. Jedná sa o pomocné 

meračské body 782038000014006 až 782038000014023. Všetky spomínané stanoviská 

vznikali postupne v priebehu merania v závislosti na ich potrebe.  

8.2.1 Stabilizácia pomocných meračských bodov  

 Celá časť územia rozprestierajúca sa na Harbešsko – Vilémovickej plošine, vrátane 

kopca Strážna, je považovaná za nespevnený povrch. V dôsledku toho bolo takmer 

vylúčené alebo z časti neúčelné používať inú stabilizáciu ako drevené kolíky. Rozmer 

použitých kolíkov bol 1,9 cm x 1,9 cm x 50 cm. Všetky drevené kolíky boli dostatočne 

pevne umiestnené do zeme a zvýraznené signalizačným sprejom pre zlepšenie viditeľnosti 

v teréne a zamedzenie prípadnému poškodeniu. Signalizačný sprej bol vzhľadom k bujnej 

vegetácii a prítomnosti rôznych druhov živočíchov volený čo najšetrnejší 

a najekologickejší k prírode.   

8.2.2 GNSS 

 Prevažná väčšina pomocných meračských bodov bola meraná technológiou GNSS. 

Táto metóda bola výhodná najmä pre rozsiahlosť územia a pre nedostatočné bodové pole 

nachádzajúce sa v okolí lokality.  Súradnice bodov boli určené ako priemer z dvoch 

navzájom nezávislých meraní z dôvodu kontroly (meranie uskutočnené pri rôznej 

konfigurácii družíc).  

 Pomocný meračský bod 782038000014005 bol taktiež určený technológiou GNSS. 

Avšak jeho súradnice boli prevzaté z merania, ktoré viedla Markéta Valentová. Jedná sa o 

susednú lokalitu na severovýchode územia.  
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Č.Bodu Y X Z 
Presnosť Počet 

satelitov YX Z 

4006 586597.43 1143992.94 529.57 0.014 0.021 12 

4007 586700.55 1144171.32 531.96 0.013 0.022 12 

4008 586713.98 1144246.27 530.01 0.016 0.022 12 

4009 586742.35 1144329.59 524.65 0.025 0.034 12 

4010 586684.93 1144064.92 529.81 0.011 0.20 10 

4011 586738.91 1144415.43 521.90 0.011 0.020 12 

4012 586896.00 1144446.87 509.18 0.012 0.021 14 

4013 586960.71  1144328.02 507.87  0.010 0.018 14 

4014 586899.77 1144340.27 511.84 0.026 0.046 14 

4015 586872.79 1144364.73 513.30 0.010 0.018 14 

4016 586874.67 1144398.05 511.82 0.010 0.017 14 

4017 586821.32 1144526.09 512.48 0.012 0.020 11 

4018 586670.06 1144405.03 523.46 0.016 0.026 14 

4019 586776.48 1144551.43 514.28  0.018 0.027 12 

4020 586816.06 1144094.41 519.42 0.010 0.020 10 

4021 586891.94 1144140.80 512.62 0.010 0.022 12 

4022 586792.80 1144155.72  524.02 0.010 0.022 13 

4023 586724.19 1143994.17  523.04 0.010 0.020 11 

4005 586392.47 1143682.82 506.67       

 

 

8.2.3 Voľné polárne stanovisko, polárna metóda 

 Ďalšími metódami použitými pre výpočet súradníc stanovísk boli voľné polárne 

stanovisko a polárna metóda. K určeniu súradníc bodu 679453000014001 sme sa rozhodli 

použiť metódu voľného polárneho stanoviska. Jeden z dôvodov bol fakt, že bod ležal na 

otvorenom priestranstve uprostred poľa a mohlo teda dôjsť k jeho potenciálnemu 

poškodeniu. A súčasne sa v jeho blízkosti nachádzal dostatočný počet orientácii vo 

vhodnom rozložení.  

Vďaka spomínanému bodu 679453000014001 sme boli ďalej schopný pomocou 

polárnej metódy určiť súradnice bodov 679453000014002 a 679453000014003, ktoré sme 

umiestnili do tesnej blízkosti závrtov. Pre neprehľadné  prostredie závrtu č. 1 bolo potrebné 

stabilizovať a následne polárne určiť stanovisko 679453000014004.  

