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Abstrakt 
  
 Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování účelové mapy v měřítku 1:500 
dvou lokalit v Moravském krasu u Vilémovic. Hlavním úkolem bylo zaměření zadaného 
území tak, aby byl vystihnut reliéf terénu, terénní kostra a krasové jevy nacházející se na 
území. Výsledná mapa bude využita správou CHKO Moravského krasu. Pro její vytvoření 
byly dodrženy všechny potřebné normy a využita tabulka atributů zadaná CHKO 
Moravským krasem. 
 
Klí čová slova: 
 
účelová mapa, tachymetrie, polohopis, výškopis, vrstevnice, závrt 
  
  
  
Abstract 
  
 

The subject of this thesis was to make thematical map in scale 1:500 for location in 
Moravian Karst in Vilémovice. The main task was to measure the location so the 
topografy, terrain skeleton and mainly the karst formation located there would be captured. 
The final map will be used by CHKO of Moravian Karst. All of the required standards 
were used to finish the mapping as well as the table of atributes given by CHKO of 
Moravian Karst. 
 
Keywords: 
 
thematical map, tachymetry, planimetry, altimetry, contour line, sinkhole 
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1. Úvod 

 Bakalářská práce byla zadána správou CHKO Moravského krasu s požadavky 
přesného polohového a výškového zaměření krasových jevů v zájmovém území. Zadané 
území se nachází v Moravském krasu v obci Vilémovice a je rozděleno na dvě lokality. 
První lokalita se prioritně zabývá závrtem Cihelna a jeho přilehlým okolím. V závrtu 
se nachází výstup z nedaleké Kajetánovy jeskyně. Ve druhé lokalitě bylo úkolem zaměřit 
závrt jménem Daňkův žlíbek se stejnojmenným vstupem do jeskyně. 
 
 Závrty, a zejména vstupy do jeskyní, zde tvoří složitý půdní systém, který 
se CHKO Moravský kras snaží chránit, udržovat a objevovat. Místa s krasovými jevy jsou 
měřena převážně ze dvou důvodů. Z důvodu ochrany krasových jevů před lidským 
faktorem. CHKO na základě vyhotovení účelové mapy může zažádat o vytvoření 
ochranného pásma okolo závrtů. Ochranné pásmo by zde mělo zamezit používání 
chemikálií (postřiků) JZD Vilémovice v bezprostředním okolí krasových jevů. Tyto 
chemikálie se dále šíří do jeskyních podzemních systémů. Ochranné pásmo by tomuto 
mělo zamezit. Druhým důvodem je celkové zaznamenání polohového a výškového 
zaměření závrtů a vstupů do jeskyní pro využití CHKO do budoucna. Zájmové území zde 
ještě nebylo dostatečně zmapováno a CHKO tedy nemá žádné podklady pro umístění 
krasových jevů do svých záznamů. 
 
 Úkolem bylo vyhotovit účelovou mapu v měřítku 1:500 tak, aby byl dostatečně 
vystihnut reliéf terénu a terénní kostra a aby byly zaměřeny krasové jevy nacházející 
se na území, a to vše s dodržením platných předpisů. Pro vytvoření účelové mapy byly 
dodrženy všechny potřebné  normy (ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní 
a účelové mapy; ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.)  a využita zadaná 
tabulka atributů. 
 
  

  



 

2. Popis lokality zadaného zájmového území
 
 Chráněná krajinná oblast Moravského krasu je jednou z n
České republiky. Mimoř
krasových jevů, stejně jako cenná fauna a flóra
Vyskytují se zde i četné unikáty živé a neživé p
 
 Celé území CHK
části se nachází malebná obec Vilémovice. 
závrty, škrapy, jeskyně a také celosv
obcí, nicméně svou strategickou polohou (c
veřejně přístupnými jeskyn
i cykloturisty. [4] 
 

   Obr. č.1 CHKO Moravský kras [mapy.cz

 
 
 Obec také obepíná Harbeš
území. Zemědělsky využívaná Harbešsko 
Lažánky, Vilémovice a Jedovnice. Pro plošinu je c
a ponorných závrtových údolí. Na n
Kajetánův závrt, Vilémovické propadání a Da
zemědělského hospodaření bylo mnoho závrt
se i přesto neustále obnovují. Zajímavá vegetace
několika málo závrtů. Vzácn
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2. Popis lokality zadaného zájmového území 

ná krajinná oblast Moravského krasu je jednou z nejnavšt
epubliky. Mimořádné přírodní bohatství, které se zde nachází

ě jako cenná fauna a flóra, jsou předmětem turistického zájmu
etné unikáty živé a neživé přírody podléhající přísné

Celé území CHKO Moravského krasu má rozlohu okolo 94 km
ásti se nachází malebná obec Vilémovice. V okolí je řada zajímavých krasových jev

ě a také celosvětově známá propast Macocha. Vilémovice
 svou strategickou polohou (cca 1,5 km od propasti Macoch

jeskyněmi do 10 km) jsou vhodným výchozím bodem pro p

  

CHKO Moravský kras [mapy.cz]                Obr. č.2 Vyznačení obce Vilémovice

Obec také obepíná Harbešsko - vilémovická plošina, na které leží zadané zájmové 
lsky využívaná Harbešsko - vilémovická plošina se rozkládá mezi obcemi 

Lažánky, Vilémovice a Jedovnice. Pro plošinu je charakteristický výskyt závrt
ponorných závrtových údolí. Na některé navazují propasti hluboké p

v závrt, Vilémovické propadání a Daňkův žlíbek. V dů
lského hospodaření bylo mnoho závrtů zavezeno a rozoráno. Jejich p

esto neustále obnovují. Zajímavá vegetace mezofilních luk se vyskytuje pouze v ústí 
ů. Vzácně jsou rozšířeny křoviny polních remízků

 

ejnavštěvovanějších míst 
írodní bohatství, které se zde nachází, a celá široká škála 

ětem turistického zájmu. 
řísné krajinné ochraně. 

