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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému 

v lokalitě Nesměř. Jedná se o revizi stávající databáze bodového pole FAST sloužící pro 

výuku v terénu v programu ArcGIS. 

Klí čová slova  

Nesměř, ArcGIS, bodové pole, výuka v terénu 

 

Abstract 

The subjekt of bachelor ́s thesis is updating of geographic informatik system in the 

area of Nesměř. This is a revision of an existing database point field FAST used for 

training in the field maintained in ArcGIS. 

 

Keywords 

Nesměř, ArcGIS, point field, field training 
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ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je aktualizace geografického informačního 

systému účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř. Náplní práce je revize a případné doplnění 

bodového pole využívaného pro výuku v terénu 1. ročníku bakalářského studia předmětu 

Geodézie na FAST VUT v Brně. 

Převážnou většinu bodů v databázi tvoří body zřízené pracovníky Stavební fakulty 

pro potřeby výuky, ale jsou zde zahrnuty i body státní, které se nacházení poblíž a dají se 

vhodně využít. Jedná se o několik bodů v rámci ZPBP, ČSNS a PPBP, které jsou 

využívány převážně jako orientace nebo přechodné či kontrolní body. 

Cílem je uvedení současné GIS databáze do stavu shodného se stavem v terénu, což 

umožní lepší efektivnost jejího využití. Databáze je vedena v prostředí programu ArcGIS 

od společnosti Esri, které umožňuje snadné a přehledné zobrazení bodů i s jejich atributy, 

místopisy a fotkami, a to přímo v mapě, bez nutnosti vyhledávání ve složkách. Takto 

aktualizovaný a vedený systém GIS je vhodný jak pro výuku v terénu, tak i pro údržbu 

a vedení bodového pole. 
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1. DEFINICE GIS 

Geografický informační systém je poměrně těžké jednoznačně definovat, jelikož se 

na něj dá nahlížet z více hledisek. Obecně jde o systémy, jež pracují s prostorovými daty. 

Tato data je možno využít v celé škále oborů lidské činnosti. Nejen pro tvorbu map, ale 

například i v dopravě, veřejné správě, obraně, managementu atd. V tomto systému je 

možno jednoduše a přehledně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet 

a zobrazovat všechny druhy informací. [5][8][11][12] [13] 

Problematikou GIS se v dnešní době zabývá mnoho firem. Za zmínku stojí 

například Esri, Exelis VIS a Schneider Electric, které se zaměřují na správu, analýzu 

a vizuální reprezentaci komplexních informací vztahujících se k území. [5][8][11][12] [13] 

 

1.1. Obecně o ArcGIS 

Program ArcGIS je možno využívat v různých variantách, které poskytují širokou 

škálu užitečných vlastností, nástrojů a pomůcek pro řešení dané situace. Základní varianty 

jsou: ArcGIS for Server, ArcGIS for Mobile, ArcGIS Online, ArcGIS for Developers 

a ArcGIS for Desktop.[5][6][8][11][12] 

ArcGIS for Server - je platforma pro tvorbu skupinových, centrálně spravovaných 

aplikací. S jeho použitím lze budovat webové aplikace či webové služby zajišťující plnou 

funkčnost GIS. Veškeré zpracování i správu dat zprostředkují servery, čímž jsou nároky 

na straně klienta minimální. Výhodou je též, že koncový uživatel nemusí nutně být 

odborník na GIS, a přesto mu je umožněno pracovat s prostorovými daty, získávat 

jednoduše výsledky např. složitých analýz s minimálními nároky na hardware. 

[5][6][8][11][12]  

ArcGIS for Mobile - je aplikace pro přenosná zařízení, jako jsou mobilní telefony, 

tablety, kapesní počítače a jiné. Tuto aplikaci je možno využít k přenosu dat GIS k osobám 

v terénu a poskytnout jim tak přesný a přehledný pohled na daný úkol. Také podporuje 

možnosti mobilního mapování, GPS, kopírování dat, editaci a další 

nástroje.[5][6][8][11][12] 

ArcGIS Online - umožňuje jednoduché užívání, vytváření, sdílení a správu map, 

vrstev, aplikací, analýz a dat prostřednictvím internetu. [5][6][8][11][12] 
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ArcGIS for Developers - umožňuje vystavění vlastních desktopových 

i serverových GIS aplikací.[5][6][8][11][12] 

ArcGIS for Desktop - je produkt tvořený sadou pro správu, vytváření, analýzu 

a vizualizaci geografických dat. Umožňuje budování geografického informačního systému 

a je dostupný ve třech licenčních úrovních, které se liší hlavně rozsahem možností 

manipulace s daty.[5][6][8][11][12] 

Dané úrovně jsou[5][6][8][11][12]:  

ArcGIS Desktop Basic (ArcView) slouží především k zobrazování a analýze dat 

GIS, k tvorbě mapových výstupů a obsahuje základní nástroje pro tvorbu, správu a editaci 

dat.  