Všetky stanoviska boli vypočítané v programe Groma 11.0. Schéma ich rozloženia 

je vizuálne znázornená v prehľadnom náčrte bodového poľa v prílohe č. 6, Prehľad_PSM.  

Tabuľka 5: Súradnice pomocných meračských bodov určených GNSS meraním 
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8.3 Meranie podrobných bodov 

8.3.1 Tachymetria 

 Po stabilizovaní prvých pomocných meracích bodov prišlo na radu podrobné 

meranie. Rozmiestnenie a hustota bodov sa volí v závislosti na mierke a  zameriavaných 

predmetoch a javoch v teréne. Keďže je lokalita bohatá na rôznorodosť terénnych tvarov, 

museli sme voliť vhodný postup, aby sme čo najlepšie dokázali vystihnúť ich skutočný 

tvar a priebeh terénnej plochy. Preto sa body najčastejšie volia na hranách terénnej kostry. 

To znamená, že body umiestňujeme v smere spádnice, chrbátnice, údolnice, alebo do častí, 

kde tvoria terénne hrany.  

 Spomínaným spôsobom sme sa rovnako snažili zachytiť priebeh terénu v závrtoch. 

Po vymedzení hranice ich obvodu sme využívali profily rovnomerne rozmiestnené po ich 

obvode a prechádzajúce skrz ne. Zvyšnú časť územia, kde priebeh terénu nebol tak 

výrazný, sme mapovali menej podrobne. Body sme umiestňovali v smere štvorcovej siete.  

Hustota podrobných bodov je podmienená mierkou, v ktorej sa mapa vyhotovuje. 

Pri mapách veľkých mierok sa najčastejšie volí vzdialenosť podrobných bodov 2 – 3 cm 

v mierke mapy. V našom prípade boli použité dve rôzne mierky pri vyhotovovaní 

mapového diela.  Pri mapovaní závrtov, ktorých priebeh reliéfu terénu sme chceli zachytiť 

čo najspoľahlivejšie, sme použili mierku 1 : 200. To znamená, že rozostup bodov v teréne 

činil približne 4 – 6 m. Pre ostatnú časť územia sme zvolili výrazne menšiu mierku a to 1 : 

2 000, čo v skutočnosti robí 40 – 60 m.  

 Súčasne s podrobným meraním sme realizovali meranie identických bodov. Jedná 

sa o jednoznačne identifikovateľné body v teréne, ktorých súradnice sú nezávisle určené. 

Tieto body slúžia ako kontrola overenia správnosti merania a homogenity siete meračských 

stanovísk. V našom prípade boli identické body určované tromi rôznymi spôsobmi. 

Identické body merané a overované totálnou stanicou, merané totálnou stanicou 

a overované GNSS meraním alebo merané a overované GNSS meraním. Tieto body boli 

počas merania dočasne stabilizované kolíkmi alebo signalizačným sprejom.  
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8.3.2  Meračský náčrt 

 Meračský náčrt je nezanedbateľnou súčasťou meracích prác. Vyhotovuje sa priamo 

v teréne súčasne s prebiehajúcim meraním. K jeho najčastejšiemu využitiu dochádza pri 

vykresľovaní obsahu mapy v grafických programoch. Preto je veľmi dôležité dbať na 

presnosť a prehľadnosť zakresľovaných prvkov v náčrte.  

 Po skončení meracích prác sa náčrt obvykle adjustuje, čo znamená, že sa zvýraznia 

prvky obsahu náčrtu príslušnou farbou a doplní sa potrebnými údajmi.  

 V náčrte sa červenou farbou vyznačuje meračská sieť. Čiernou farbou sa vyznačuje 

polohopisná zložka. Podrobné body sú označené hnedým krížikom a vlastným číslom 

bodu, podobne ako výškopisná zložka. Adjustované náčrty sú súčasťou prílohy.  
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9. KANCELÁRSKE PRÁCE 

9.1 Prenos a spracovanie nameraných dát 

Úvodným krokom smerujúcim k zahájeniu výpočtových prác je uskutočnenie 

výstupu nameraných dát z internej pamäte totálnej stanice. Využíva sa pritom program 

umožňujúci prenos nameraných dát do textového súboru GeomanW. Tento program okrem 

iného umožňuje zavedenie matematických korekcií (korekcie z nadmorskej výšky 

a korekcie do kartografického zobrazenia) ešte pred začiatkom výpočtových prác. Táto 

možnosť ich zavedenia v spomínanom programe bola viac krát využitá.  

