


 



 

  



ABSTRAKT  

 Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. 

Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky 

potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. V druhé části je popsán 

konkrétní postup činností vedoucích k vyhotovení účelové mapy. Výstupem bakalářské 

práce je účelová mapa v měřítku 1 : 500 ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. 
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ABSTRACT  

 The aim of the bachelor thesis is creation a thematic map of the Velké Losiny Castle 

surroundings. The locality is a national cultural monument. First part of the thesis deals with 

the theoretical knowledge needed to understand  the problém of creating a thematic map. 

The second part describes a concrete proces of activites leading to the create thematic map. 

The output of the bachelor thesis is thematic map in the scale of 1 : 500 in third class of 

accuracy according to ČSN 01 3410. 
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1 ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je vytvoření účelové mapy okolí zámku ve Velkých 

Losinách. Obec Velké Losiny se nachází na severu Moravy severovýchodně od okresního 

města Šumperk. Zájmovým územím pro měření a vytvoření účelové mapy je část zámeckého 

parku před hlavním vstupem do zámku. 

Měření bylo připojeno na body státního polohového bodového pole a na pomocnou 

měřickou síť vytvořenou technologií Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) a 

rajónu. Zaměření polohopisné a výškopisné složky mapy je řešené tachymetrickou metodou. 

Polohopis mapy je připojen do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) a výškopis do výškového systému Balt po vyrovnání (Bpv). Účelová 

mapa je vyhotovena v měřítku 1 : 500 a odpovídá 3. třídě přesnosti tvorby map a všem 

náležitostem plynoucích z norem ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové 

mapy a ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky. 
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2 LOKALITA 

Obec Velké Losiny se nachází na severní Moravě 9 km severovýchodně od okresního 

města Šumperk. Velké Losiny jsou známé díky své bohaté a zajímavé historii. První zmínky 

o obci pochází z roku 1296. K nejzajímavějším památkám v obci patří termální lázně, ruční 

papírna a zámek. [1] 

  

 
Obr. 1 Letecký snímek Velkých Losin [zdroj podkladu: maps.google.com] 
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Zadaná lokalita, tedy zámek Velké Losiny s přilehlým parkem se nachází po levé 

straně ihned při příjezdu do Velkých Losin ve směru od Šumperka. Celý areál zámku byl 

v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou a je ve správě Národního památkového 

ústavu. Dominantou parku je renesanční zámek vystavěný na místě středověké tvrze rodem 

pánů ze Žerotína na konci 16. století. Zámek Velké Losiny nechvalně proslavily 

čarodějnické procesy, které si právě na losinském panství vyžádaly 56 oběti. Zámek 

obklopuje park s menším rybníkem. V parku jsou prezentovány vzácné druhy dřevin. [2] 

 

 
Obr. 2 Zámek Velké Losiny [2] 



12 

3 TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část textu se zabývá teoretickými poznatky potřebnými a použitými při tvorbě 

účelové mapy. 

 

3.1 Mapa 

 Definice dle ČSN 73 0402: „Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz 

Země, nebeských těles, kosmu či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky 

definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazující podle zvolených hledisek 

polohu, stav a vztahy přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů.“ [3] 

 

3.1.1 Dělení map 

 Z pohledu mapování lze mapy rozdělit: 

 Podle způsobu vyhotovení: 

o Mapy původní – vznikají zpracováním dat, získaných přímým měřením 

o Mapy odvozené – vznikají na podkladě map původních, zpravidla 

v měřítkách menších s redukcí obsahu a případnou generalizací 

o Mapy částečně odvozené – vznikají kombinací zmíněných postupů např. 

doplnění výškopisu (přímé měření) do mapy polohopisné 

 Podle měřítka (technicko- inženýrské hledisko): 

o Mapy velkých měřítek – do měřítka 1 : 5 000 včetně 

o Mapy středních měřítek – 1 : 10 000 – 1 : 200 000 

o Mapy malých měřítek – 1 : 200 000 a menší 

 Podle kartografických vlastností: 

o Mapy konformní – nezkreslují se úhly 

o Mapy ekvidistantní – nezkreslují se délky v určitém azimutu 

o Mapy ekvivalentní – nezkreslují se plochy 

o Mapy vyrovnávací – hodnoty úhlového, délkového a plošného zkreslení jsou 

sníženy 
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 Podle obsahu mapy: 

o Polohopisné mapy – obsahují pouze polohopisnou složku např. katastrální 

mapa 

o Výškopisné mapy – obsahují všechny tří základní prvky mapy – polohopisu, 

výškopisu a popisu např. Technicko-hospodářské mapy (THM), Základní 

mapy velkého měřítka (ZMVM) doplněná výškopisem 

o Mapy obsahující pouze výškopis – obsahují pouze výškopisnou složku např. 