94 km2. V severozápadní 
ada zajímavých krasových jevů: 

Vilémovice jsou malou 
propasti Macocha, s dalšími 

odným výchozím bodem pro pěší 

Obr. č.2 Vyznačení obce Vilémovice [mapy.cz]   

ilémovická plošina, na které leží zadané zájmové 
ilémovická plošina se rozkládá mezi obcemi 

harakteristický výskyt závrtů 
eré navazují propasti hluboké přes 100 m - 

v žlíbek. V důsledku intenzivního 
 zavezeno a rozoráno. Jejich původní jícny 

mezofilních luk se vyskytuje pouze v ústí 
oviny polních remízků. [13]  



 

2.1  Závrt Cihelna 
 
 Předmětem řešení byla
se na značné části lokality se nazývá závrt
Lokalita se nachází severn
u Macochy. Průměrná nadmo
zájmového území je v nejširších místech 
 

 Závrt je jedním z nejtypi
o okrouhlé deprese (sníženiny), dosahující pr
od 1 m až po závrty hlubší než 100 m. Závrt
horniny směrem do podzemí, které se ozna
vyskytují ve skupinách 
podzemních prostor. [18
 
 Do závrtu Cihelna
se nachází nedaleko ve stejnojmenném závrtu. Jeskyn
propastmi propojenými meandry a aktivním tokem ve spodní 
do Malého výtoku v Punkevním ž
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řešení byla lokalita se dvěma závrty. Hlavní z
ásti lokality se nazývá závrt Cihelna. K němu je př

nachází severně na okraji obce Vilémovice, v katastrálním území Vilémovice 
rná nadmořská výška terénu je cca 500,00 m 
v nejširších místech 280 x 230 m. 

Obr. č.3: Vymezení lokality [mapy.cz]   

Závrt je jedním z nejtypičtějších povrchových krasových 
okrouhlé deprese (sníženiny), dosahující průměru od několika metrů

závrty hlubší než 100 m. Závrty vznikají nejčastěji rozpoušt
rem do podzemí, které se označuje také jako krasov

vyskytují ve skupinách či řadách, podmíněných tektonickou predispozicí 
[18]    

Do závrtu Cihelna zasahuje podzemní jeskynní systém Kajetánovy jeskyn
nachází nedaleko ve stejnojmenném závrtu. Jeskyně je ponorová se studnovými 

propastmi propojenými meandry a aktivním tokem ve spodní části systému. Vody vytékají 
do Malého výtoku v Punkevním žlebu.[1]  

Obr. č.4: Jeskynní systém Kajetánovy jeskyně [1]   

Hlavní závrt rozléhající 
mu je přilehlý Kubův závrt.  

katastrálním území Vilémovice 
ká výška terénu je cca 500,00 m n.m. Bpv. Rozloha 

 

jších povrchových krasových tvarů. Nejčastěji jde 
kolika metrů do 1 km a hloubky 

ěji rozpouštěním rozpustné 
ako krasovění. Závrty se často 

ých tektonickou predispozicí či průběhem 

ém Kajetánovy jeskyně, která 
 je ponorová se studnovými 

ásti systému. Vody vytékají 
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2.2  Daňkův žlíbek 
 
 Druhá část zadaného území tvoří také dva závrty. Závrt Daňkův žlíbek se rozléhá 
na většině zadané lokality. K závrtu je přilehlý méně rozsáhlý bezejmenný závrt. Lokalita 
se nachází jižně na okraji obce Vilémovice, v katastrálním území Vilémovice u Macochy. 
Průměrná nadmořská výška terénu je cca 505,00 m n.m. Bpv. Rozloha zájmového území je 
přibližně 200 x 150 m.  
 

 

Obr. č.5: Vymezení lokality Daňkův žlíbek [mapy.cz]   

 Jde o závrt typu terénní deprese a v jeho nejnižším místě se nachází jeskyně 
Daňkův žlíbek (označená v systému JESO kódem K2301213-J-09011). Do závrtu Daňkův 
žlíbek zasahuje podzemní jeskynní systém harbešských jeskyní, který se nachází na celém 
území Harbešské plošiny. Jde o ponorovou jeskyni, odvodňující východní okraj 
Moravského krasu pod vrcholem Strážná. Vody odtékají do Malého výtoku 
(K2301210  04170) v Punkevním žlebu. [2]   
 
 

 
Obr. č.6 Jeskynní systém Daňkova žlíbku [2]   
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3. Přípravné práce 
 
3.1 Rekognoskace  
 
 Před samotným měřením terénu proběhla rekognoskace oblasti. Účelem samotné 
pochůzky po zájmovém území bylo seznámit se s terénem a s možností vybudování PMS. 
Ze získaných informací byly nadále naplánovány potřebné metody měření, pomůcky 
a případné doplnění měřické sítě.  
 
3.1.1 Lokalita 
  
 Rekognoskace terénu začala u závrtu Daňkův žlíbek, který je dobře přístupný 
z autobusové zastávky Vilémovice. V lokalitě se nachází dva závrty. Daňkův žlíbek 
je dostatečně přehledný s menším počtem stromů. Silně rostlá vegetace zde tedy nebyla 
problémem. Na přilehlý nedaleký závrt nejprve nebyl brán zřetel. V zadání bakalářské 
práce bylo úkolem zaměřit závrt Daňkův žlíbek s přesahem. S ohledem na nízkou vegetaci 
a přehlednost terénu byla tedy navrhnuta měřická metoda RTK. Při pozdějším projednání 
území s vedoucím bakalářské práce byla lokalita o přilehlý závrt rozšířena. S ohledem 
na hustou vegetaci přilehlého závrtu musela být metoda RTK doplněna tachymetrickým 
měřením. 
 
   Závrty se nachází na Harbešsko - vilémovické plošině zemědělsky vysoce 
využívané, proto bylo potřeba zamyslet se nad umístěním měřické sítě. Umístění PMS bylo  
voleno tak, aby nedošlo k jejímu zničení projíždějícími zemědělskými stroji a aby PMS 
mohla být využita po celou dobu měření. 
 