 Matematické korekcie je možné zaviesť už v spomínanom programe GeomanW 

alebo v softwary Groma 11.0 pred začiatkom výpočtu.  

  

  

9.2 Určenie súradníc pomocných meračských bodov  

9.2.1 GNSS 

Väčšina pomocných meračských bodov bola určená technológiou GNSS. Pri zbere 

dát bola použitá metóda RTK (Real Time Kinematic), ktorá umožňuje určiť polohu bodov 

v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Ako sieť permanentných 

referenčných staníc bola použitá sieť CZEPOS RTK3. Pre prevod do Krovákovho   

Obrázok 17: Zavádzanie matematických korekcií v softwary 

Groma 11.0, vlastná fotografia 
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zobrazenia a S-JTSK bol použitý modul spresnenej globálnej transformácie 

Trimble 2013 verzie 1.0 schválený ČÚZK. Pre prevod elipsoidickej výšky do systému Bpv 

bol použitý model kvázigeoidu CR2005. Všetky spomínané prevody umožňuje prístroj 

vykonať priamo v teréne, a teda ďalšie úpravy meraných dát nie sú potrebné. Meranie na 

bodoch pomocnej meračskej siete bolo uskutočnené nezávisle dva krát, vždy s časovým 

odstupom minimálne jednej hodiny z dôvodu kontroly určenia súradníc. Pred každým 

meraním RTK bolo uskutočnené kontrolné meranie na bode polohového bodového poľa 

z dôvodu overenia správnosti a presnosti merania. Protokoly merania sú súčasťou prílohy 

č. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. Výpočet pomocných meračských bodov 

 Stanovisko 679453000014001 lokalizované v južnej časti Harbešskej plošiny medzi 

Závrtom č. 1 a Závrtom č. 2 bolo určené metódou voľného polárneho stanoviska. Vďaka 

dostatočnému bodovému poľu nachádzajúceho sa v jeho blízkosti bolo možné splniť 

požiadavky pre určenie súradníc bodu touto metódou. Výsledné súradnice bodu 

679453000014001 boli vypočítané v programe Groma 11.0 za pomoci súradníc 

zhušťovacích bodov 000000934202050, 000000934202190 a 000000934202300. Ostané 

stanoviská, konkrétne body 679453000014002, 679453000014003 a 679453000014004, 

boli určené polárnou metódou taktiež v spomínanom programe. 

  

Obrázok 18: Schéma pomocnej meračskej siete bodov určených GNSS meraním, vlastná fotografia 
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9.3 Výpočet podrobných bodov  

 Výpočet podrobných bodov prebiehal v programe Groma 11.0. Jedná sa 

o geodetický software umožňujúci komplexné spracovanie surových údajov do výslednej 

podoby. Výstupnými dátami obvykle býva zoznam súradníc a výpočetné protokoly. Ešte 

pred samotným výpočtom bolo potrebné nastaviť v spomínanom programe medzné 

odchýlky v rozdieloch dvojice merania, riadiacimi sa pokynmi pre tvorbu účelovej mapy.  

 

  

Tabuľka 6: Súradnice bodov určených geodetickmi metódami 

Stanovisko Y X Z 

4001 587150,89 1144601,24 496,07 

4002 587100,66 1144580,98 493,93 

4003 587068,57 1144794,03 499,14 

4004 587060,96 1144791,60 498,56 

Obrázok 19: Schéma pomocnej meračskej siete bodov určených geodetickými metódami, vlastná fotografia 

Obrázok 20: Medzné odchýlky v rozdieloch merania určené pre účelové mapy, vlastná fotografia 
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 V prípade výpočtu podrobných bodov bola použitá funkcia polárnej metódy 

dávkou. Pred samotným výpočtom prebehlo v zápisníku spracovanie merania v oboch 

polohách, spracovanie opakovaných meraní a spracovanie obojstranne meranej dĺžky 

a prevýšenia. Po zvolení vstupného zápisníka merania a pomocou známych súradníc 

pomocných meracích bodov a bodov polohového bodového poľa bol program schopný 

automaticky vygenerovať súradnice podrobných bodov.  

 Súčasťou výpočtu bolo tiež kontrolné určenie súradníc bodov zistených nezávisle 

z dvoch rôznych stanovísk alebo rôznou metódou. Ich následne porovnanie 

a spriemerovanie. Údaje zistené pri výpočte boli ďalej použité pri testovaní presnosti.   