ArcGIS Desktop Standard (ArcEditor) disponuje navíc oproti verzi basic větším 

množstvím nástrojů a pokročilými způsoby vytváření nových dat, kontroly jejich kvality 

a přesnosti. Umožňuje definování a spravování geodatabáze a metadat.  

 

ArcGIS Desktop Advanced (ArcInfo) je nejvyšší licenční úroveň, která obsahuje 

vše z předchozích verzí a k tomu navíc přináší škálu analytických a kartografických funkcí. 

Tato licence je určena specialistům, kteří chtějí maximálně využít potenciálu GIS 

a vytvářet profesionální mapové a jiné výstupy. 

 Všechny licenční úrovně využívají stejné programové prostředí, ve kterém 

se pracuje pomocí vzájemně propojených aplikací. ArcCatalog slouží pro správu 

a organizování dat. ArcToolbox obsahuje nástroje pro práci s daty. ArcMap 

nejpoužívanější z aplikací umožňuje tvorbu a úpravu geografických dat, analýzy těchto dat 

a tvorbu konečných vizuálních výstupů.[5][6][8][11][12] 

1.2. Data v prostředí ArcGIS 

V programu se pracuje pomocí features (geoprvků), jež tvoří základní jednotky, 

které jsou označeny pomocí svého geometrického a polohového určení a atributů.  Atributy 

lze libovolně přizpůsobit pro naše potřeby a pak je využít nejen pro informace, ale 

i ke snadnému vyhledání a třídění prvků v databázi. Geoprvky mohou být reprezentovány 

jako rastry (pixely) nebo vektory (body, linie, polygony).[5][6][8][11][12] 

Data se dají ukládat v základním formátu geodatabáze nebo shapefile. 
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Geodatabáze je pokročilejší formát uložení jak rastrových, tak vektorových dat. 

Data jsou zde rozdělena do tříd a datových sad. Může být rozšiřována dalšími pokročilými 

možnostmi, jako je například: přidávání topologií, sítí nebo podtypů a domén. Tento 

formát vytváří pouze jeden soubor.[5][6][8][11][12] 

*.mdb 

Shapefile je jednoduchý a nejpoužívanější formát uložení vektorových dat. Každý 

jeden Shapefile může obsahovat pouze jeden typ prvku a to buď bod, linii nebo polygon. 

Výhoda formátu Shapefile je jeho kompatibilita a snadné přenášení do jiných programů. 

Tento formát je ukládán do několika souborů, z nichž jsou první tři z uvedených 

povinné.[5][6][8][11][12] 

*.shp – povinný hlavní soubor obsahující údaje o geometrii 

*.dbf – povinný databázový soubor obsahující atributová data ve formátu dBASE 

*.shx – povinný soubor s indexem propojujícím geometrii s atributovými daty 

*.cpg – využití kódové stránky pro identifikaci znaků 

*.prj – definice použitého souřadnicového systému 

*.sbn, *.sbx – prostorový index 

Práce byla zpracována v programu ArcGISfor Desktop 10.4.1 a využito bylo 

ukládání dat ve formátu shapefile z důvodu zachování stávající struktury a jednoduchosti 

práce s tímto formátem.[5][6][8][11][12] 

V případě zájmu o hlubší znalosti programu ArcGIS jsou k dispozici návody, nebo na 

internetu přítomné tutoriály poskytované jak společností Esri, tak v česku působící firmou 

ArcData.[5][6][8][11][12]  
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2. GNSS 

Jedná se o globální navigační satelitní systémy, které nám umožňují za pomocí 

signálů družic určit polohu a orientaci na zemském povrchu. Tato technologie je dnes 

poměrně hojně rozšířena díky své přesnosti, rychlosti a nízkým nárokům na samotnou 

obsluhu přístroje. Hlavními systémy jsou americký GPS a ruský GLONASS, dále pak 

Compas nebo Galileo.[12][14][15][16] 

Struktura většiny GNSS je obdobná a liší se v zásadě pouze v technických 

detailech. Lze ji rozdělit na tři základní segmenty: kosmický, řídící a uživatelský. 