výškopisné průsvitky 

 Podle obsahu: 

o Základní mapy – mapa se základním, všeobecně využitelným obsahem 

stanoveným příslušným technickým předpisem 

o Účelové mapy – tematické mapy velkého měřítka obsahující kromě prvků 

základních map další předměty setření a měření stanovené pro daný účel 

 Podle výsledné formy: 

o Grafické (analogové) – mapa jen v grafické podobě 

o Číselné – kromě grafické formy i seznam souřadnic (výšek) podrobných bodů 

o Digitální – vedena jako soubor dat v počítači [4] 

 

3.1.2 Účelová mapa 

Účelovými mapami rozumíme vždy mapy velkých měřítek, obsahující kromě 

základních prvků obsahu mapy i další prvky podle účelu pro jaký mají být vytvořeny. Mapy 

vznikají přímým měřením, přepracováním nebo doměřením chybějících prvků obsahu do 

stávající mapy. Jako polohopisný podklad můžeme využít katastrální mapu. [5] 

 

3.1.3 Obsah účelové mapy 

„Účelová mapa obsahuje body geometrického základu, polohopis, popis a popř. i 

výškopis. Obsah účelové mapy se řídí účelem, pro který je mapa tvořena.“[6] 

 

3.1.4 Dělení účelových map 

 Základní mapy 

o Technická mapa města 

o Základní mapa letiště 

o Základní mapa dálnice 
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o Jednotná železniční mapa 

o Základní mapa závodu 

 Mapy podzemních prostor 

o Základní mapy jeskyň, podzemních chodeb a průchodních objektů, 

s výjimkou důlních map, tunelů a objektů metra 

 Ostatní mapy 

o Mapy pro projektové účely 

o Mapy pro provozní potřeby organizací 

o Mapy pro pozemkové úpravy 

o Mapy lesnické a vodohospodářské [6] 

 

3.2 Bodové pole 

Za bodové pole považujeme soubor geodetických bodů. Tento celek se dále dělí 

podle účelu na polohové, výškové a tíhové bodové pole. 

Polohové bodové pole tvoří: 

 Základní polohové bodové pole (ZPBP) 

o body referenční sítě nultého řádu 

o body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

o body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

o body geodynamické sítě 

 Zhušťovací body (ZhB) 

 Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

 

Výškové bodové pole tvoří: 

 Základní výškové bodové pole 

o základní nivelační body 

o body České státní nivelační sítě I. až III. řádu (ČSNS) 

 Podrobné výškové bodové pole 

o nivelační sítě IV. Řádu 

o plošné nivelační sítě 

o stabilizované body technických nivelací 
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Tíhové bodové pole: 

 Základní tíhové bodové pole 

o absolutní tíhové body 

o body České gravimetrické sítě nultého a I. a II. řádu 

o body hlavní gravimetrické základny 

 Podrobné tíhové bodové pole 

o body gravimetrického mapování 

o body účelových sítí [7] 

 

Pro potřeby mapování je bodové pole doplňováno o body pomocné měřické sítě. 

Vhodně doplňujeme zejména v lokalitách, kde z důvodu zničení nebo nedostatečné hustoty 

bodového pole není možné zájmové území zaměřit. Pomocné body budujeme pomocí 

geodetických metod. Nejčastěji metodou rajónu, polygonovým pořadem nebo technologií 

GNSS. Takto vytvořené body pomocné sítě mohou být dočasně stabilizovány dřevěným 

kolíkem nebo hřebem a k jejich zaměření dochází před zahájením podrobného měření nebo 

současně s podrobným měřením. [8] 

 

 

Obr. 3 Ukázka stabilizace bodů 
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3.3 Metody měření 

3.3.1 Rajón 

 Rajon je základní geodetická metoda pro určení souřadnic nového bodu. Je to 

orientovaná a délkově změřená spojnice dvou bodů (daného a nového). [9] 

 

 Pro výpočet je nutné znát souřadnice daného [XA , YA] a orientačního bodu [XB , YB]. 

Měřením získáme délku spojnice daného a nového bodu SAP a úhel ω a výpočtem souřadnice 

nového bodu [XP , YP]. 

 

 Výpočet: 

 vypočítáme směrník ϬAP ze vztahu  ϬAP = ϬAB + ω 

 vypočítáme souřadnicové rozdíly:  ΔXP = SAP * cos ϬAP 

ΔYP = SAP * sin ϬAP 

 vypočítáme souřadnice bodu P: XP = XA + ΔXP 

YP = YA + ΔYP  [10] 

 

 

 

 
Obr. 4 Rajón [10] 
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Kritéria rajónu: 

 délka rajónu maximálně 1000 metrů a přitom 

o Nejvýše o 1/3 delší než měřická přímka na kterou je připojen 

o Nesmí přesáhnout délku k nejvzdálenější orientaci 

 je možné použít nejvýše tři na sebe navazující rajóny, které nesmí přesáhnout délku 

250 metrů [8] 

 

3.3.2 Technologie GNSS 

GNSS - Globální navigační satelitní systém je služba, která s velkou přesností určuje 

polohu pomocí signálů z družic. Součástí systému GNSS jsou systémy GPS NAVSTAR 

(Americký vojenský systém), GLONASS (Ruský vojenský systém) a GALILEO (Evropský 

civilní systém). 

