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1 ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je zaměření přírodní památky Velká Skála-

Malhostovická pecka (část B) v lokalitě Malhostovice.  

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

závazného souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-

JTSK) a do závazného výškového systému Balt po vyrovnání (Bpv) v kombinaci 

s kontrolním měřením technologií GNSS. Podrobné měření bylo realizováno 

tachymetrickou metodou. Data byla zpracována, analyzována a na jejich základě byla 

vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500 ve 3. třídě přesnosti. Práce je rozdělena na 

teoretickou část a praktickou část. 

V teoretické části práce jsou podány informace potřebné k tvorbě mapy 

a popsány metody polohopisného a výškopisného měření, kterých bylo použito při 

tvorbě této mapy. 

V praktické části práce jsou popsány postup přípravy – rekognoskace území 

a bodového pole, použité přístroje a pomůcky, dále měřické práce – budování pomocné 

měřické sítě a zaměření podrobných bodů. Předposlední kapitolou praktické části jsou 

kancelářské práce, které zahrnují stažení naměřených dat, jejich výpočet a testování 

přesnosti. Samostatnou kapitolu tvoří tvorba účelové mapy. 
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2 LOKALITA  

2.1 Malhostovice 

 

  

 

 

 

 

   

 

Obec Malhostovice se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Brno – venkov, 

21 km severozápadně od Brna. Malhostovice jsou součástí ORP Tišnov, které tvoří 

celkem 59 obcí. Obec leží v nadmořské výšce asi  280 m na rozhraní 

Českomoravské vrchoviny a Moravského krasu. Rozloha katastrálního území činí 

1150 ha, 270 ha připadá na lesy a obsahuje kromě přírodní památky Malhostovická 

pecka také přírodní památku Drásovský kopeček a Zlobice. [2] [3] 

  

 

Obrázek 2 - Katastrální území Malhostovice [4] 

 

Obrázek 1 - Znak obce Malhostovice [1] 
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2.2 Malhostovická pecka 

Přírodní památka Malhostovická pecka je chráněným územím s výměrou 1,85 

ha a s ochranným pásmem širokým 50 m po celém obvodu. Spolu s Drásovským 

kopečkem, který leží asi 100 m na jih od Malhostovické pecky, byly obě památky 

zařazeny do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 jako 

,,Malhostovické kopečky“, a to z důvodu ochrany zde rostoucí květeny. Jedná se 

převážně o koniklec velkokvětý, lomikámen trojprstý, kostřava sivá, huseník ouškatý, 

sesel sivý. Další zvláštností je, že se jedná o vápencové útvary, které vystupující 

z krajiny. Malhostovické kopečky leží v nadmořské výšce 300-322 m. [5] 

Definice přírodní památky dle zákona: ,,Přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených 

druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 

významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.“ [6] 

 

Obrázek 3 - Zobrazení měřené lokality [7] 
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Obrázek 4 - Malhostovická pecka (Vojtěšek, 2017) 
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3 TEORETICKÁ ČÁST  

3.1 Mapa 

Pojem mapa vymezuje několik definic. Jednou z nich je například 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 (kartografických zobrazení), ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav 

a vztahy přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů." [8] 

 

3.1.1 Dělení map 

Pro potřeby mapování rozdělujeme mapy: 

➢ Podle způsobu vyhotovení 

➢ Podle měřítka 

➢ Podle kartografických vlastností 

➢ Podle obsahu mapy 

➢ Podle výsledné formy 

➢ Podle počtu mapových listů 

 

➢ Podle způsobu vyhotovení: 

• mapy původní  

Vznikají zpracováním dat získaných přímým měřením v terénu nebo také 

obnovou současné původní mapy. Získání dat se provádí geodetickými, 

fotogrammetrickými a GNSS metodami. Původní mapou je např.: mapa 

stabilního katastru a dále řada účelových map různých typů. 

• mapy odvozené 

Vznikají na podkladě map původních, ale lze je také vytvářet z map již 

dříve odvozených. Typickým představitelem odvozené mapy velkého 

měřítka je SMO-5. 