[12][14][15][16] 

 

Kosmický segment – zahrnuje aktivní umělé družice Země, které obíhají po 

drahách ve výšce cca 20000 km nad Zemí. Každá družice je vybavena přijímačem, 

vysílačem a atomovými hodinami.[12][14][15][16] 

 

Řídící segment – hlavní řídící stanice a několika monitorovacích stanic, které 

nepřetržitě přijímají signály ze všech družic. Tato data se zpracují a použijí k úpravě drah 

a hodin družic.[12][14][15][16] 

 

Uživatelský segment – zahrnuje pozemní přijímače schopné přijímat a zpracovávat 

družicové GNSS signály.[12][14][15][16] 

 

Všechny GNSS systémy počítají polohu pomocí triangulace, pro kterou je třeba 

získat informace z několika družic najednou, avšak nejméně ze 4 ve stejný čas. Přesnost 

výsledku měření ovlivňují zejména atmosférické podmínky, chyby související s družicemi 

a přijímači, nepřesnost umístění přijímače na bod. [12][14][15][16] Dále je možno dělit 

výpočty podle principu na tyto [12][14][15][16]: 

 

Kódové – jednoduché, spolehlivé a nejčastěji používané. Na základě časových značek 

a známé pozice družic je možno spočítat polohu a čas v místě přijímače. 

 

Fázové – měření využívají určování pseudovzdáleností pomocí nosných vln 

L1a L2.  
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Fázový doměrek je možné určit s milimetrovou přesností. Protože ale u klasické 

sinusové vlny nelze určit čas jejího odeslání, obsahují fázová měření nejednoznačnost 

v počtu celých vlnových délek. Nejednoznačnosti se počítají vyrovnáním stejně jako 

ostatní neznámé v systému rovnic fázových pozorování. V této fázi jsou získány přibližné 

hodnoty, které však nejsou celočíselné. Tyto hodnoty se zaokrouhlí na celá čísla a provede 

se nové vyrovnání. Existuje mnoho metod řešení nejednoznačností, použití se volí 

v závislosti na délce observace. 

 

Měření jsou náchylná na přerušení kontinuity signálu a je nutné odstranit všechny 

systematické chyby jako: ionosférickou a troposférickou refrakci, chybu hodin, nepřesné zprávy 

družic, polohu a orientaci fázového centra antény, vícecestné šíření, zastínění výhledu. 

 

Používané metody: 

• Statická (Static) - dlouhodobá měření, hodiny až dny z více referenčních přijímačů 

a postprocesním zavedením korekcí 

• Rychlá statická (Fast static) – délka měření v minutách, je třeba dvojice 

referenčních dvoufrekvenčních přijímačů, z toho jeden o známých souřadnicích 

a vyhodnocení postprocesních korekcí 

• Stop and go (polokinematická) - měření v řádech sekund, pracuje na principu 

jednoho referenčního a jednoho terénního přijímače, který vyhodnocuje fáze 

i během přesunu mezi měřenými stanovišti 

• Kinematická (Kinematic) - vyžaduje jeden terénní přijímač, který se na počátku 

inicializuje nebo je schopen nejednoznačnost úspěšně řešit i během přesunu mezi 

měřenými stanovišti  

• RTK  (Real Time Kinematic) – metoda, kdy jsou jedním přijímačem v terénu 

zpracovávány korekce permanentních referenčních stanic získané z geostacionární 

družice, rádia nebo internetu. Tyto korekce dělíme na: 

o plošné korekce 

o korekce blízké virtuální referenční stanice vypočtené ze síťového řešení 

o měřená data referenční stanice  

 

Dopplerovské – pracuje na principu zjišťování změny frekvence v důsledku relativního 

pohybu družice vůči přijímači. Na základě údajů z jedné družice lze vypočítat relativní polohu 
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vůči družici v jedné rovině prostoru. Pro trojrozměrnou pozici je třeba použít měření z více 

družic. Z toho je možno dopočítat následně polohu na Zemi nebo rychlost. 