 
Obr. č.7 Lokalita Daňkův žlíbek   
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Obr. č.8 Závrt Daňkův žlíbek 

 Dále rekognoskace pokračovala na opačné straně Vilémovic, kde leží závrt Cihelna. 
Na druhé zájmové lokalitě se vyskytují také dva závrty. Závrt Cihelna je však obdařen 
hustou vegetací. Měřické práce z důvodu špatné přehlednosti závrtu byly naplánované 
na podzimní měsíce, kdy se předpokládala lepší viditelnost. Další součástí je mírně svažitý 
terén rozléhající se z jedné strany závrtu na orné půdě a z druhé strany na louce. K těmto 
skutečnostem bylo také přihlédnuto při budování pomocné měřické sítě. 
 

 
Obr. č.9 Lokalita Cihelna 
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             Obr. č.10 závrt  Cihelna               Obr. č.11 Přilehlý Kubův závrt 
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3.1.2 Bodové pole 
 
 Pro uskutečnění podrobné rekognoskace bodového pole bylo potřeba nejprve 
připravit potřebné podklady. Převážně geodetické údaje o polohovém bodovém poli, 
zhušťovacích bodech (ZhB) a nivelační údaje o výškovém bodovém poli. Všechny 
zmíněné potřebné podklady byly zjištěny na internetovém portálu ČÚZK.  
  
 Podle geodetických údajů byly postupně body vyhledávány. Následně byly jejich 
kontrolní oměrné porovnány s místopisy. Kvalita bodů byla zohledněna pro případnou 
použitelnost k připojení měřické sítě. Také viditelnost na sousední body hrála roli pro 
volbu využití. Značné množství bodů nebylo nalezeno nebo bylo poškozeno natolik, že 
nebyly použitelné. Poloha nenalezených bodů byla ještě kontrolně vytyčena za pomoci 
GPS aparatury. Ani vytyčení k nalezení některých bodů však nepomohlo. Možnost využití 
uvádím v tabulkách níže.  
  

Rekognoskované body polohového připojení 

číslo bodu 
Souřadnice 

Stabilizace Popis využitelnosti 
Y X 

219 587924.28 1143680.00 žulový kámen nalezen 

205 586841.70 1144817.37 žulový kámen nalezen 

10 585214.51 1143049.77 žulový kámen poničen 

10.1 584759.71 1143203.04 žulový kámen nalezen 

10.2 585582.13 1143775.30 žulový kámen nalezen 

12 586558.29 1144159.48 žulový kámen nalezen 

206 585587.41 1144159.69 žulový kámen nalezen 

220 586768.13 1143369.13 žulový kámen nalezen 
Tab. č.1 Rekognoskace polohového připojení 

 

Rekognoskované body výškového připojení 

Číslo bodu 
Nadmořská 

výška H 
Stabilizace Popis využitelnosti 

Kj03-16 463.287 čepová značka nenalezen 

Kj03-17 488.859 čepová značka zateplen 

Kj03-18 502.256 čepová značka zateplen 

Kj03-19 523.651 hřebová značka poničen 

Kj03-20 527.076 silniční propustek nenalezen 

Kj03-54 450.278 žulový hranol nenalezen 
Tab. č.2 Rekognoskace výškového připojení 

 

 Z nedostatku použitelných bodů byla měřická síť vytvořena za pomoci GNSS 
měření. K rozhodnutí využití GPS aparatury přispěl i fakt, že na Ústav geodézie byly 
pořízeny nejnovější aparatury značky Trimble R4. 
 



 

 Značné množství bod
zničených. Jelikož správu geodetických bodových polí má na starosti Zem
který zajišťuje jeho údržbu
napraveny. 
 
Z hlediska správy geodetických bodových polí se provádí:
 

• zjišťování současného stavu zna
údržbě nebo obnov

• sledování homogenity základních bodových polí a

• řízení o umístění, p
(včetně ochranných a

• stanovení podmínek ochrany nebo omezené využitelnosti geodetických bod

• vedení dokumentací a

• poskytování informací o
 

V současnosti je správa bodových polí provád
 

• periodické údržby a

• dynamické údržby bod
• vedení jednotného databázového systému údaj

jsou předávána vybraná data do ostatních informa
ZABAGED apod.) a

• zvýšení fyzické a
• zvýšení povědomí vlastník

bodů umisťovaných na jejich nemovitostech ke zlepšení jejich ochrany 
a snížení nákladů
polích). [5]   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.12
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né množství bodů bylo nalezeno poškozených, poni
Jelikož správu geodetických bodových polí má na starosti Zem
uje jeho údržbu, byly poničené body nahlášeny tak, 

Z hlediska správy geodetických bodových polí se provádí: 

časného stavu značek bodů v terénu, provádě
 nebo obnově podle technických odlišností jednotlivých kategorií

sledování homogenity základních bodových polí a jejich potřebné

ění, přemístění nebo odstranění měřických znač
 ochranných a signalizačních zařízení), 

stanovení podmínek ochrany nebo omezené využitelnosti geodetických bod

vedení dokumentací a bází dat o geodetických bodech, 

poskytování informací o bodech. [5]   

asnosti je správa bodových polí prováděna prostřednictvím následujících 

periodické údržby a obnovy pouze vybraných geodetických bod

dynamické údržby bodů pouze v lokalitách s vysokým počtem
vedení jednotného databázového systému údajů o geodetickýc

edávána vybraná data do ostatních informačních systém
ZABAGED apod.) a který je přístupný pro uživatele cestou Internetu,
zvýšení fyzické a právní ochrany významných geodetických bod

ědomí vlastníků nemovitostí o významu a důležitosti geodetických 
ťovaných na jejich nemovitostech ke zlepšení jejich ochrany 

nákladů na obnovu zničených bodů (zejména v podrobných bodových 

 