• mapy částečně odvozené 

Tyto mapy vznikají kombinací již zmíněných map (mapy původní a mapy 

odvozené). Příkladem vyhotovení je doplnění výškopisu do mapy 

polohopisné. 
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➢ Podle měřítka: 

• mapy velkých měřítek – do měřítka 1:5 000 včetně 

• mapy středních měřítek – od 1:10 000 do 1:200 000 

• mapy malých měřítek – 1:200 000 a menší 

Existuje více hledisek pro dělení map podle měřítka, nejdůležitější je však 

technicko - inženýrské hledisko, které je zde uvedeno. 

➢ Podle kartografických vlastností: 

• mapy konformní – nezkreslují se úhly (nejčastěji používány v geodetické 

praxi) 

• mapy ekvidistantní – nezkreslují se délky v určitém azimutu 

• mapy ekvivalentní – nezkreslují se plochy 

• mapy vyrovnávací – plošné, délkové a úhlové zkreslení je sníženo 

(kartometricky málo použitelné)  

➢ Podle obsahu mapy: 

• mapy polohopisné – obsahují pouze polohopis (např.: katastrální mapa) 

• mapy výškopisné – obsahují polohopis, výškopis a popis 

• mapy obsahující pouze výškopis 

• mapy dle ČSN 01 3410 na: 

➔ mapy základní 

➔ mapy účelové 

➢ Podle výsledné formy: 

• grafické – pouze analogová podoba 

• číselné 

• digitální 

➢ Podle počtu mapových listů: 

• mapový soubor 

• atlasy 

• mapové dílo 

• samostatné mapy [9]  
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3.1.2 Účelová mapa 

Účelovou mapu můžeme definovat jako: 

,,Tematická mapa velkého měřítka obsahující kromě prvků základní mapy další 

předměty šetření a měření stanovené pro daný účel.“ [10] 

 Účelová mapa vzniká především měřením v terénu a následným zákresem, ale 

také přepracováním nebo odvozením z dřívějších map. V přímém měření se zaměřuje 

polohopis i výškopis – zaměřují se všechny podrobné body a další objekty s účelovým 

charakterem. Při měření v zástavbě se zaměřují inženýrské sítě (telefon, plyn, vedení 

kanalizačního řádu), dále nadzemní sítě s průběhem silnoproudu a potrubí. Nejčastěji 

se účelové mapy vyhotovují v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému 

Bpv a jejich polohopisným podkladem často bývá katastrální mapa. [11] 

 Účelové mapy jsou vždy mapy velkého měřítka, které neslouží pro státní 

správu, ale bývají výhradně financovány soukromými zadavateli. [12] 

3.1.3 Dělení účelových map 

➢ Účelové mapy základního významu: 

 technická mapa města (TMM) 

 základní mapa závodu (ZMZ) 

 základní mapa dálnice (ZMD) 

 základní mapa letiště (ZML) 

 jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST) 

➢ Účelové mapy podzemních prostor: 

 mapy jeskyní 

 mapy podzemních chodeb 

➢ Ostatní účelové mapy: 

 mapy pro projektové účely 

 mapy pro pozemkové úpravy 

 mapy lesnické a vodohospodářské 

 mapy pro dokumentaci památkových objektů 

 ostatní [12] 
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3.1.4 Obsah účelových map 

a) Polohopis 

,,Obraz předmětů šetření a měření na mapě ukazující jejich polohu, rozměr 

a tvar bez závislosti na terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, čar 

a mapových značek na mapě.“ [10] 

 

b) Výškopis 

,,Obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových bodů 

s jejich výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově 

působící způsob znázornění reliéfu, např. stínováním terénu.“ [10] 

 

c) Popis 

,,Soubor geografických jmen, názvů, zkratek a čísel v mapovém poli a dále 

rámových a mimorámových údajů.“ [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3.2 Měření polohopisu a výškopisu 

3.2.1 Rajón 

Pod pojmem rajón se rozumí: ,,orientovaná a délkově změřená spojnice daného 

a určovaného bodu.“ [13] 

Pro výpočet této úlohy potřebujeme znát souřadnice stanoviska bodu A [Xa,Ya] 

a souřadnice orientace bodu B [Xb,Yb], abychom mohli pomocí délky SA,P a úhlu  

spočítat souřadnice neznámého bodu P [Xp,Yp]. 