 

Úhloměrné – vychází z možnosti zaměřovat družici pomocí směrových antén 

a určit úhly vzhledem k vodorovné rovině. Provádí se k více družicím zároveň nebo 

k jedné družici v různém čase. Tato metoda má však komplikované řešení a malou 

přesnost. 
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3. GIS V LOKALIT Ě NESMĚŘ 

3.1. Lokalita 

Účelová síť FAST se nachází ve východní části kraje Vysočina v okrese Žďár 

nad Sázavou, u hranice s okresem Třebíč, 5 km jihovýchodně od Velkého Meziříčí. Oblast 

výuky se rozkládá na polích, loukách a v lese východně až severovýchodně od Dolních 

Heřmanic, v RS Nesměř a podél řeky Oslavy od Nesměře až po Řihákův Mlýn. Body jsou 

rozesety v celé této oblasti s tím, že nejvíce bodů se nachází v horní části na polích, 

loukách a u polních cest a v bezprostřední blízkosti RS Nesměř.  

 
 

Obr.1  Lokalita (zdroj: [11]) 

 

3.2. Podklady 

 Pro aktualizaci aplikace GIS bylo použito podkladů pro výuku v terénu, které 
poskytl pan doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc, pan Ing. František Soukup, pan Ing. Jakub 
Foral a pan Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. Těmito materiály jsou: 
 

stávající aplikace GIS bodového pole 

tabulka obsahující aktuální informace o bodech 

dokumentace obsahující několik zadání úloh z předchozích let  

dokumentace výsledků řešení úloh z předchozích let 
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3.3. Revize 

3.3.1. Přípravné práce 

Samotná databáze nebyla příliš udržována, ale skutečný stav bodového pole byl 

dobře udržován jinými prostředky, a to buď v papírové podobě nebo například v excelové 

tabulce poskytnuté jako jeden z podkladů. Při počátečních pracích byly protříděny veškeré 

podklady a z nich byl sestaven seznam obsahující veškeré body, které se s největší 

pravděpodobností vyskytují v terénu. Dále pak byl tento seznam doplněn o informace 

týkající se existence místopisů a fotografií, a zda je daný bod uveden ve stávající databázi 

nebo musí-li být do databáze přidán, popřípadě jiné defekty či nedostatky. Též byl 

připraven soubor obsahující souřadnice jednotlivých bodů, který byl importován do 

aparatury Trimble R4-3 výr. č.: 5329440578. 

 

3.3.2. Terénní průzkum a měření 

Do terénu bylo vyjeto 27. 11. 2015 zapůjčeným automobilem, s doprovodem mého 

spolubydlícího Josefa Žáka a aparaturou Trimble. Na místě za pomocí podkladů, paměti 

a souřadnic uložených v měřící aparatuře započalo kontrolní měření metodou RTK, při 

kterém se průběžně na podkladě seznamu nedostatků z předchozího kroku provádělo 

doplnění některých chybějících místopisů, fotografií a opravy jiných nedostatků. 

Vzhledem k datu měření, bylo počasí na měření víc než přívětivé, polojasno 

s bezvětřím. Teplota byla poměrně nízko, což se podepsalo především na technice, kterou 

bylo v půlce měření nutno zahřát v automobilu, než byla opět schopna provozu. Naštěstí 

bez trvalých následků. 

 
3.3.3. Kancelářské práce 

První bylo provedeno vyhodnocení kontrolního měření a proveden rozbor přesnosti 

s kritérii pro 3. třídu přesnosti. Celkem bylo přeměřeno 80 bodů. Přeměřované body se 

nacházely převážně v horní části lokality z důvodu zastínění GNSS signálu u bodů 

vyskytujících se v lese a při krajích v údolí řeky Oslavy.  

Z výsledků kontrolního zaměření vyplynuly tyto hodnoty: 

Střední výběrové chyby souřadnic:  sy= 0,12 m 
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      sx= 0,16 m  

Výběrová střední souřadnicová chyba:  sxy= 0,14 m 

Měření probíhalo bez větších problémů a danou metodou s dosaženou přesností 

měření byla ověřena správnost souřadnic kontrolovaných bodů. U několika bodů byla 

odchylka trochu větší, ale pořád v mezích. Za zmínku stojí jedině měření na bodě 593, kde 

se vyskytl problém a odchylka dosahuje značných hodnot. Problém byl pravděpodobně 

způsoben bezprostřední blízkostí vysokých stromů. Tato přesnost je pro dané úlohy v dané 

lokalitě dostačující a není tedy třeba vyvozovat žádná opatření či postupy ke zpřesnění 

souřadnic daných bodů. Protokol z měření se seznamem zaměřených bodů a výpočtem 

rozboru přesnosti je uveden v příloze č.: 10. 