Strukturu GNSS tvoří tři základní složky: kosmický, řídící a uživatelský segment. 

Kosmický segment zahrnuje aktivní družice. Řídící segment vytváří a udržuje systémový 

čas, monitoruje a koordinuje celý systém a ovládá satelity. Uživatelským segmentem jsou 

pozemní přijímače. 

 

Metody měření: 

 Statická metoda 

 Rychlá statická metoda 

 Kinematická metoda 

 RTK 

 

 RTK (Real-Time-Kinematic) – kinematická metoda určování polohy v reálném čase. 

Využívá rádiový přenos, GSM, datové služby mobilních operátorů k přenosu korekcí 

z referenční stanice k přijímači. [11] 
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3.3.3 Polární metoda 

Základní metoda pro měření podrobných bodů založená na měření polárních 

souřadnic, to je vodorovný úhel a délka.  

 

Polární metoda má dva typy použití: 

 s pevným stanoviskem 

 s volným stanoviskem 

 

Při použití s pevným stanoviskem provedeme orientaci na nejméně dva body měřické 

sítě a minimálně na jeden z nich se změří i délka. Pokud se jedná o polární metodu s volným 

stanoviskem, změří se minimálně dvě délky a dva vodorovné směry na body měřické sítě. 

Úhel protnutí je v tomto případě povolen v rozmezí 30 – 170 gon. Polární kolmice nesmí být 

delší než polovina délky od stanoviska k patě kolmice a zároveň nesmí přesáhnout délku 30 

m. Určovaný bod nesmí být od stanoviska vzdálen o více než 1,5 násobek délky 

k nejvzdálenější orientaci. [8] 

 

3.3.4 Metoda konstrukčních oměrných 

Metoda, která se používá pro zaměření pravoúhlých výstupků do 5 metrů. K řešení 

úlohy potřebujeme dva dané body (první a poslední bod záznamu) a umožnuje určení 

maximálně 8 podrobných bodů. První oměrná míra je vždy kladná. Další oměrné míry 

píšeme se znaménkem minus, pokud leží vlevo od spojnice předchozích dvou bodů. [8] 

 

3.3.5 Průsečík přímek 

Touto metodou získáme protnutím dvou přímek jeden nový bod. K řešení tedy 

potřebujeme 4 dané body. [8] 
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3.5 Výškopis 

3.5.1 Reliéf terénu 

 „Terénní reliéf je zemský povrch, vytvořený přírodními silami v závislosti na 

klimatických a geologických podmínkách, anebo vytvořený umělým zásahem, tj. aktivní 

lidskou činností.“ [12] 

 

 Pro zjednodušení je skutečný zemský povrch nahrazen topografickou plochou 

obecně tvořenou vyvýšeninami a sníženinami, spojenými úbočími. Topografická plocha je 

obecná plocha s nepravidelným průběhem ve vodorovném i svislém směru. Dále rozlišujeme 

plochy rovné, vhloubené a vypuklé. Tvar topografické plochy charakterizuje soustava bodů 

a čar tvořící terénní kostru.  

 

Terénní kostru tvoří: 

 Body terénní kostry – kóty, výškové kóty (body dotyku vodorovné roviny 

s topografickou plochou, např. vrcholy, kupy, sedla) 

 Čáry terénní kostry  

o Hřbetnice – spojnice relativně nejvyšších bodů vypuklých ploch 

o Údolnice – spojnice relativně nejnižších bodů vhloubených ploch 

o terénní hrany – čáry výrazné změny spádu 

o tvarové čáry – čára ohraničující terénní tvar 

o spádnice – spojnice míst největšího spádu 

o úpatnice – čáry vymezující obrys vyvýšených tvarů [13] 

 

3.6 Interpretace výškopisu 

 Mezi metody interpretace výškopisu patří výškové kótování, vrstevnice, šrafování 

(technické šrafy), stínování, barevná hypsometrie, fyziografické metody.[13] První tři 

metody jsou popsány níže, protože patří mezi nejpoužívanější a také byly využity při tvorbě 

mapy.  
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3.6.1 Výškové kótování 

Metoda výškového kótování je ze všech uvedených metod nejpřesnější. Vyjadřuje 

průběh reliéfu terénu pomocí výškových bodů (kót) získaných jako výsledek z přímého 

měření. [13]  

Výškové kótování nám poskytuje informace o výšce terénu v daném bodě. Můžeme 

se setkat se dvěma druhy výšek a to absolutní a relativní. Absolutní výška je svislá 

vzdálenost mezi skutečným horizontem bodu a zvolenou nulovou hladinovou plochou. 