Postup výpočtu: 

- nejdříve se vypočítá směrník A,P A,P = A,B +  

- poté souřadnicové rozdíly XP a YP XP = SA,P * cos A,P 

YP = SA,P * sin A,P 

- a nakonec výpočet souřadnic bodu P XP = XA + XP 

       YP = YA + YP [14] 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Rajón [14] 
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Zásady pro měření metodou rajón: 

 délka nejvýše 3 na sebe navazujících rajónů může být maximálně 

250 m 

 rajón může mít nejvýše 1000 m a přitom 

▪ nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenější 

orientaci 

▪ maximálně o 1/3 větší než délka orientace, na kterou 

je rajón připojen [15] 

 

 

3.2.2 Tachymetrie 

Jedná se o měřickou metodu, pomocí níž získáme potřebné prvky k sestrojení 

polohového a výškového plánu měřením v terénu. Měří se vodorovné úhly, svislé úhly 

a délky, ze kterých se získá poloha a výška jednotlivých bodů. Z měřené délky 

a zenitového úhlu se počítá převýšení, z osnovy vodorovných směrů se orientují 

stanoviska a dané body. Území lze většinou zaměřit z jednoho stanoviska, záleží však 

na dosahu dálkoměru, členitosti terénu a porostech v daném místě. 

Typy přístrojů: 

• elektronické tachymetry – měří délku pomocí elektromagnetických vln 

• dvojobrazové tachymetry – dvojobrazový dálkoměr 

• nitkové tachymetry – nitkový dálkoměr 

• diagramové tachymetry – diagramový dálkoměr 

V dnešní době se nejvíce používají elektronické tachymetry, tedy metoda 

elektronické tachymetrie. Jde v podstatě o teodolity s elektronickým měřením úhlů 

a délek a místo klasických tachymetrických latí se používají odrazné hranoly. [16] 

3.2.3 Technologie GNSS 

Při měření technologií GNSS je možné využít více metod:  

a) statická 

b) rychlá statická 

c) stop and go 

d) kinematická 

e) RTK – real time kinematic  
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Pro naše měření byla využita metoda RTK – real time kinematic. Je to 

nejnovější metoda měření, která využívá radiového přenosu korekcí fázových 

měření od referenčního k pohybujícímu se přijímači. Tato metoda se používá 

především pro vytyčování, ale také pro měření podrobných bodů a určování 

souřadnic bodů podrobných bodových polích. [17] 

Důležitou informací při měření technologií GNSS je:  

,,Opakované měření GNSS musí být nezávislé a musí být tedy provedeno při 

nezávislém postavení družic, tzn., že opakované měření nesmí být provedeno 

v čase, který se vůči času ověřovaného měření nachází v intervalech: 

<-l + n.k; n.k + 1> hodin 

kde: k je počet dní a může nabývat pouze hodnot nezáporných celých čísel 

n = 23,9333 hodin (23 hod. 56 minut) pro americký systém GPS-NAVSTAR 

a 22,5000 hodin (22 hod. 30 minut) pro ruský systém GLONASS.“ [18] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Přípravné práce 

Před vlastním měřením je potřeba provést přípravné práce, které zahrnují 

několik částí. Prvním úkolem je seznámení se s danou lokalitou, dále zjištění 

využitelnosti bodového pole v daném místě a promyšlení volby přístrojů pro danou 

zakázku, abychom zajistili potřebnou přesnost. 

4.1.1 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace může být definována jako:,,Zjišťování stavu skutečností na 

místě, kde se mají konat geodetické práce v terénu.“ [10] 

 Rekognoskace v terénu proběhla dne 22. června 2017 za účasti vedoucího 

práce. Byla prodiskutována potřebná fakta o mapovaném území, zhodnoceny možnosti 

výškového a polohového připojení na stávající bodové pole a taktéž stanovení hranice 

měřené lokality. Samozřejmě nechybělo poučení o tom, že jde o přírodní památku, 

která je chráněným územím, a během mapování byla tato skutečnost respektována. 

4.1.2 Rekognoskace bodového pole 

Před samotným měřením bylo dále zapotřebí zjistit, které body bodového pole 

je možné pro měření využít.  

Z dané lokality bylo možné vidět zhušťovací bod č. 000000933052270 – střed 

makovice věže kostela v Malhostovicích, zhušťovací bod č. 000000933052020 – střed 

makovice věže kostela v Drásově a trigonometrický bod č. 000000933050210 – 

žulový kámen ležící na vrcholu Malhostovické pecky. Poslední bod viditelný z dané 

lokality byl bod podrobného polohového bodového pole č. 690911000000574, který 

však nebyl nalezen, a tudíž nebyl využit pro měření. 
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Obrázek 6 - bod č. 000000933050210 (Vojtěšek, 2017) 

 

4.1.3 Použité přístroje a pomůcky 

Přístroje a pomůcky byly vypůjčeny se souhlasem a podpisem vedoucího 

práce ze skladu Ústavu geodézie v srpnu 2017. 