Obr. č.12 Ukázka formuláře: Hlášení o závadách bodů [6]   

 bylo nalezeno poškozených, poničených nebo zcela 
Jelikož správu geodetických bodových polí má na starosti Zeměměřický úřad, 

 aby nedostatky byly 

terénu, provádění opatření k jejich 
dle technických odlišností jednotlivých kategorií bodů, 

jejich potřebné zpřesňování, 

značek geodetických bodů 

stanovení podmínek ochrany nebo omezené využitelnosti geodetických bodů, 

ednictvím následujících činností: 

obnovy pouze vybraných geodetických bodů, 

čtem hlášení závad, 
geodetických bodech, ze kterého 
ních systémů a databází (ISKN, 

ístupný pro uživatele cestou Internetu, 
právní ochrany významných geodetických bodů 

ůležitosti geodetických 
ovaných na jejich nemovitostech ke zlepšení jejich ochrany 

podrobných bodových 
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Obr. č.13 Ukázka poničených bodů  

  



 

3.2 Volba přístrojů a pom
 
3.2.1 Totální stanice 
 
 K měření byla zap
Totální stanice umožň
měřených hodnot vodorovných sm
vzdáleností.  
 
K měření s totální stanicí T

• stativ pro totální stanice
• odrazový hranol Topcon, držák + ty
• pásmo, svinovací metr

• kladivo, kolíky, reflexní  vesty

Technické parametry
 
Dalekohled  
Délka :    
Průměr objektivu :   
Zvětšení :    
Obraz :    
Zorné pole :    
Rozlišovací schopnost : 
Minimální zaostření :  
Osvětlení nit. kříže :   
 
Délkové měření 
 Měřický dosah 
 Bezhranolový mód:
 Hranolový mód: 
 
Přesnost měření délek  
 Bezhranolový mód 
 1,5 až 25m :   
 více než 25m :  
 Hranolový mód : 
    
 
Elektronické měření úhl
Metoda :   
Detekce:  
 Horizontalní úhel: 
 Vertikální úhel:  
Minimální čtení:   
 Přesnost :    
Doba měření :   
Průměr kruhu :   
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 a pomůcek 

ení byla zapůjčena z Ústavu geodezie totální stanice TOPCON GPT 3003N. 
ožňuje funkci hranolového i bezhranolového m

hodnot vodorovných směrů, zenitových úhlů a vodorovných nebo šikmých 

ení s totální stanicí TOPCON GPT 3003N byly použity další pom
stativ pro totální stanice 
odrazový hranol Topcon, držák + tyč 

mo, svinovací metr 

kladivo, kolíky, reflexní  vesty 

Technické parametry přístroje 

 150mm  
 45mm  
 30 x  
 Vzpřímený  
 1°30'  

Rozlišovací schopnost :  2.8"  
 1.3m  
 ano 

Bezhranolový mód: 1,5 až 250 m  
 3 000m        Obr. č.14

Bezhranolový mód  
 ± (10mm) m.s.e.  
 ± (5mm) m.s.e.  

Hranolový mód :  ± (3mm +2ppm × D) m.s.e.  
 D : Měřená délka  

ení úhlů  
  Absolutní čtení  

Horizontalní úhel:  2 strany  
 1 strana  

 1"/5" (0.2mgon/1mgon) 
 3" (1.0 mgon)  
 méně než 0.3 sec.   
 71mm [15]      Obr. č.15

totální stanice TOPCON GPT 3003N. 
ového měření, registraci 

 a vodorovných nebo šikmých 

další pomůcky: 

Obr. č.14 Popis přístroje [15]   

Obr. č.15 Popis přístroje [15]   



 

3.2.2 GPS Aparatura 
 
Trimble R4 
 
 K doplnění bodového pole a zam
aparatura značky Trimble R4
ztížených observačních podmínkách. Software 
používání integrovaného p
vyspělé technologie Trimble R
L1,L2 a L2C. Kromě této standardní GNSS podpory, nabízí Trimble R4 také upgrade pro 
GLONASS, Galileo a BeiDou (COMPASS).
  

Vlastnosti přístroje: 

• 220 kanálů s podporou GPS,
• kompaktní přijíma

 a vyměnitelná Li
• R-Track technologie
• 100% bez kabelů
• vyspělá anténní technologie 

centra i ve výšce
• minimální spotřeba bater
• interní paměť v př

přijímače 
• Trimble R4 lze použít jako základnový p

modemem [11]   
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ní bodového pole a zaměření podrobných bodů
ky Trimble R4. Aparatura umožňuje rychlé, spolehlivé a p

čních podmínkách. Software Trimble Access
používání integrovaného přijímače k provádění základních měření. 

lé technologie Trimble R-Track. Technologie nám umožňuje př
ě této standardní GNSS podpory, nabízí Trimble R4 také upgrade pro 

GLONASS, Galileo a BeiDou (COMPASS). 

Obr. č.16 GPS aparatura Trimble R4 [11] 

 

 s podporou GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU
řijímač - integrovaný GNSS přijímač, anténa, radio modem 

nitelná Li-Ion baterie 
Track technologie 

100% bez kabelů - Bluetooth komunikace 
lá anténní technologie – vícebodový vstup, sub milimetrová stabilita fázov

centra i ve výšce 
minimální spotřeba baterií - méně než 2,5 W 

ěť v přijímači - pro post procesní měření lze data ukládat p

Trimble R4 lze použít jako základnový přij ímač s integrovaným vysílacím ra
 

ení podrobných bodů byla využita GPS 
spolehlivé a přesné měření i při 

rimble AccessTM zajišťuje snadné 
ěření. Aparatura využívá 
uje přijímání signálu GPS 

 této standardní GNSS podpory, nabízí Trimble R4 také upgrade pro 

 

SS, GALILEO, BEIDOU 
, anténa, radio modem 

milimetrová stabilita fázového 

ení lze data ukládat přímo do 

integrovaným vysílacím radio 
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4. Měřické práce 
 
4.1 Měřický náčrt 
 
 Měřický náčrt je základem pro přehledné zpracování naměřených dat. Jeho obsah 
nám dává záznam nutných informací o zájmovém území. Náčrt obsahuje bodové pole, 
body pomocné měřické sítě, podrobné body, čáry terénní kostry, tvarové čáry, vyznačení 
terénních stupňů, náznak horizontál, oměrné a konstrukční míry, další polohopisný obsah, 
hranice náčrtů, mapových listů a popis.  
 