Naopak relativní výška je svislá vzdálenost mezi dvěma body (výškový rozdíl dvou bodů). 

Výškovými kótami opatřujeme významné body terénu. [5]  

 

3.6.2 Vrstevnice 

Vrstevnice jsou obecné čáry spojující na topografické ploše body o stejné nadmořské 

výšce. Jsou to obrazy průniků topografické plochy se soustavou hladinových ploch. 

Kombinací vrstevnic a výškových kót získáváme geometricky nejpřesnější vyjádření reliéfu. 

Kritériem kvality interpretace výškopisu je volba intervalu vrstevnic (i). Intervalem 

rozumíme vertikální vzdálenost mezi sousedními vrstevnicemi a volba závisí na měřítku 

mapy. Interval základních vrstevnic můžeme vypočítat ze vztahu i = M/5000, kde M je 

měřítko výsledné mapy. Aby byla mapa dobře čitelná, je nutné zachovat rozestup vrstevnic 

v mezích 0,3 – 12 mm. Rozestup vrstevnic je horizontální vzdálenost mezi sousedními 

vrstevnicemi.  Vrstevnice, které se nachází nad zvolenou nulovou plochou, nazýváme 

izohypsy, opačným případem jsou izobaty (hloubnice), které jsou pod touto hladinou. 

Vrstevnice vedené v obecných výškách nazýváme horizontály. 

  

Rozdělení vrstevnic: 

 základní – kreslíme plnou hnědou čarou,  

 hlavní – kreslíme plnou hnědou čarou silně v pěti násobném základním intervalu 

 pomocné – kreslíme čárkovaně, hnědou barvou, aby jejich průběh odpovídal 

polovině základního intervalu 

 doplňkové – kreslíme plnou slabou čarou, hnědou barvou, používají se k vystižení 

důležitých terénních tvarů [13] 

 



21 

3.6.3 Technické šrafy 

 V místech, kde jsou úzké a protáhlé terénní útvary nebo v místech, kde průběh terénu 

nelze vyjádřit pomocí vrstevnic, použijeme technické šrafy. V mapě jsou vyjádřeny pomocí 

pravidelně se střídajících dlouhých a krátkých čar (krátká čára se kreslí u nejvýše položené 

hrany) a kreslí se buď hnědou barvou (jedná-li se o přírodní útvar) nebo černou barvou 

(jedná-li se o útvar umělý). Obvykle se připojují kóty relativního převýšení útvaru oproti 

okolnímu prostředí. [13] 

 

 

Obr. 5 Zvětšenina vytvořené účelové mapy 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části textu je popsán postup zahrnující připojení na bodové pole, měřické 

práce, výpočetní práce a závěrečné práce vedoucí k výsledné mapě. 

4.1 Přípravné práce 

4.1.1 Rekognoskace terénu 

 Před samotnou návštěvou a rekognoskací zámeckého parku byl s kastelánkou 

dojednán souhlas se zaměřením lokality. Rekognoskace v zámeckém parku proběhla 

v červenci 2015. Rozsah zaměřovaného území (cca 23 ha) byl stanoven vedoucím práce a 

správou zámku. Pochůzkou v terénu byly blíže prohlédnuty prvky obsahu mapu a bylo 

zhodnoceno využití bodového pole s určením míst, kde by bylo třeba pomocnou měřickou 

síť zhustit. 

 

4.1.2 Využití bodového pole 

Před rekognoskací v terénu byly vyhledány body bodového pole v katastrálním 

území Velké Losiny použitelné pro připojení měření do S-JTSK a Bpv. Ze serveru 

dataz.cuzk.cz byly zjištěny následující body: 

 

 bod ZhB 000000925032130 a jeho dva zajišťovací body 

 body PPBP 779083000000555 a 779083000000554 

 

Bod ZhB, kterým je zámecká věž i oba zajišťovací body stabilizované žulovými 

mezníky byly podle dostupných místopisů nalezeny, ověřeny a použity pro měření. Bod 

PPBP 779083000000555, kterým je roh zámku, nebyl pro měření použit, protože se nacházel 

za hustým a vysokým porostem. Druhý bod PPBP 779083000000554, kterým je žulový 

mezník M2, byl sice nalezen, ale poškozený a nepoužitelný pro měření. 

 

Měření bylo připojeno na bod ZhB 000000925032130 a jeho dva zajišťovací body. 
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Obr. 6 Přehled bodů bodového pole [zdroj podkladu: geoportal.cuzk.cz] 
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4.1.3 Popis použitého přístrojového vybavení 

 Přístroje a pomůcky pro měření byly vypůjčeny z přístrojového vybavení Ústavu 

geodézie, VUT v Brně.  