Přístroje: 

• totální stanice TOPCON GPT - 3003N, v.č. 4D0512 + náhradní 

baterie 

• přijímač GNSS-RTK Trimble, v.č. 5329440578 + výtyčka 

 

Pomůcky: 

• stativ Leica 

• Topcon hranol, držák a tyč 

• pásmo na vidlici 30 m x 12,5 mm 

 

Pro zaměření kontrolního profilu v březnu 2018 byly opět pomůcky půjčeny 

ze skladu Ústavu geodézie. Šlo o přijímač GNSS-RTK Trimble, v.č. 

5328440051 + výtyčka. 
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4.1.3.1 Totální stanice TOPCON GPT – 3003N 

Parametry přístroje:  

• přesnost úhlového měření  10cc 

• přesnost měření délek  3 mm + 2 ppm 

• dosah měření bez hranolu 250 m 

• dosah měření s hranolem  až 3000 m 

• interní paměť    pro 24 000 bodů [19] 

Pro měření lokality bylo využito pouze režimu měření na hranol. 

 

 

Obrázek 7 - TOPCON GPT – 3003N [17] 

 

4.1.3.2 Přijímač GNSS-RTK Trimble 

Parametry přístroje:  

• přesnost RTK v poloze  10 mm + 1 ppm RMS 

• přesnost RTK ve výšce 20 mm + 1 ppm RMS 

• sledování signálů GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU 

• 220 kanálů [20] 
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4.2 Měřické práce 

4.2.1 Budování pomocné měřické sítě 

Pro vybudování pomocné měřické sítě bylo možné postupovat dvěma způsoby. 

První možností bylo nejdříve vybudovat měřickou síť a teprve poté provádět měření 

podrobných bodů. Druhou možností bylo provádět zaměření měřické sítě v průběhu 

podrobného měření. Pro danou lokalitu byla zvolena druhá možnost, jelikož je tato 

varianta časově výhodnější a v praxi používanější. 

Celkem bylo vybudováno 15 bodů pomocné měřické sítě (4001–4015), 

přičemž body 4002–4015 byly určeny metodou rajón a kontrolně zaměřeny metodou 

GNSS. Bod 4001 byl určen pouze metodou GNSS z důvodu potřeby délkové orientace 

při prvním měření z bodu č. 000000933050210. Kontrolní zaměření bodů metodou 

GNSS bylo provedeno dvakrát kvůli nezávislosti měření. Také byla splněna podmínka 

rozestupu dvou měření minimálně o jednu hodinu. Vše je patrné z přílohy 

01.1_Zápisník_stanovisek. 

Všechny body pomocné měřické sítě byly stabilizovány dřevěnými kolíky 

a pro některé z nich byly vytvořeny geodetické údaje. 

 

 

Obrázek 8 - Stabilizovaný bod dřevěným kolíkem (Vojtěšek, 2017) 
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Bod Stabilizace Určení Y X Z 

4001 dř. kolík GNSS 604720,13 1145423,10 331,79 

4002 dř. kolík rajón 604715,69 1145384,56 326,18 

4003 dř. kolík rajón 604788,97 1145350,96 323,34 

4004 dř. kolík rajón 604777,85 1145383,75 329,50 

4005 dř. kolík rajón 604755,07 1145316,43 299,85 

4006 dř. kolík rajón 604798,33 1145285,17 296,53 

4007 dř. kolík rajón 604749,54 1145330,50 301,69 

4008 dř. kolík rajón 604705,09 1145336,08 302,59 

4009 dř. kolík rajón 604663,04 1145363,13 303,86 

4010 dř. kolík rajón 604696,37 1145449,16 324,66 

4011 dř. kolík rajón 604749,66 1145452,39 314,95 

4012 dř. kolík rajón 604789,99 1145425,61 313,62 

4013 dř. kolík rajón 604809,79 1145414,03 310,27 

4014 dř. kolík rajón 604854,53 1145346,74 303,03 

4015 dř. kolík rajón 604799,27 1145376,59 311,33 

Tabulka 1 - Pomocná měřická síť 

 

4.2.2 Měření podrobných bodů 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, pomocná měřická síť byla 

zaměřována současně s podrobným měřením, tudíž měření se navzájem prolínalo. 