Za druhé bylo provedeno doplnění bodů chybějících v databázi, vytvoření 

a naplnění nového shapefile na zničené body. Dále proběhlo celkové přepsání všech adres 

odkazů v atributech (str. 22) na relativní, které jsou efektivnější. Též proběhla menší 

úprava vzhledu nivelačních bodů, která je činí trochu více viditelné. Proběhla též obnova 

mapových podkladů (str. 23). 

Za třetí byla zahájena oprava chybných či neúplných místopisů a převádění 

místopisů do elektronické podoby. Celkem bylo doplněno nebo opraveno 38 místopisů. 

Práce spočívala v překreslování místopisů z papírové podoby, která byla poskytnuta jako 

podklad, nebo z nově načrtnutých místopisů v terénu, do elektronické podoby v prostředí 

programu Microstation. U chybných místopisů byla opravována převážně neúplnost 

popisných informací a špatná čísla bodů. Všechny místopisy byly řádně pojmenovány (str. 

23) a následně vloženy do databáze a propojeny s body.  

Za čtvrté probíhalo utřídění, přejmenování (str. 23) a následné vkládání nových 

fotografií do databáze. Celkem bylo pořízeno a následně do databáze zakomponováno 155 

nových fotografií bodů a jejich okolí. 

 

3.4. Nové body 

V rámci prací na aktualizaci GIS účelové sítě Nesměř bylo požádáno o vytvoření 

několika nových bodů v oblasti kolem RS Nesměř s důrazem, aby jejich rozmístění vhodně 

doplnilo stávající síť a umožnilo rozmanitější zadávání a řešení některých úloh.  
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Na základě tohoto podnětu bylo rozhodnuto o zřízení 3 nových bodů v severní části 

sítě, 3 bodů přímo v areálu RS Nesměř a 3 bodů v jižní části. Nové body byly číslovány od 

čísla 622 do čísla 628 s ohledem na to, aby nedošlo k případné duplicitě čísla bodu. Pro 

vyhotovení nových bodů byla nakonec zvolena metoda měření GNSS RTK(str. 13), i když 

zde kvůli poloze v údolí hrozilo, hlavně na krajích hned vedle lesa, že bude obloha příliš 

stíněna a měření nebude v těchto místech možné. Náhled rozložení nových bodů vzhledem 

ke stávající síti v příloze č.: 11. 

Dne 19. 3. 2016 byl proveden přesun hromadnou dopravou do dané lokality. 

Vzhledem k odlehlosti lokality a faktu, že byl víkend, tak bylo možné se dostat pouze do 

Velkého Meziříčí, odkud se pokračovalo pěšky na danou lokalitu. Zde započalo 

vyhledávání pomocí předchozího návrhu rozložení vhodných míst pro stabilizaci nových 

bodů. Po nalezení uspokojivého místa s možností trvale stabilizovat bod zde bylo 

provedeno měření GPS rychlou statickou metodou, stabilizace, označení barvou 

a vyhotoveny fotografie okolí a detailu bodu a vyhotoven náčrt místopisu. Po dokončení 

všech nutných prací následovala zdlouhavá zpáteční cesta do Velkého Meziříčí a následně 

do Brna. Následovalo shromáždění nutných informací pro postprocesing, následný výpočet 

s transformací souřadnic, vyhotovení místopisů a třídění fotografií. Bohužel 

kvůli nekvalitním datům z referenční stanice, bodů a následným problémům při výpočtech 

a samotné transformaci vznikl chaotický stav, jehož výsledek prokazoval značné odchylky 

a nestabilitu. To vedlo k tomu, že celé toto měření nebylo možné nijak využít. Proto bylo 

zavrženo a vznikla nutnost měření opakovat. 