 Při vyhotovení měřického náčrtu je nezbytné porovnat kresbu polohopisného 
podkladu se skutečností. Při měření je nadále nezbytné kontrolovat soulad číslování 
podrobných bodů v náčrtu se zápisníkem. 
 
 Po skončení měřických prací se náčrty adjustují. Adjustací rozumíme závěrečnou 
úpravu měřického náčrtu.  
 

• Údaje získané z tachymetrického výškopisného měření, čáry terénní kostry, hrany, 
tvarové čáry, průběh horizontál se vyznačují hnědě. 

• Údaje získané plošnou nivelací, vodní toky a související objekty se vyznačují 
modře. 

• Popis měřického náčrtu tvoří v levém horním rohu číslo náčrtu a název 
katastrálního území, dále orientace k severu a měřítko. V dolním rohu se umístí 
popisové pole. Dále černě vyznačíme polohopisnou kresbu, kontrolní oměrné, čísla 
popisná atd. 

• Údaje o měřické síti a pomocné měřické body, body polohových polí, rajóny 
a polygony se vyznačují červeně. [10]   
 

4.2 Realizace pomocných měřických bodů  
 
 Vzhledem k současnému stavu bodového polohového pole byla měřická síť 
vybudována z bodů naměřených technologií GNSS. Dále byla pomocná měřická síť 
doplněna o stanoviska určená rajóny. Všechny body PMS byly dočasně stabilizované 
dřevěnými kolíky. Zaměření bodů (GNSS) proběhlo před zahájením podrobného měření 
a stanoviska určená rajóny byla zaměřena v průběhu samotného měření. 
 
Metoda GNSS: 
 
 Technologie GNSS byla využita k určení prostorové polohy pomocných měřických 
bodů. Přitom poloha bodu pomocné měřické sítě byla určena ze dvou nezávislých výsledků 
měření pomocí technologie GNSS. Další možností by bylo určit polohu bodu z jednoho 
výsledku měření technologií GNSS a jednoho výsledku měření klasickou metodou. 
Opakované měření GNSS bylo nezávislé. Tedy provedeno při nezávislém postavení družic. 
Pro zajištění podmínky (nezávislosti postavení družic) byl dodržen odstup dvojího měření 
minimálně 1 hodinu tentýž den (3 hodiny v případě špatného geometrického rozmístění 
družic). [17] 



 

Metoda rajónu: 
 
 Metodou rajónu byla dopln
vegetace, kde by metoda GN
dříve určených metodou 
 
 Rajón je základním prvkem geodetických úloh
směrem ω a délkou �
a souřadnic daných bodů
  
 

 Délka rajónu m
k nejvzdálenějšímu orienta
se všechny úhly ve dvou skupinách. [10
  
 
4.2 Realizace podrobných bod
 

 Pro určení polohopisu a výškopisu podrobných bod
Tachymetrie pro lokalitu závrtu Cihelna a metoda RTK pro lokalitu závrtu Da
V roce 2014 na Ústav geodezie byly po
proto byla zvolena metoda RTK. Metoda byla zvolena také za ú
zkušeností. I přes prvotní obavy, m
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

u byla doplněna PMS v místech závrtu. Převážn
vegetace, kde by metoda GNSS ztrácela na své kvalitě. Rajóny byly zam

metodou GNSS.  

Rajón je základním prvkem geodetických úloh (viz. obr. č 17)���, tedy polárními souřadnicemi. Na základ
adnic daných bodů A a B se vypočítají pravoúhlé souřadnice bodu P

Obr. č.17 Rajón [8] 

Délka rajónu může být nejvíce 1000 m, nesmí ale být v
jšímu orientačnímu bodu. Pokud je délka rajónu vě

chny úhly ve dvou skupinách. [10] 

odrobných bodů  

ení polohopisu a výškopisu podrobných bodů byly zvoleny dv
Tachymetrie pro lokalitu závrtu Cihelna a metoda RTK pro lokalitu závrtu Da
V roce 2014 na Ústav geodezie byly pořízeny nové GPS aparatury zna
proto byla zvolena metoda RTK. Metoda byla zvolena také za úč

es prvotní obavy, měření proběhlo bez problémů.  

řevážně v oblastech husté 
ny byly zaměřeny z bodů již 

č 17). Je určen změřeným 
adnicemi. Na základě měřených prvků 

bodu P. [8] 

 

m, nesmí ale být větší než je délka 
ětší než 800 m, měří 

 byly zvoleny dvě metody. 
Tachymetrie pro lokalitu závrtu Cihelna a metoda RTK pro lokalitu závrtu Daňkův žlíbek. 

ry značky Trimble R4, 
proto byla zvolena metoda RTK. Metoda byla zvolena také za účelem získání nových 
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Tachymetrie: 
 
 Tachymetrie je geodetická metoda, při které se určuje zároveň poloha a výška bodů. 
Zaznamenává se horizontální a vertikální úhel a vzdálenost na měřený bod. Z těchto údajů 
je určena poloha bodů pomocí polárních souřadnic a trigonometricky výška. Při použití 
tachymetrické metody je důležité nezapomenout zaznamenat výšku přístroje na každém 
stanovisku a výšku cíle jednotlivých bodů. Podle použitého tachymetru se pak tachymetrie 
dělí na tachymetrii s elektronickým tachymetrem a blokovou tachymetrii. V současné době 
je nejpoužívanější elektronický tachymetr. [16] 
 
Metoda RTK: 
 
 Základním principem metody je získání aktuálních přesných korekcí měřených 
souřadnic v reálném čase. Tyto korekce nepřímo poskytuje s dostatečnou přesností 
referenční stanice umístěná na bodě o známých souřadnicích. Referenční stanice generuje 
korekční data, které vysílá pomocí radiomodemu do roveru. Rover v reálném čase přijímají 
nejen vlastní data ze satelitů, ale i tyto korekce nutné pro úspěšné řešení ambiguit.  
 