Podrobné body byly zaměřeny tachymetrickou metodou, popis metody je 

v teoretické části práce. Předmětem zaměření bylo rozhraní polní cesty, střed polní 

cesty, zábradlí, informační tabule, rozhraní keřů, jednotlivé stromy a další objekty.  

Podrobné body byly voleny tak, aby přímá vzdálenost mezi sousedními body 

nebyla v mapě větší než 2–3 cm, což v měřítku 1:500 odpovídá 10-15 metrům ve 

skutečnosti. Tato zásada však nebyla splněna pro celou mapu, a to především v místech 

větší strmosti svahu.  

Na každém stanovisku byl pro kontrolu zaměřen nejméně jeden jednoznačně 

identifikovatelný bod určený též z jiného stanoviska, aby byl dodržen pokyn pro 

tvorbu účelové mapy. [21] 

Z důvodu dobré orientace v mapě mezi jednotlivými podrobnými body bylo 

v průběhu měření prováděno kódování a nechyběla také dostatečná fotodokumentace. 
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Obrázek 9 - Ukázka kódování v zápisníku měření 

 

4.2.3 Kontrolní profily 

Dne 28. 3. 2018 bylo provedeno zaměření kontrolních profilů na lokalitě pro 

kontrolu přesnosti výšek podrobných bodů. Konkrétně šlo o dva kontrolní profily. 

Kontrolní profil č.1 s body č. 2001-2019. Tento profil byl změřen v ose polní 

cesty, která se nachází v severní části zaměřované lokality. Kontrolní profil č.2 s body 

č. 2100-2114 byl zaměřován od polní cesty až po vrchol Malhostovické pecky. Pro 

zaměření obou profilů bylo použito technologie GNSS. 

Při zaměřování kontrolních profilů bylo zároveň provedeno doměření 

podrobných bodů č. 3000-3020. Doměření bylo provedeno u severozápadního svahu 

z důvodu nedostatečné hustoty podrobných bodů v daném místě. 
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4.3 Kancelářské práce 

4.3.1 Stažení naměřených dat 

Nejdříve bylo zapotřebí stáhnout data z aparatury GNSS. Při měření byl 

založen projekt a tento projekt byl při importu protokolován jako kompletní protokol 

měření GNSS se souřadnicemi S-JTSK. 

Pro import naměřených dat z totální stanice TOPCON GPT-3003N byl použit 

software GEOMANW. Tento software se nachází v počítačové učebně Ústavu 

geodézie.  

 

Obrázek 10 - Prostředí programu GEOMANW 

 

 

4.3.2 Výpočet naměřených dat 

4.3.2.1 Výpočet bodů určených metodou GNSS 

Metodou GNSS bylo určeno celkem 15 bodů měřické sítě. Byly získány dvojí 

souřadnice bodů v souřadnicovém systému ETRS-89. Tyto souřadnice byly přímo 

v aparatuře GNSS převedeny pomocí globální transformace do souřadnicového 

systému S-JTSK. Bylo zapotřebí provést aritmetický průměr souřadnic určených 

dvojím měřením z důvodu získání konečných souřadnic bodů. Souřadnice bodu č. 

4001 byly přímo použity, avšak souřadnice bodů č. 4002-4015 byly použity jako 

kontrolní měření. 
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Č.B. 
Průměry 

Y [m] X [m] Z [m] 

4001 604720,13 1145423,10 331,79 

4002 604715,63 1145384,56 326,14 

4003 604788,91 1145350,95 323,30 

4004 604777,80 1145383,74 329,47 

4005 604755,02 1145316,42 299,84 

4006 604798,27 1145285,14 296,53 

4007 604749,48 1145330,49 301,70 

4008 604705,01 1145336,09 302,58 

4009 604662,96 1145363,14 303,87 

4010 604696,37 1145449,14 324,63 

4011 604749,66 1145452,37 314,97 

4012 604789,99 1145425,60 313,65 

4013 604809,73 1145413,98 310,29 

4014 604854,46 1145346,70 303,05 

4015 604799,22 1145376,56 311,38 

Tabulka 2 - Výsledné souřadnice GNSS 

 

4.3.2.2 Výpočet pomocných a podrobných bodů 

Pro výpočet zápisníku podrobného měření byl zvolen program Groma v.12. 