Nové měření proběhlo 30. 3. 2017 a jako měřící metoda byla použita metoda RTK 

kvůli její jednoduchosti a spolehlivosti. Cesta na lokalitu byla tentokrát o něco přívětivější, 

jelikož byla možnost dojet až do Dolních Heřmanic, jedinou nevýhodou byl čas odjezdu 

spoje z Brna ve velmi brzkých hodinách, a to přesně ve 3:45 hodin. Po příjezdu na lokalitu 

bylo zjištěno, že dva body byly zničeny. Vzhledem k dostatečnému množství zbývajících 

bodů nebyly tyto body obnovovány. Nové body byly v terénu zaměřeny metodou RTK 

s tím, že měřeno bylo 2x na každém bodě s nejméně hodinovým rozestupem, aby byl 

dodržen správný měřický postup. Na každém bodě byla observace nejméně 22s. Měření 

bylo provedeno aparaturou Trimble R4-3 výr. č.: 329440578. Protokol z měření je uveden 

v příloze č.: 10. 
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Tab.1  Nové body 

Číslo bodu Y X Z poznámka

622 638567.91 1142976.42 406.08 železná trubka

623 638534.60 1143497.08 404.70 křížek v kameni

624 638507.24 1143512.58 405.38 křížek v kameni

625 638453.97 1143560.71 403.70 roh betonového panelu

626 638318.59 1143901.07 401.10 křížek v kameni

627 638288.44 1143904.40 402.17 křížek v kameni

628 638261.63 1143791.76 403.84 železná trubka

 

3.5. Databáze 

Databáze je vedena v souřadnicovém systému JTSK a data jsou uložena ve formátu 

shapefile. Je zde celkem 5 vrstev, které tvoří hlavní obsah a poté připojené mapové 

podklady. Jednotlivé shapefile je možno nalézt ve složce SHP jako součást přílohy č.: 8. 

Názvy vrstev jsou uvedeny v tabulce níže. Obsah jednotlivých vrstev je uveden již 

v samotném názvu, tudíž není třeba uvádět další popis. Jednotlivé vrstvy obsahují data 

získaná jak z podkladů, tak v případě státních bodů i z databáze ČUZK.  

 

Tab.2  Rozdělení shapefile 

shapefile

polohové body státní

nivelační body státní

polohové body VUT

polohové body VUT přidružené

nivelační body VUT

zničené  
 

Databáze nabízí spoustu možností editace, přidávání a zobrazení dat a jejich 

jednotlivých parametrů. Jako příklad lze uvést velni propracovaný systém na přidávání 

a tvorbu symbolů, možnost editace popisků a skládání vrstev jedné nad druhou s možností 

nastavit průhlednost vrstvy. Tyto možnosti byly plně využity při tvorbě jednotlivých 

značek, úpravě popisků a dalších krocích. Některé z těchto kroků je možno nalézt v příloze 

č.: 3, ve formě printscreenů z prostředí programu. 

Po dokončení aktualizace bylo provedeno srovnání množství obsahů jednotlivých 

databází a výsledky srovnání naleznete v tabulce níže.  
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Tab.3  Porovnání obsahu staré a nové verze databáze 

Státní body 

P

Státní body 

N

VUT body 

P

VUT body 

N

Zničené 

body
Místopisy Fotografie

Stará 12 3 73 29 X 85 316

Nová 19 3 134 30 22 113 471

 

3.6. Atributy 

Přehled informací zobrazovaných v atributových tabulkách jednotlivých částí je 

uveden v tabulce níže. Ve sloupcích jsou všechny odkazy k místopisům a fotografiím 

přepsány na relativní, což umožňuje efektivnější práci se soubory a také to umožňuje, aby 

bylo možné celou databázi libovolně přesouvat bez ztráty propojení odkazů. Dále to 

umožňuje snadnou aktualizaci fotografií a místopisů, které stačí pouze nahradit za soubor 

se stejným názvem a vše je v databázi hned automaticky propojeno.  Jednotlivé sloupce je 

možno v databázi libovolně zobrazovat a přesouvat pro přehlednější zobrazení 

a vyhledávání informací. Tabulky atributů k jednotlivým shapefile naleznete v příloze 

č.: 4. 