 

 

  

Obrázok 21: Prostredie výpočetného programu Groma 11.0, vlastná fotografia 
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10. TESTOVANIE PRESNOSTI  

 Prostredníctvom charakteristík a kritérií presnosti je možné určiť dosiahnutú 

presnosť výsledku tvorby. K tomuto účelu sa využívajú identické body, body nezávisle 

určené z dvoch rôznych stanovísk, alebo dvomi rôznymi metódami, na ktorých sa dané 

testovanie presnosti uskutočňuje. Výsledok tvorby musí zodpovedať 3. triede presnosti 

podľa normy ČSN 01 3410.  

 

 

 

10.1Testovanie presnosti súradníc   

Jednou z možných alternatív overenia dosiahnutej presnosti je nezávisle kontrolné 

zameranie a výpočet súradníc výberu podrobných bodov a ich porovnanie s výslednými 

súradnicami. V tom prípade sa pre každý identický bod vypočítajú súradnicové rozdiely:  

𝛥𝑥 = 𝑥𝑚 −  𝑥𝑘,  𝛥𝑦 = 𝑦𝑚 −  𝑦𝑘            [20] 

kde 𝑥𝑚 a 𝑦𝑚 sú výsledné súradnice podrobného bodu a 𝑥𝑘 a 𝑦𝑘 sú súradnice toho istého 

bodu z kontrolného určenia.  

Dosiahnutie stanovenej presnosti sa testuje pomocou výberovej smerodatnej 

súradnicovej odchýlky 𝑠𝑥,𝑦: 

         𝑠𝑥,𝑦 = √0,5(𝑠𝑥
2 + 𝑠𝑦

2),               [20] 

Smerodatné odchýlky súradníc 𝑠𝑥 a 𝑠𝑦 sa určia zo vzťahov: 

 𝑠𝑥 = √
1

𝑘∙𝑁
∑ 𝛥𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1 ,         𝑠𝑦 = √

1

𝑘∙𝑁
∑ 𝛥𝑦𝑖

2𝑁
𝑖=1 ,            [20] 

kde N je počet identických bodov a koeficient k má hodnotu 2, pokiaľ majú obe  určenia 

rovnakú presnosť. 

Trieda 

presnosti 
𝒖𝒙,𝒚[𝒎]  𝒖𝑯[𝒎]    𝒖𝒗[𝒎]  

3 0,14 0,12 0,50 

Tabuľka 7: Kritéria presnosti podľa ČSN 01 3410 
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Presnosť určenia súradníc sa pokladá za vyhovujúcu ak: 

 polohové odchýlky Δp vyhovujú kritériu |𝛥𝑝| ≤ 1,7 ∙ 𝑢𝑥,𝑦, kde Δp sa určí ako: 

𝛥𝑝 = √𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2.              [21] 

 výberová stredná súradnicová chyba 𝑠𝑥,𝑦 vyhovuje kritériu: 

𝑠𝑥,𝑦 ≤ 𝜔2𝑁 ∙ 𝑢𝑥,𝑦,               [21] 

kde 𝑢𝑥,𝑦 sa prevezme z tabuľky č.7, hodnotu 𝑠𝑥,𝑦 si vypočítame z vyššie uvedeného vzťahu 

a hodnota koeficientu 𝜔2𝑁 sa určí pomocou vzťahu 𝜔2𝑁 = √𝜒∝
2(2𝑁)

2𝑁
, kde 𝜒∝

2(2𝑁) je 

kritická hodnota rozdelenia 𝜒2 o 2N stupňoch voľnosti na hladine významnosti α =5 %. 

[20]  

10.2 Testovanie presnosti výšok 

Podobne sa postupuje aj pri overovaní dosiahnutej presnosti výsledkov výškopisu, 

a to porovnaním nezávislého kontrolného merania a určenia výšok výberu podrobných 

bodov. Pre každý identický bod sa vypočítajú výškové rozdiely H: 

|𝛥𝐻| = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑘,               [20] 

kde 𝐻𝑚je výška podrobného bodu a 𝐻𝑘je výška toho istého bodu z kontrolného určenia.  