,,Program Groma určen ke geodetickým výpočtům a lze v něm řešit všechny základní 

geodetické úlohy. Umí zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, 

dávkově i jednotlivými výpočty. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost 

digitalizace rastrových dat.“ [22] 

 Před samotným výpočtem je potřeba v programu Groma nastavit měřítkový 

koeficient v liště Nástroje-Křovák. Koeficient byl vypočítán pomocí zvoleného bodu 

č. 000000933050210. Jedná se o trigonometrický bod a leží zhruba uprostřed zvolené 

lokality. 
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Obrázek 11 - Měřítkový koeficient 

 

 Pro výpočet byla zvolena funkce Polární metoda dávkou, kterou byl vypočítán 

celý zápisník v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Celý 

výpočet je v příloze 03.1_Polární_metoda. 

 

 

Obrázek 12 - Prostředí programu Groma v.12 
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4.3.3 Testování přesnosti 

Testování přesnosti proběhlo podle normy ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek 

– Základní a účelové mapy [23]. Lokalita se nachází na nezpevněném povrchu, tudíž 

bylo provedeno testování přesnosti výšek pomocí kontrolních profilů. 

Nejdříve bylo potřeba pro každý bod výběru vypočítat výškové rozdíly: 

                                                    |H| = Hm – Hk     (1.1) 

Hm je výška bodu interpolace z mapy, Hk je výška téhož bodu z kontrolního 

profilu. 

Dále bylo zapotřebí testovat přesnost pomocí výběrové směrodatné výškové 

odchylky:  

                                          SH =√
1

𝑘∗𝑁
 ∑ 𝐻𝑁

𝑖=1 i
2            (1.2) 

 K je koeficient, který má hodnotu k=2, pokud mají obě určení bodů stejnou 

přesnost, N je počet identických bodů a Hi jsou výškové rozdíly bodů. 

 Abychom mohli testování přesnosti výšek považovat za vyhovující musí 

určení přesnosti splňovat podmínky: 

a) |H| ≤ 2 * uH * √𝑘        (1.3) 

▪ Rozdíly výšek musí splňovat dané kritérium 

 

b) SH ≤ 3 * N * uH         (1.4) 

▪ Výběrová směrodatná výšková odchylka SH musí 

splňovat dané kritérium 

▪ Zadané kritérium platí pro nezpevněný povrch 

▪ Hodnota N byla zvolena podle normy, N = 1,1 

 

Třída přesnosti  Uxy [m] UH  [m] UV  [m] 

3 0,14 0,12 0,50 

Tabulka 3 - Kritéria pro 3. třídu přesnosti 
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Testování přesnosti výškopisu 