 Korekce jsou opravy chyb hodin pro jednotlivé satelity a chyb z atmosféry. 
Korekce mohou být přenášeny pomocí radia, GSM, datových služeb mobilních operátorů 
(nejčastěji GPRS), mohou být například součástí datových toků RDS některých rádií. 
Výpočty – ambiguity - jsou poté řešeny na roveru v reálném čase, výpočty řeší buď externí 
zařízení s klientským softwarem (např. PDA připojené k GPS) nebo přímo firmware GPS 
přijímače (např. Topcon). Takto získané korekce jsou použity při zpracování družicového 
signálu přijímaného roverem ke zvýšení přesnosti určení prostorové polohy bodu. Analýza 
signálu je založená na zpracování dopplerovsky posunuté nosné vlny. Jedná se tedy 
o fázové měření. [12]  
 

 

Obr. č.18 Metoda RTK [14] 

 



 

5. Výpočetní práce 
 
 Pro započetí výpoč
z totální stanice do potřebného formátu
umožnil  program Geoman
Výsledkem převodu byl zápisník s koncovkou ZAP. 
  
 Výpočetní práce byly provád
ke geodetickým výpočtů
zpracovávat data ve všech b
souřadnicovými seznamy najednou,
bodů, záleží jen na pamě
stejně zpracovávat i seznamy m
ve výpočetních oknech, kterých m
 
 Před začátkem výpo
byly nastaveny počty desetinných míst pro výpis všech údaj
koeficient. Pro určení korekce délek z kartografického zobrazení a z nadmo
pro tento koeficient využit bod u
nastaveny již v přístroji p
nastavení tolerancí. Toleran
mapy. 
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etí výpočetních prací bylo nejprve potřeba patřičná nam
z totální stanice do potřebného formátu, který by se dal dále zpracovávat. P
umožnil  program Geoman. Využití programu je pro studenty možné na 

evodu byl zápisník s koncovkou ZAP.  

etní práce byly prováděny v programu Groma 11.0. Program Groma j
čtům. Lze v něm řešit všechny základní geodetické úlohy. Umí 

zpracovávat data ve všech běžných formátech. V programu lze dále pracovat s v
adnicovými seznamy najednou, a to i v případě seznamu s kapacitou stovek tisíc

záleží jen na paměti operačního systému. Kromě seznamů souř
 zpracovávat i seznamy měřených dat. Souřadnice i měřená data se zobrazují 

etních oknech, kterých může být libovolný počet.  

átkem výpočtů bylo potřeba prostředí Gromy správn
ty desetinných míst pro výpis všech údajů. Dále byl nastaven m
ení korekce délek z kartografického zobrazení a z nadmo

pro tento koeficient využit bod určený metodou GNSS 4005. Fyzikální korekce byly 
ístroji před samotným měřením. V neposlední 

nastavení tolerancí. Toleranční hranice byly nastaveny dle Pokynů

Obr. č.19  Nastavení tolerancí v programu Groma 11.0 

čná naměřená data převést 
, který by se dal dále zpracovávat. Převod dat nám 

. Využití programu je pro studenty možné na Ústavu geodezie. 

Program Groma je určen 
ešit všechny základní geodetické úlohy. Umí 

žných formátech. V programu lze dále pracovat s více 
 seznamu s kapacitou stovek tisíců 

 souřadnic lze v programu 
ěřená data se zobrazují 

edí Gromy správně nastavit. Nejprve 
. Dále byl nastaven měřítkový 

ení korekce délek z kartografického zobrazení a z nadmořské výšky byl 
ený metodou GNSS 4005. Fyzikální korekce byly 

ením. V neposlední řadě bylo nezbytné 
Pokynů pro tvorbu účelové 
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5.1 Výpočet pomocné měřické sítě  
 
 Část pomocné měřické sítě byla určena metodou GNSS. Tato metoda nám 
umožňuje získání pravoúhlých souřadnic a nadmořské výšky přímo v reálném čase. Měření 
stanovisek proběhlo podle zásad měření metodou GNSS. Stanoviska byla tedy měřena 
dvakrát a nezávisle. Nezávislé měření probíhalo s min. odstupem 1 hodiny při dodržení 
nezávislého postavení družic. Výsledkem měření jsou tedy zprůměrované hodnoty 
souřadnic bodů.  
 

Seznam souřadnic pomocných bodů - GNSS 
Číslo bodu Y [m] X [m] H [m] 

4001 585963,73 1142911,34 498,02 
4004 585742,46 1142973,12 511,12 
4005 585832,95 1143050,29 506,75 
4006 585986,98 1143037,79 496,07 
4009 585836,74 1142910,59 505,27 

Tab. č.3  Pomocné body určené GNSS - Cihelna 

 
 Dále pokračoval výpočet druhé části pomocných bodů určených metodou rajónu. 
Výpočet proběhl v Gromě za pomoci funkce "polární metoda". 
 

Seznam souřadnic pomocných bodů - rajony 

Číslo bodu Y [m] X [m] H [m] 

4002 585920,88 1142933,56 499,53 

4003 585895,82 1142959,61 499,53 

4007 585951,55 1142993,22 495,18 

4008 585900,35 1142990,28 499,56 

4010 585836,84 1142997,36 503,63 

4011 585882,82 1142977,06 497,1 

4012 585907,59 1142979,65 495,15 

4013 585941,85 1142965,18 491,68 

4014 585918,43 1142961,2 498,74 

4015 585979,79 1143076,61 499,28 
Tab. č.4  Pomocné měřické body určené rajóny - Cihelna 

 
 
 5.1 Výpočet podrobných bodů 
 
 Následoval výpočet podrobných bodů za pomoci funkce "polární metoda dávkou". 
Dávková funkce nám umožňuje spočítat celý seznam naměřených hodnot. Při dávkovém 
výpočtu bylo potřeba zadat vstupní a výstupní soubor a program dále vypočetl souřadnice 
naměřených hodnot. Při všech výpočtech vznikaly automaticky protokoly o výpočtech. 
Ty byly v textové podobě ukládány. Výsledné souřadnicové seznamy bylo možné poté 
ukládat téměř v libovolném formátu. Zvolen byl pro výstup seznamů souřadnic textový 
soubor. 