 

 přijímač GNSS-RTK Trimble R4 

-pro vytvoření pomocné měřické sítě metodou GNSS a zaměření kontrolních bodů 

 

Podporované systémy GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU 

Přesnost RTK horizontální 8mm + 1ppm 

Přesnost RTK vertikální 15mm + 1ppm 

Tabulka 1 Parametry přijímače GNSS-RTK Trimble R4 [14] 

 totální stanice Topcon GPT-3003N 

-pro doplnění pomocné měřické sítě a podrobné měření 

 

Zvětšení 30x 

Dosah délkového měření 3 000 m 

Přesnost měření délek 3mm + 2ppm*D 

Přesnost měření úhlů 3´´(1 mgon) 

Tabulka 2 Parametry totální stanice Topcon GPT-3003N [15] 

 

 

Obr. 7 Topcon GPT-3003N [16]  Obr. 8 GNSS-RTK Trimble R4 [17] 
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4.2 Měřické práce 

 Zaměření lokality probíhalo v červenci 2015. Protože stávající bodové pole mělo pro 

zaměření celé lokality nedostatečnou hustotu, byla vybudována pomocná měřická síť 

pomocí metody GNSS a rajónu. Podrobné měření probíhalo ze stávajícího bodového pole a 

pomocné měřické sítě. Před každým měřením byla totální stanice nastavena. Nastaveny byly 

fyzikální korekce (teplota, tlak, vlhkost), konstanta hranolu (použitý hranol měl konstantu -

30mm) a měřítkový faktor. Dále byla změřena výška přístroje následně zadaná při registraci 

stanoviska. Měření probíhalo s měřítkem 1, matematické korekce byly nastaveny při 

importu měřených dat do programového prostředí Groma. 

 

4.2.1 Vytvoření pomocné měřické sítě 

 Pomocná měřická síť byla vybudována tak, aby bylo možné zaměřit celý rozsah 

lokality. Metodou GNSS byly zaměřeny a stabilizovány body 4001 – 4006. Měření na 

každém bodu probíhalo minimálně 20 sekund a druhé určení bodu bylo s minimálním 

odstupem 1 hodiny. Byla určena poloha i výška bodu metodou RTK. Takto vytvořená 

základní kostra pomocné měřické sítě byla při podrobném měření doplňována metodou 

rajónu o body 4007 – 4018. Délky a směry na body pomocné měřické sítě byly měřeny ve 

dvou polohách dalekohledu. 

Všechny body pomocné měřické sítě byly stabilizovány dočasně dřevěným kolíkem 

nebo nastřelovacím hřebíkem. 

  

4.2.2 Podrobné měření 

 Podrobné měření probíhalo z vybudované pomocné měřické sítě s využitím totální 

stanice. Protože bylo měřeno z již daných bodů, byla použita polární metoda s pevným 

stanoviskem, to znamená, že bylo vždy orientováno minimálně na dva další body pomocné 

měřické sítě a minimálně na jeden z nich byla změřena i délka. Měření podrobných bodů 

probíhalo v jedné poloze dalekohledu. 

Podrobné body byly voleny tak, aby co nejlépe a nejpřesněji vystihly charakter a 

podobu lokality.  
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Při měření byly zmapovány tyto prvky: 

 štěrkové chodníky 

 dlážděné cesty 

 rozhraní kultur 

 vodní tok (výška hladiny k 31. 7. 2015) 

 zámek 

 rybník (výška hladiny k 24. 3. 2017) 

 stromy 

 terénní hrany 

 

Hustota a rozložení podrobných bodů v monotónním terénu byla zvolena tak, aby ve 

výsledné mapě nebyly body od sebe vzdáleny více než 2 – 3 cm v měřítku mapy. Pro mapu 

1 : 500 tato vzdálenost odpovídá 10 – 15 m v terénu.  

 Danou lokalitu zmapovalo celkem 1191 podrobných bodů. 1181 bodů bylo určeno 

polární metodou, zbylých 10 bodů určeno konstrukčními oměrnými. Na každém stanovisku 

byl také kontrolně zaměřen minimálně jeden jednoznačně identifikovatelný bod, změřený i 

z jiného stanoviska.  

 

4.2.3 Kontrolní měření 

 Aby byla ověřena přesnost mapy 3. třídy přesnosti dle normy ČSN 01 3410, 

provedlo se kontrolní měření dne 24. 3. 2017. Kontrolní měření musí být nezávislé, 

rozložení bodů musí být úměrné po celé lokalitě a soubor kontrolních bodů musí tvořit 

reprezentativní výběr. Pro ověření přesnosti bylo vybráno 101 jednoznačně 

identifikovatelných bodů po celé lokalitě. Jedná se většinou a rohy zpevněných ploch, 

kanalizační šachty aj. Nezávislost byla dosažena zvolením jiné metody měření. Kontrolní 

body byly zaměřeny technologií GNSS metodou RTK. 
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4.3 Výpočetní práce 

 Po dokončení měřických prací v terénu následovalo zpracování naměřených dat. 