 

Tab.4  Přehled použitých atributů v databázi 

Název sloupce Popis
FID identifikátor

Shape* druh tvaru
C BODU číslo bodu

Y souřadnice Y v systému JTSK
X souřadnice X v systému JTSK

H výška bodu v Bpv
Fi zeměpisná šířka
La zeměpisná délka

Z elipsoidická výška
Poznámka informace k bodu

Místopis relativní cesta  k místopisu
Foto1 relativní cesta  k fotografii A
Foto2 relativní cesta k fotografii B

Foto3 relativní cesta k fotografii C
Kompozice relativní cesta k fotografii K

GMRotation natočení
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3.7. Mapové podklady 

Databáze obsahovala původně mapové podklady, a to ortofoto a ZMČR 1:10 000 

(24-31-06), jež byly připojeny a georeferencovány. Vzhledem k pokročilejšímu datu těchto 

podkladů bylo rozhodnuto o jejich aktualizaci, ale vzhledem k malým místním změnám 

byla mapa ZMČR 1:10 000 (24-31-06) zachována původní. Ortofoto bylo nahrazeno 

novější verzí, která je rozdělena po jednotlivých listech SM 5 na šest kusů, a to na Náměšť 

nad Oslavou:  4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1 a 5-2. Všechny mapové podklady je možno nalézt ve 

složce Nesměř jako přílohu č.: 9. 

 

3.8. Fotografie 

Fotografie se v databázi k jednotlivým bodům dělí do 4 sloupců podle druhu.  

Název jednotlivých fotografií má fixní formát pojmenování, jenž se skládá z označení 

„NE“ na začátku vyjadřujícím příslušnost bodu k lokalitě Nesměř. Dále je zde velké 

písmeno „P“ nebo „N“ podle toho, jedná-li se o fotografii bodu polohového („P“) nebo 

nivelačního („N“). Poté následuje samotné číslo bodu. Nakonec se uvede jedno z písmen 

„A“, „B“, „C“ nebo „K“, kdy písmena „A“a  „B“ se používají pro fotografie okolí bodu, 

„C“ je pro fotografii detailu bodu a „K“ pro kompozici více fotografií nebo fotografie 

s místopisem. Všechny fotografie jsou v databázi uloženy ve formátu JPEG ve složce 

„FOTO“ a tvoří přílohu č.: 6. 

 

3.9. Místopisy 

Místopisy v databázi jsou ve většině případů dobře využitelné k nalezení 

potřebného bodu. Výjimku tvoří místopisy bodů, jež se nachází na místech, která 

v blízkosti postrádají výraznější terénní či jinak výrazný prvek, ale i tak s trochou úsilí lze 

všechny body nalézt. V některých lze nalézt i více než jeden bod. Označení místopisů 

v databázi se též jako u fotografií řídí jasně daným formátem, jenž je následující. Na 

začátku je „NE_MP“ označující, že se jedná o místopis v lokalitě Nesměř a poté následuje 

samotné číslo bodu. Místopisy jsou v databázi uloženy ve formátech DGN, JPEG a PDF ve 

složce „MP“ a tvoří přílohu č.: 7. 
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3.10. Stabilizace a značení bodů 

Body jsou v terénu trvale stabilizovány převážně tesanými důlky a křížky v kameni 

či skále a označeny barvou. Vyskytuje se zde široká škála stabilizací jako například 

plastové znaky, roxory, měřické hřeby, nivelační hřeby a čepy, železné trubky a jiné. 

Značení bodů je vedeno ve dvou číselných řadách. A to číslicemi vzestupně zvlášť 

pro body polohové a body nivelační, u kterých je navíc uvedeno před číslem velké 

písmeno N. Vyskytují se zde i podružné body a ty se značí kmenovým číslem na začátku 

a poté následuje oddělení ve formě čárky nebo tečky a následně číslo přidružení. Výjimku 

ve značení tvoří státní body, kterým se ponechalo jejich původní označení, pokud tím 

nedošlo k duplicitě čísel. Pokud došlo k duplicitě čísla státního bodu a bodu VUT, tak bylo 

číslo státního bodu v databázi změněno většinou přidáním číslice 9 před původní číslo. 

 

3.11. Výstup 

Výstupy z aplikace ArcGIS lze vytvořit pomocí okna rozvržení a následně 

vytisknout ve formátu PDF. Zde lze upravovat výsledný vzhled mapy, rozměry a měřítko. 

V této části prací je vhodné zmínit další nástroj, který je při vytváření výstupů velmi 

nápomocný, a to nástroj Bookmark. Tento nástroj umožňuje uložení stávajícího pohledu 

a poté pouhým kliknutím se k němu navrátit, to je také vhodné při práci s daty, která jsou 

od sebe více vzdálena a je potřeba rychlého přechodu mezi nimi. Všechny výstupy byly 

následně převedeny do formátu JPEG pro snadnější editaci. 