Dosiahnutie stanovenej presnosti sa testuje pomocou výberovej smerodatnej 

výškovej odchýlky 𝑠𝐻: 

𝑠𝐻 = √
1

𝑘∙𝑁
∑ 𝛥𝐻𝑖

2𝑁
𝑖=1                [20] 

Kde N je počet identických bodov a koeficientu k má hodnotu 2, pokiaľ majú obe 

určenia bodov rovnakú presnosť. 
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Presnosť určenia výšok sa pokladá za vyhovujúcu ak: 

 výškové odchýlky ΔH vypočítané z predošlého vzťahu vyhovujú kritériu:  

|𝛥𝐻| ≤ 2 ∙ 𝑢𝐻 ∙ √𝑘,               [21] 

 výberová smerodajná výšková odchýlka 𝑠𝐻, vyhovuje kritériu (platí pre 

nespevnený povrch): 

𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁 ∙ 𝑢𝐻,               [21] 

kde 𝑢𝐻 sa prevezme z tabuľky č. 7, hodnota 𝑠𝐻 sa určí z vyššie uvedeného vzťahu a 

hodnota koeficient 𝜔𝑁 sa určí z rovnakého vzťahu ako pri testovaní presnosti súradníc.  

 Testovanie bolo uskutočnené na celkom 82 identických bodoch a všetky z nich 

vyhovovali podmienkam pre danú triedu presnosti. Tabuľka výsledkov testovania presnosti 

je uvedená v prílohe č. 7.  
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11. GRAFICKÉ PRÁCE 

 Po úspešnom absolvovaní všetkých predchádzajúcich krokov prichádza na radu 

posledná záverečná fáza spracovania nameraných údajov v grafickom programe. Rozhodla 

som sa pre grafické prostredie programu Microstation PowerDraft V8i, ktorý umožňuje 

vytváranie 2D prípadne 3D modelov, ktorých výstupom je výkres vo formáte *.dgn.  

Nový výkres bol vytvorený pomocou zakladacieho výkresu v S-JTSK, ktorý slúžil 

ako šablóna. V tomto zakladacom výkrese sú prednastavené parametre, ktoré nový výkres 

prevezme ako napríklad rozmer modelu (2D alebo 3D). Následne boli do spomínaného 

výkresu pomocou nadstavby Groma importované súradnice spolu s nadmorskými výškami 

bodov PPBP, pomocnej meračskej siete a časť podrobných bodov v mierke 1 : 2 000. 

Zvyšné podrobné body vzťahujúce sa k závrtom boli importované v mierke 1 : 200.  

Po naimportovaní potrebných údajov bolo možné vykresliť prvky obsahu mapy za 

pomoci meračských náčrtov a knihovňám mapových značiek (buniek) a čiar, a to 

v náležitých atribútoch stanovených vedúcim bakalárskej práce, v adekvátnej mierke 

použitej vo výkrese. Spomínané knihovne a tabuľka atribútov je uvedená v Prílohe č. 9. 

Všetky práce prebiehali v súlade s normami ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek, základní 

a účelové mapy a ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek, kreslení a značky.  

11.1 Polohopis 

Súčasťou účelovej mapy je polohopis, výškopis a popis. Polohopis je v mape 

zobrazený pomocou bodových a líniových znakov, ktorými sú v mape vyznačené účelové 

komunikácie (poľné cesty), hranice, stavebné alebo iné objekty. Dôležité hranice, ktoré 

boli v mape vyznačené sú rozhrania  kultúr, druhov pozemkov a hranica obecná 

prechádzajúca naprieč územím. Keďže priebeh hranice je v teréne neznateľný, hranica bola 

prevzatá z portálu ČÚZK. Taktiež je v mape zakreslený obrys stavebného materiálu, 

použitého pri speleologickej činnosti v Závrte č. 1, spolu so vstupmi do jaskynných 

priestorov a ďalšími prvkami polohopisu.  
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11.2 Výškopis  

11.2.1 Výškové kóty  

 Výškové kóty boli zobrazené vo výkrese po naimportovaní všetkých súradníc 

bodov PPBP, PMS a tiež podrobných bodov. Jedná sa o absolútne výšky určené 

v súradnicovom systéme Bpv. Výšky bodov PMS a podrobných bodov sú určené 

s presnosťou na desatinu metra.  