Jako první bylo potřeba naměřená data přenést z totální stanice do počítače. K tomuto 

přenosu byl použit program GEOMANW. Výstupem byl soubor v podobě zápisníku 

měřených dat (.zap). Přenos měřených dat proběhl bez zavedení korekcí z Křovákova 

zobrazení a nadmořské výšky. 

 Zápisníky byly importovány do programového prostředí Groma. V této fázi byly 

zavedeny korekce z Křovákova zobrazení a nadmořské výšky. Pro výpočet korekce je 

v programu funkce Křovák, která vypočítá měřítkový koeficient z aritmetického průměru 

souřadnic bodů pomocné měřické sítě. Pro zadanou lokalitu je měřítkový koeficient 

0.9999402440 (- 6.0 mm/100m). 

 Před výpočtem souřadnic bylo dále třeba nastavit výpočetní tolerance.  

 

 

Obr. 9 Výpočetní tolerance 
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4.3.1 Výpočet souřadnic bodů pomocné měřické sítě 

 K určení souřadnic bodů 4001 – 4006 pomocné měřické sítě nebyly nutné další 

výpočty. Souřadnice byly získány přímo v terénu technologií GNSS pomocí 

transformačního modulu zpřesněné globální transformace, který je součástí programového 

vybavení kontroleru. Tyto informace a korekce byly získány ze sítě permanentních stanic 

CZEPOS. Výsledné souřadnice jsou aritmetickým průměrem prvního a druhého měření. 

 

Číslo 

bodu 

Výsledné souřadnice [m] Odchylky dvou měření [m] 

Y X Z Y X Z 

4001 558119,89 1072553,12 379,13 0,00 0,02 0,05 

4002 557959,53 1072425,30 379,81 0,02 0,01 0,02 

4003 558026,63 1072379,06 380,74 0,00 0,01 0,01 

4004 558058,16 1072344,01 382,47 0,04 0,01 0,06 

4005 558097,43 1072417,65 381,86 0,02 0,03 0,03 

4006 558136,36 1072439,61 385,11 0,00 0,02 0,01 

Tabulka 3 Výsledné souřadnice bodů určených GNSS 

 

 Souřadnice bodů 4007 – 4018 pomocné měřické sítě byly určeny metodou rajónu 

v programu Groma. Nejprve bylo nutné založit nový seznam souřadnic daných bodů, 

obsahující souřadnice stávajících bodů polohové bodového pole a souřadnice bodů určené 

technologií GNSS nutné k dalším výpočtům. V importovaném zápisníku bylo nutné 

redukovat měření ve dvou polohách dalekohledu. Redukce proběhla pomocí funkce 

Zpracování zápisníku, která redukuje vodorovné i zenitové úhly a opravuje délky. 

Souřadnice a výšky bodů pomocné měřické sítě byly získány z redukovaných zápisníků 

pomocí funkce Polární metoda dávkou, která hromadně vypočítá celý zápisník. V průběhu 

výpočtu byly z protokolu kontrolovány dosažené odchylky a porovnávány s povolenými. 

Všechny výpočty byly v rámci výpočetních tolerancí. Nově vypočítané souřadnice byly 

následně přidány do seznamu souřadnic daných bodů. 
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Obr. 10 Seznam souřadnic pomocné měřické sítě v programu Groma 

 

4.3.2 Výpočet souřadnic podrobných bodů 

 Souřadnice podrobných bodů stejně jako body pomocné měřické sítě určené rajónem 

byly vypočítány v programu Groma pomocí funkce Polární metoda dávkou. V průběhu 

výpočtu se kontrolovaly odchylky na jednoznačně identifikovatelných bodech určených 

vždy ze dvou různých stanovisek, žádná z odchylek nepřesáhla povolenou hodnotu. Veškeré 

výpočty byly v rámci výpočetních tolerancí. Podrobné body byly přidány do seznamu 

souřadnic podrobných bodů. 

 

Obr. 11 Polární metoda dávkou 
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4.3.3 Testování přesnosti mapy 

 Výpočet souřadnic kontrolních bodů probíhal obdobně jako výpočet podrobných 

bodů. Byl založen nový seznam souřadnic, kam byly naimportovány všechny souřadnice 

kontrolních bodů získaných technologií GNSS číslované stejně jako odpovídající si 

podrobné body. Následně byl seznam souřadnic kontrolních bodů porovnán se seznamem 

souřadnic podrobných bodů v programu Groma funkcí Porovnání seznamů souřadnic. 

Výsledkem je statistika porovnání seznamů souřadnic, ze které vyplývá dodržení kritérií pro 

3. třídu přesnosti dle normy ČSN 01 3410. 

 

 

Obr. 12 Statistika porovnání seznamů souřadnic 

 

 Testování přesnosti mapy bylo provedeno dle ČSN 01 3410. Testování proběhlo na 

vybraných jednoznačně identifikovatelných bodech, rozmístěných po celé zájmové lokalitě. 