 

6. Testování přesnosti 
 
 Testování přesnosti bylo provedeno na výb
nedostatku jednoznačně 
bodů doplněn o body stabilizované d
dřevěnými kolíky byly jednozna
přesnosti. 
  

6.1 Testování přesnosti polohopis

 Pro testování přesnosti ur
body reprezentativního výb∆
kde   ��, ��  jsou výsledné sou

   ��, ��  jsou souř

 Dosažení stanovené p
chyby �	
, vypočtené jako kvadratický pr

se určí ve výběru o rozsahu N bod

hodnota koeficientu k=2

Přesnost se pokládá za vyhovující, když

1. Polohové odchylky ∆�
    

2. současně je přijata statická hypotéza, že výb
výběrová střední souřadnicová chyba 

   vyhovující k

kde �	
  0,14	� pro tř
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esnosti  

esnosti bylo provedeno na výběru podrobných bod
č ě identifikovatelných bodů vybraných z poloho

n o body stabilizované dřevěnými kolíky. Body do
nými kolíky byly jednoznačně identifikovatelné a tedy použitelné pro testování 

esnosti polohopisu 

řesnosti určení souřadnic x,y podrobných bodů se vypo
body reprezentativního výběru rozdíly souřadnic ∆�  �� � ��  a ∆�  �� � �� 

jsou výsledné souřadnice podrobného bodu polohopisu

jsou souřadnice téhož bodu z kontrolního měření 

Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové střední sou
tené jako kvadratický průměr středních chyb souřadnic 

ru o rozsahu N bodů ze vztahů 

�	  � ��� 	∑ ∆�������    �
  � ��� 	∑ ∆�������  

hodnota koeficientu k=2 

esnost se pokládá za vyhovující, když 

�, vypočítané ze vztahu ∆�  �∆�� � ∆��  

 vyhovující kritériu |∆�| ! 	1,7	�	
 

ijata statická hypotéza, že výběr přísluší stanovené t
řadnicová chyba �	
, vypočítaná ze vztahu 

�	
  ��� 	#�$� � �%�&  
vyhovující kritériu �	
 ! '���	
 

pro třetí třídu přesnosti a '��  	1,10 

 

Tab. č.5  Ukázka vyhodnocení výsledků - Cihelna 

ru podrobných bodů z území. Z důvodu 
olohopisu terénu byl výběr 

nými kolíky. Body dočasně stabilizované 
 identifikovatelné a tedy použitelné pro testování 

adnic x,y podrobných bodů se vypočítají pro 

adnice podrobného bodu polohopisu 

řední souřadnicové 
řadnic �	 ,	�
 , které 

   

ísluší stanovené třídě přesnosti tj. 



 

6.2 Testování přesnosti výškopisu

 Pro testování př
rozdíly výšek  

 

kde (�	je výška podrobného bodu výškopisu

 a (�	 je výška téhož bodu z kontrolního ur

 Dosažené stanovené p�), vypočtené ze vztahu

hodnota koeficientu k=2

Přesnost výšek se pokládá za vyhovující, když

1. hodnoty rozdílu výšek 

2. je přijata statická hypotéza, že výb
střední výšková chyba �

kde �) 	 	0,12	�  a �+
 

Prováděním průběžných a záv
a následně odstranit systematické chyby nebo chyby hrubé. Pro tento ú
polohopis výše uvedené kontroly pomocí rozdílu sou
pomocí rozdílu výšek. [9
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esnosti výškopisu 

Pro testování přesnosti výšek podrobných bodů se pro body výb

∆(  	(� � (�	
je výška podrobného bodu výškopisu 
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�
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hodnota koeficientu k=2 
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ijata statická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti, tj. ž�), vyhovuje kritériu  

Tab. č.6  Ukázka vyhodnocení výsledků - Cihelna 

 

+  	0,50	� pro 3 třídu přesnosti a '�  1,1
žných a závěrečných kontrol při tvorbě mapy se mo

 odstranit systematické chyby nebo chyby hrubé. Pro tento ú
polohopis výše uvedené kontroly pomocí rozdílu souřadnic a pro výškopis pak ov
pomocí rozdílu výšek. [9]   

 se pro body výběru vypočtou 

rové střední výškové chyby 

řesnosti, tj. že výběrová 

 

1 

 mapy se mohou odhalit 
 odstranit systematické chyby nebo chyby hrubé. Pro tento účel se využívají pro 

adnic a pro výškopis pak ověření 



 

7. Tvorba účelové mapy
 
 Účelová mapa byl
nadstaveb. Nejprve byl založen výkres. Poté 
načíst naměřená a vypoč
se nadefinovaly atributy p
 

 
 MicroStation V8 nám umožnil
Grafická tvorba probíhala dle 
Prvky polohopisu a výš
vytvořených přímo v terénu. Polohopisná složk
do nadefinovaných vrstev. Dále byla 
 
 Formát výkresu byl volen
obsahovat. Prvním z nich je popisové pole
výkresu. Obsahuje informace o výkresu: název, m
katastrální území, datum zpracování, formá
součástí výkresu je též legenda, která nám udává vysv
použitých ve výkresu. 
orientaci kresby na sever. 
 
 V nadstavbě MGEO byla kresba dopln
vytvořeny potřebné šrafy
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elové mapy 

elová mapa byla vytvořena v programu MicroStation V8 s pomocí využitelných 
. Nejprve byl založen výkres. Poté nadefinovány vrstvy a dále bylo

ená a vypočtená data. K importu dat byla použita aplikace 
se nadefinovaly atributy prvků podle zadané tabulky atributů.  