Byly vytvořeny celkem 4 přehledy. První byl navržen jako pohled na celou oblast 

s doplněním informací o lokalitě. Vzhledem k možnosti pouze hromadné editace názvů 

bodů vznikla v několika místech méně přehledná místa, ale ta nebrání v plnohodnotném 

využití vzniklé přehledky. Též na výsledné přehledce chybí několik bodů, které nešlo 

vhodně zobrazit, aniž by to hrubě nezhoršilo přehlednost v důsledku přílišného zmenšení 

měřítka. Jedná se především o velmi vzdálené body. Druhý výstup obsahuje detail oblasti 

kolem RS Nesměř a přilehlého lesa. Obě tyto přehledky obsahují všechny vrstvy a mají 

jako podklad ortofoto a ZMČR 1:10 000, která byla částečně zprůhledněna. Třetí výstup 

obsahuje pouze polohové body na mapovém podkladu ZMČR 1: 10 000 a čtvrtý obsahuje 

pouze nivelační body se stejným podkladem. Všechny tyto výstupy naleznete jako přílohu 

č.: 2. 
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ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byla aktualizována a upravena aplikace v programu 

ArcGIS, která slouží pro výuku v terénu prvního ročníku Geodézie v lokalitě Nesměř. 

Hlavní náplní práce bylo projití dostupných podkladů, informací a samotné databáze. Poté 

doplnění a úprava bodů, atributů a stávající aplikace do aktualizované podoby na základě 

informací získaných z dostupných podkladů, terénního průzkumu a měření.  

Databáze v prostředí programu ArcGIS umožňuje snadné a přehledné zobrazení 

bodů i se všemi informacemi pohodlně na jednom místě na základě výběru z grafiky či 

vyhledání pomocí atributů. Místopisy a fotky jsou k databázi připojeny relativními odkazy, 

a tak se zobrazují přímo v mapě bez nutnosti vyhledávání ve složkách, a navíc toto 

připojení umožňuje s databází volně pohybovat na disku bez ztráty propojení. Též bylo 

vyhotoveno několik přehledů bodového pole na mapovém podkladě. 

Aktualizovanou databázi je možno využít jak pro vyhledávání potřebných 

informací o bodech a vedení výuky, tak i jako nástroj pro snadné vedení a údržbu 

bodového pole. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

GIS  Geografický informační systém 

GNSS  Globální navigační satelitní systémy 

GPS  Global possition systém (globální polohový systém) 

GLONASS  Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistra (globální družicový 

polohový systém) 

RTK  Real time kinematik (kinematika v reálném čase) 

FAST  Fakulta stavební 

VUT  Vysoké učení technické 

RS  Rekreační středisko 

ČÚZK  Český ústav zeměměřičský a katastrální 

JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Bpv  Výškový systém Balt po vyrovnání 

ZMČR  Základní mapa České Republiky 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ČSNS   Česká státní nivelační síť 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 
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Příloha č.: 1  Původní výstup z databáze ArcGIS 

 

Obr. 1 Přední strana výstupu z původní aplikace – přehled bodů. 

 



 

Obr. 2 Zadní strana výstupu z původní aplikace – detail. 



 

Příloha č.: 2  Nový výstup z databáze ArcGIS 

  Obr. 3 Přední strana výstupu z aktualizované aplikace – přehled bodů. 



 

 Obr. 4 Zadní strana výstupu z aktualizované aplikace – přehled bodů. 

 



 

 

Obr. 5 Ukázka polohových bodů na podkladě ZMČR 1: 10 000.  



 

 

Obr. 6 Ukázka nivelačních bodů na podkladě ZMČR 1: 10 000.  



 

Příloha č.: 3  Ukázky z prostředí programu ArcGIS 

 

Obr. 7 Ukázka možností nastavení názvů vrstev. 

 

Obr. 8 Ukázka možností tvorby symbolů. 



 

 

Obr. 9 Ukázka zobrazení informací o vybraném bodě. 

 

Obr. 10 Ukázka zobrazení informací o vybraném bodě. 



 

Obr. 11 Ukázka zobrazení informací o vybraném bod

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka zobrazení informací o vybraném bodě. 
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Příloha č.: 11 Přehled umístění nových bodů vůči stávající síti 

 

Obr. 12 Přehled umístění nových bodů vůči stávající síti 

 