Bylo vybráno 101 kontrolních bodů, kterým byla testována přesnost souřadnic a výšek. Body 

byly zaměřeny nezávislým měřením technologií GNSS. Všechny vybrané body splňují 

kritéria pro 3. třídu přesnosti tvorby mapy.  

 

Třída přesnosti uxy [m] uH [m] uv [m] 

3 0,14 0,12 0,50 

Tabulka 4 Kritéria 3. třídy přesnosti [6] 
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K testování přesnosti souřadnic se nejdříve vypočetly rozdíly souřadnic na 

testovaných bodech 

∆𝑋 = 𝑋𝑚 − 𝑋𝑘 ; ∆𝑌 = 𝑌𝑚 − 𝑌𝑘 

kde 𝑋𝑚 ,  𝑌𝑚  jsou souřadnice měřených bodů a 𝑋𝑘 ,  𝑌𝑘   jsou souřadnice téhož bodu 

z kontrolního měření. 

Přesnost souřadnic byla testována pomocí výběrové směrodatné souřadnicové 

odchylky  

𝑠𝑋𝑌 = √
1

2
(𝑠𝑋

2 + 𝑠𝑌
2) 

vypočítané jako kvadratický průměr směrodatných odchylek souřadnic 𝑠𝑋 ,  𝑠𝑌  

𝑠𝑋 = √
1

𝑘∗𝑁
∑ ∆𝑋𝑖=1

𝑁𝑁
𝑖=1   ;  𝑠𝑦 = √

1

𝑘∗𝑁
∑ ∆𝑌𝑖=1

𝑁𝑁
𝑖=1  

kde N je počet testovaných bodů,  k koeficient přesnosti kontrolního měření, testování bylo 

provedeno s koeficientem k=2, protože obě určení bodu byla se stejnou přesností. 

 

Zároveň byla vypočítána polohová odchylka 

∆𝑃 = √ΔX2 + ΔY2 

která musí vyhovovat kritériu 

|∆𝑃| ≤ 1,7 ∗ 𝑢𝑋𝑌   

a výběrová střední souřadnicová chyba musí vyhovovat kritérium 

𝑠𝑋𝑌 ≤ 𝜔2𝑁 ∗ 𝑢𝑋𝑌 

kde 𝑢𝑋𝑌 = 0,14𝑚 je základní střední souřadnicová chyba, 𝜔2𝑁 je koeficient, který má na 

hladině významnosti α = 5% hodnotu 1,1 pro testovaný počet bodů. [6] 

 

Počet testovaných bodů 101 

Podmínka |∆𝑃| ≤ 1,7 ∗ 𝑢𝑋𝑌 ≤ 0,24 𝑚 vyhovuje 100% bodů 

Podmínka 𝑠𝑋𝑌 ≤ 𝜔2𝑁 ∗ 𝑢𝑋𝑌 ≤ 0,15 𝑚 𝑠𝑋𝑌 = 0,03 𝑚 

Tabulka 5 Testování souřadnic - výsledky 
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K testování výšek byly opět vypočítány rozdíly 

∆𝐻 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑘 

kde 𝐻𝑚 je výška měřeného bodu, 𝐻𝑘 je výška téhož bodu z kontrolního měření. 

 Výšková přesnost byla testována pomocí výběrové střední výškové chyby 

𝑠𝐻 = √
1

𝑘 ∗ 𝑁
∑ ΔH𝑖

2

𝑁

𝑖=1

 

kde N je počet testovaných bodů,  k koeficient přesnosti kontrolního určení výšky, testování 

bylo provedeno s koeficientem k=2, protože obě určení výšky byla se stejnou přesností. 

První bylo testováno kritérium přesnosti pro rozdíly výšek 

|∆𝐻| ≤ 2 𝑢𝐻 ∗ √𝑘 

kde 𝑢𝐻 je základní střední výšková chyba. 

Druhé testování bylo provedeno pro výběrovou střední výškovou chybu, která musí 

vyhovovat kritériu pro: 

 

Zpevněný povrch      𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁 ∗ 𝑢𝐻 

Nezpevněný povrch   𝑠𝐻 ≤ 3 𝜔𝑁 ∗ 𝑢𝐻 

Výšky určené z vrstevnic 𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁 ∗ 𝑢𝑣 

 

kde 𝑢𝐻 = 0,12𝑚 je základní střední výšková chyba a  𝑢𝑣 = 0,50𝑚 je základní výšková 

chyba výšek určených z vrstevnic,  𝜔𝑁 je koeficient, který má na hladině významnosti α = 

5% hodnotu 1,1 pro testovaný počet bodů. [6] 

 

Počet testovaných bodů 101 

Podmínka |∆𝐻| ≤ 2 𝑢𝐻 ∗ √𝑘 ≤ 0,34 𝑚 vyhovuje 100% bodů 

Podmínka 𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁 ∗ 𝑢𝐻 ≤ 0,13 𝑚 𝑠𝐻 = 0,03 𝑚 

Tabulka 6 Testování výšek - výsledky 

Kompletní testování a výsledky jsou digitální přílohou č. 5 této práce. 
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5 TVORBA MAPY 

 Účelová mapa a přehledný náčrt pomocné měřické sítě byly vytvořeny zejména 

pomocí programu Microstation PowerDraft v8i. Některé prvky mapy byly doplněny 

v nadstavbě MGEO programu Microstation. Vrstevnice byly vygenerovány programem 

Atlas DMT. 