Obr. č.20  Nastavení atributů 

 

tation V8 nám umožnil jednoduchou a přehlednou práci s nam
rafická tvorba probíhala dle ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek, kreslení

výškopisu byly zkonstruovány za pomoci m
terénu. Polohopisná složka byla ve výkrese pospojována a vložena 

vrstev. Dále byla kresba doplněna o značky, názvy a popisy povrch

Formát výkresu byl volen s ohledem na další kritéria, 
obsahovat. Prvním z nich je popisové pole, zpravidla umístěné v pravém dolním rohu 
výkresu. Obsahuje informace o výkresu: název, měřítko, souřadnicový a výškový systém, 
katastrální území, datum zpracování, formát, měřiče, zhotovitele a kontrolora. Nezbytnou 

ástí výkresu je též legenda, která nám udává vysvětlení všech č
použitých ve výkresu. V poslední řadě by neměla chybět směrová r
orientaci kresby na sever.  

 MGEO byla kresba doplněna o hektometrickou sí
ebné šrafy. 

s pomocí využitelných 
ny vrstvy a dále bylo potřeba 

tená data. K importu dat byla použita aplikace MDL Groma. Zde 

 

ehlednou práci s naměřenými daty. 
ěřítek, kreslení a značky. 

za pomoci měřických náčrtů 
ýkrese pospojována a vložena 
ky, názvy a popisy povrchů.  

 která by měl výkres 
v pravém dolním rohu 

adnicový a výškový systém, 
e, zhotovitele a kontrolora. Nezbytnou 

tlení všech čar, značek a symbolů 
ěrová růžice zobrazující 

na o hektometrickou síť. Také zde byly 



 

 Výškopisná složka byla vyjád
Vykreslení vrstevnic probíhalo v programu Atlas
nahrány souřadnice bod
upraven. Při vykreslování vrstevnic nebyly využity body P
na dřevěných kolících a tím pádem jejich výška nebyla totožná s terénem
se nastavením velikosti listu výkresu a m
pomocí různých typů terénních hran. Z d
nastavené tyto typy hran:

 
• hladké hrany - použijí se pro tvary vytvo
• lomové hrany -

terénní zlomy, okraje vozovek)
• přímé hrany - 

jámy, navážky) [3
 

 
 Následně probě
Vrstevnice v této formě byly exportovány a dále upraveny v programu Mi
byly zvýrazněné vrstevnice ješt
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Výškopisná složka byla vyjádřena pomocí výškových kót, šraf a vrstevnic.  
Vykreslení vrstevnic probíhalo v programu Atlas DMT. Do programu byly nejprve 

adnice bodů s výškami. Seznam souřadnic byl před nahráním nejprve 
i vykreslování vrstevnic nebyly využity body PMS, které byly stabilizované 

cích a tím pádem jejich výška nebyla totožná s terénem
osti listu výkresu a měřítka. Vrstevnice jsou v programu definované 
ů terénních hran. Z důvodu přesnějšího vyobrazení vrstevnic byly 

nastavené tyto typy hran: 

použijí se pro tvary vytvořené přírodou (např. h
- použijí se pro terénní tvary vytvořené člov

terénní zlomy, okraje vozovek) 
 použijí se pro speciální útvary vytvořené člov
[3] 

Obr. č.21  Ukázka vrstevnic v programu MicroStation 

 proběhl výpočet vrstevnic s nastaveným vyhlazením vrstevnic. 
ě byly exportovány a dále upraveny v programu Mi

né vrstevnice ještě okótovány.  

 

ena pomocí výškových kót, šraf a vrstevnic.  
Do programu byly nejprve 

adnic byl před nahráním nejprve 
MS, které byly stabilizované 

cích a tím pádem jejich výška nebyla totožná s terénem. Pokračovalo 
ítka. Vrstevnice jsou v programu definované 

jšího vyobrazení vrstevnic byly 

írodou (např. hřbetnice, údolnice) 
člověkem (např. meze, 

ené člověkem (např. lomy, 

 

nic s nastaveným vyhlazením vrstevnic. 
 byly exportovány a dále upraveny v programu MicroStation. Zde 
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8. Závěr 

 Výsledkem bakalářské práce jsou účelové mapy v měřítku 1:500. Značná část 
lokalit tvoří závrty se vstupy do jeskyní. Pro jejich podrobnější vyobrazení a s ohledem 
na členitost terénu bylo měřítko 1:500 doplněno o detail závrtu Cihelna, a to v měřítku 
1:250. 
 
 Po zajištění všech potřebných podkladů byla započata rekognoskace terénu 
a bodových polí. Rekognoskace nám dala ucelený pohled na lokalitu, její umístění 
a charakteristiku pro další postup.  
 
 Měření započalo vybudováním pomocné měřické sítě metodami GNSS. Dále byly 
na lokalitě Cihelna z bodů PMS naměřených metodou GNSS změřeny tachymetricky 
podrobné body tak, aby byla co nejlépe vystihnuta terénní kostra. Na druhé lokalitě byly 
podrobné body zaměřeny pomocí GPS aparatury metodou RTK. Zaměření výběru 
podrobných bodů jednoznačně identifikovatelných proběhlo nezávisle po podrobném 
měření. Všechny podmínky testování přesnosti byly splněny. Body byly měřeny 
a zpracovány dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek, Základní a účelové mapy  a dle 
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek, Kreslení a značky. 
 
 Výpočty proběhly v programu Groma v 11.0. Z výsledných souřadnic byly 
vytvořeny účelové mapy. Polohopisná složka map byla tvořena převážně v programu 
MicroStation V8. Výškopisná složka byla vyjádřena pomocí výškových kót, šraf 
a vrstevnic. Pro vyobrazení šraf byl použita nadstavba MGEO. Vrstevnice byly tvořeny 
v programu Atlas DMT. Výsledná mapa byla vytvořena v souřadnicovém systému S-JTSK 
a výškovém systému Bpv.  
  
 Polohopisný i výškopisný podklad je určen pro využití CHKO Moravského krasu, 
proto byl kladen důraz na zaměření krasových jevů.  
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ZhB  Zhušťovací bod   
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