11.2.2 Vrstevnice  

 Boli vytvorené dva textové zoznamy súradníc, jeden pre podrobné body 

prislúchajúce závrtom, druhý pre zvyšné podrobné body. Pomocou týchto textových 

dokumentov bol vytvorený model terénu v softwari Atlas a následne vrstevnicový plán. Vo 

vlastnostiach bol vhodne zvolený rozostup základných a hlavných vrstevníc. Ďalej bolo 

potrebné vrstevnice upraviť, a to pomocou definovania rôzneho typu hrán, alebo 

vymazaním bodov narúšajúcich ich plynulý priebeh. Všetky ostatné estetické úpravy 

prebehli v programe Microstation PowerDraft V8i, do ktorého bol vytvorený model 

vrstevníc naimportovaný. Pre uľahčenie určenia výšok vrstevníc boli hlavné z nich 

okótované.  

 

  

Obrázok 23: Stavebný materiál nachádzajúceho 

 sa v Závre č. 1, (Simiček, 2014)
Obrázok 22: Vstup do jaskynného priestoru v Závrte č. 1, 

(Simiček. 2013)
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Typy hrán použité pri úprave vrstevníc: 

 lomová – charakterizuje terénne zlomy - priebeh terénu je vyhladený v smere hrany 

 priama – charakterizuje umelé terénne zlomy – priebeh terénu tvorí nad hranou 

priestorovú priamku. 

11.2.3 Technické šráfy  

 Nemenej významné znázornenie výškopisu použité pri zobrazení prudkej zmeny 

sklonu terénu, spôsobenej umelou alebo prírodnou cestou. Technické šráfy boli vykreslené 

v programe Microstatione pomocou nadstavby MGEO, na základe definovania vrchnej 

a spodnej hrany. Rozostup krátkych a dlhých čiar pritom musí korešpondovať s použitou 

mierkou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázok 24: Závrt č. 1 v programe Microstation PowerDraft V8i, vlastná fotografia 
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12. ZÁVER 

 Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovať digitálny model terénu územia 

nachádzajúceho sa v blízkosti obce Vilémovice. Našim zámerom bolo podať vernú 

informáciu o skutočnom stave závrtov na Harbešsko-Vilémovickej plošine a ich blízkom 

okolí. Práca podrobne rozoberá jednotlivé etapy meračských úkonov, ktoré na seba 

chronologicky nadväzujú. 

 Prvotná rekognoskácia potvrdila nedostatočné polohové bodové pole nachádzajúce 

sa v okolí lokality, čo viedlo k následnému budovaniu pomocnej meračskej siete. Celkovo 

bolo vytvorených 19 pomocných meračských bodov metódou RTK a zvyšné 4 body boli 

určené geodetickými metódami. Vytvorená meračská sieť umožnila zameranie a následné 

určenie podrobných bodov polárnou metódou. K zberu dát bola použitá totálna stanica 

Topcon GPT – 3003 N a prijímač Trimble R4-3, výsledkom čoho je 1381 podrobných 

bodov s celkovým počtom identických bodov 82. Výpočet týchto bodov prebehol 

v programe Groma 11.0. Polohopisná kresba účelovej mapy bola vytvorená v grafickom 

programe Microstation PowerDraft V8i. Výškopis znázornený pomocou terénnych hrán 

a technických šráf bol vykreslený vďaka nadstavbe MGEO a vrstevnice boli vyhotovené v 

softwary Atlas.  

 Ich výsledkom je účelová mapa pre zobrazenie prostredia závrtov v mierke 1 : 200 

a zvyšnej časti územia v mierke 1 : 2 000. Súradnice bodov sú určené v 3. triede presnosti. 

Použitým súradnicovým systémom je S-JTSK a výškovým systémom Bpv.  

 Práca bola vytvorená pre potreby správy CHKO Moravský kras. 
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14. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

GNSS  Chránená krajinná oblasť 

S-JTSK Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

Bpv  Balt po vyrovnaní 

ČSN  Česká státní norma 

CHKO  Chránená krajinná oblasť 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

RTK  Real time kinematic 

PMS  Pomocná meračská sieť 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 
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01_GNSS  ‒ 1.1_Protokol_GNSS (digitálne) 

       ‒ 1.2_Zápisník_GNSS (digitálne) 

       ‒ 2.1_Protokol_PB (digitálne) 

       ‒ 2.2_Zápisník_PB (digitálne) 

       ‒ 3_Porovnanie_PB (digitálne) 

       ‒ 4_Porovnanie_PMS (digitálne) 

02_Meračské_náčrty (digitálne) 
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