 Jako první byl v programu Microstation vytvořen nový výkres formátu *.dgn. Poté 

byly pomocí aplikace MDL Groma nastaveny atributy importu a do výkresu byly 

naimportovány souřadnice bodů pomocné měřické sítě a podrobných bodů. Tabulka atributů 

byla převzata z předmětu Mapování I. 

 Byla zahájena kresba mapy podle již zmíněných atributů a měřických náčrtů. Pro 

lepší orientaci byly nejprve spojeny body tvořící rozsáhlé prvky polohopisu např. zdi zámku, 

cesty, řeka, rybník. Takto základně pospojovaná kresba byla doplněna o podrobnější prvky 

polohopisu, mapové značky podle ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – kreslení a značky 

a popis.  

V nadstavbě MGEO byly do mapy přidány technické šrafy, křížky průsečíků 

pravoúhlé souřadnicové sítě, rohy mapových listů a okrajový náčrtek zobrazující polohu 

mapy vzhledem ke kladu mapových listů.  

Vrstevnice byly vypočítány pomocí programu Atlas DMT. Nejprve byly 

importovány souřadnice podrobných bodů, ze kterých byl generován přibližný model terénu. 

Model terénu byl následně upraven definováním hran, kde byly rozlišovány povinné, lomové 

a ostrovní hrany. Z takto upraveného modelu terénu byly vypočítány vrstevnice, následně 

byly vrstevnice exportovány do formátu *.dxf a naimportovány do mapy. Základní interval 

vrstevnic byl zvolen jeden metr a každá pátá vrstevnice je zdůrazněná. 

Na závěr byla mapa opatřena legendou, popisovou tabulkou a orientací na sever. Dále 

byly upraveny výškové kóty, které jsou na zpevněném povrchu na dvě desetinná místa a na 

nezpevněném na jedno desetinné místo. Z důvodu přehlednosti mapy byly některé kóty 

posunuty nebo pootočeny. 
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Obr. 13 Grafické prostředí programu Microstation 
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6 ZÁVĚR 

 Bakalářská práce teoreticky a prakticky popisuje postup pro vyhotovení účelové 

mapy. Zájmovým územím je část zámeckého parku před zámkem ve Velkých Losinách. 

Nejdříve byla nutná rekognoskace terénu a bodového pole. Z rekognoskace vyplynulo, že je 

možné se připojit na nalezené a ověřené body státního polohového bodového pole. 

Nedostatečná hustota stávajícího bodového pole byla řešena doplněním pomocné měřické 

sítě pomocnými body pomocí technologie GNSS a dále rajóny. Podrobné měření bylo 

realizované převážně polární metodou. Některé podrobné body byly určeny konstrukčními 

oměrnými. Testování přesnosti mapy bylo provedeno na základě nezávislého zaměření 101 

kontrolních bodů technologií GNSS. Kompletní testování s výsledky jsou digitální přílohou 

číslo 5 bakalářské práce. Měření bylo připojeno do souřadnicového systému S-JTSK a 

výškového systému Bpv. Veškeré výpočty byly provedeny v programu Groma. Protokoly o 

výpočtech jsou digitální přílohou číslo 2 této práce. Grafické přílohy byly vytvořeny 

v programu Microstation PowerDraft v8i a programové nadstavby MGEO. 

 Výsledná mapa byla vytvořena v měřítku 1 : 500 ve 3. třídě přesnosti. Svým obsahem 

a přesností odpovídá normám ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek a ČSN 01 3411 Mapy 

velkých měřítek - kreslení a značky.  

Účelová mapa bude předána správě zámku. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv   Výškový systém Balt po vyrovnání 

ČSN    Česká státní norma 

ZPBP   Základní polohové bodové pole 

ZhB   Zhušťovací body 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

ČSNS   Česká státní nivelační síť 

GNSS   Globální navigační satelitní systémy 

GPS NAVSTAR Americký globální polohový systém 

GLONASS  Ruský vojenský družicový systém 

GALILEO  Evropský civilní družicový systém 

BEIDOU  Čínský družicový systém 

RTK   Real time kinematic  

GSM   Globální systém pro mobilní komunikaci 
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