Kontrolní profil č.1 – cesta 

Číslo bodu Výška z měření [m] Výška z mapy [m] ΔH [m] |ΔH| ≤ 2 x uH x √ k 

2001 296,87 296,80 0,07 SPLNĚNO 

2002 296,78 296,70 0,08 SPLNĚNO 

2003 296,88 296,80 0,08 SPLNĚNO 

2004 297,45 297,40 0,05 SPLNĚNO 

2005 298,20 298,20 0,00 SPLNĚNO 

2006 298,84 298,90 -0,06 SPLNĚNO 

2007 299,64 299,70 -0,06 SPLNĚNO 

2008 300,37 300,40 -0,03 SPLNĚNO 

2009 300,96 300,90 0,06 SPLNĚNO 

2010 301,24 301,20 0,04 SPLNĚNO 

2011 301,47 301,40 0,07 SPLNĚNO 

2012 301,74 301,60 0,14 SPLNĚNO 

2013 301,73 301,80 -0,07 SPLNĚNO 

2014 301,95 302,00 -0,05 SPLNĚNO 

2015 302,27 302,40 -0,13 SPLNĚNO 

2016 302,73 302,80 -0,07 SPLNĚNO 

2017 303,30 303,20 0,10 SPLNĚNO 

2018 303,88 303,90 -0,02 SPLNĚNO 

2019 303,71 303,80 -0,09 SPLNĚNO 
     

Kontrolní profil č.2 – svah 

Číslo bodu Výška z měření [m] Výška z mapy [m] ΔH [m] |ΔH| ≤ 2 x uH x √ k 

2100 304,12 304,20 -0,08 SPLNĚNO 

2101 305,79 305,60 0,19 SPLNĚNO 

2102 307,93 307,70 0,23 SPLNĚNO 

2103 310,06 310,00 0,06 SPLNĚNO 

2104 312,04 312,00 0,04 SPLNĚNO 

2105 314,19 314,10 0,09 SPLNĚNO 

2106 316,42 316,30 0,12 SPLNĚNO 

2107 317,80 317,70 0,10 SPLNĚNO 

2108 319,44 319,40 0,04 SPLNĚNO 

2109 321,60 321,90 -0,30 SPLNĚNO 

2110 323,50 323,60 -0,10 SPLNĚNO 

2111 325,63 325,60 0,03 SPLNĚNO 

2112 327,98 327,80 0,18 SPLNĚNO 

2113 329,73 329,90 -0,17 SPLNĚNO 

2114 331,40 331,50 -0,10 SPLNĚNO 
          

Tabulka 4 - Testování přesnosti výškopisu 
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a) Hodnota rozdílu výšek H (mezní hodnota) 

  H| = 0,34 m SPLNĚNO 

b) Výběrová směrodatná výšková odchylka SH  

  SH = 0,11 m     

c) Mezní hodnota výběrové směrodatné výškové odchylky SH - nezpevněný povrch 

  SH ≤ 3 x ωN x UH = 0,40 m SPLNĚNO       

Tabulka 5 - Výsledky testování přesnosti výškopisu 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, stanoviska č. 4002-4015 byla kontrolně zaměřena 

metodou GNSS. Bylo provedeno porovnání obou metod ve 3. třídě přesnosti. 

Z porovnání bylo zjištěno, že všechna stanoviska byla určena s dostatečnou přesností. 

Celý výpočet je uveden v příloze 03.2_Dvojí_určení_stanovisek. 
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4.4 Tvorba účelové mapy  

Poslední etapou bylo grafické zpracování účelové mapy pomocí geodetických 

programů. Účelová mapa byla zpracována zejména v programu Microstation V8i. 

Pouze technické šrafy byly provedeny v programu MGEO, který je nadstavbou 

programu Microstation a vrstevnice byly vykresleny pomocí programu Atlas DMT. 

Při zpracování bylo zapotřebí nejdříve založit nový výkres, nadefinovat vrstvy 

podle atributové tabulky a načíst vypočtená data získaná při měření. Pro nahrání 

vypočtených dat byla použita aplikace MDL Groma v programu Microstation, kde 

byly nadefinovány atributy pro import souřadnic, čísel a výšek bodů pomocné měřické 

sítě a podrobných bodů. Atributová tabulka je obsahem přílohy 

05.2_Seznam_atributů. Výšky podrobných bodů byly nahrány na desítky metrů 

z důvodu lepší přehlednosti mapy a pouze na jedno desetinné místo, jelikož se lokalita 

nachází na nezpevněném povrchu. 

Kresba mapy byla zpracována dle ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – 

kreslení a značky, s využitím knihovny buněk o jednotlivé stromy, místní tabule, 

dopravní značky, skály a další. 

Součástí výsledné mapy je také popisová tabulka, legenda, mapové listy 

a směrová růžice, která orientuje kresbu k severu. Popisová tabulka obsahuje název 

práce, výškový a souřadnicový systém, autora práce, datum vyhotovení, měřítko mapy, 

třídu přesnosti a formát mapy pro tisk. Legenda obsahuje popis jednotlivých značek. 



34 

 

5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy lokality Velká skála – 

Malhostovická pecka. Tato mapa je vytvořena v souřadnicovém systému S-JTSK 

a výškovém systému Bpv pro 3. třídu přesnosti.  

Při měření bylo celkem zřízeno 15 bodů pomocné měřické sítě. Všechny body 

byly určeny metodou rajón a kontrolně zaměřeny technologií GNSS kromě bodu č. 

4001, který byl určen pouze technologií GNSS. Podrobné měření probíhalo od 21. 8. 

2017 do 25. 8. 2017. Zaměření kontrolních profilů bylo realizováno dne 28. 3. 2018. 

 Naměřená data byla vypočítána v programu Groma v.12. Účelová mapa byla 

zpracována v grafickém programu Microstation V8i a v jeho nadstavbě MGEO. 

Vrstevnice byly vytvořeny v programu Atlas DMT. 

 Na podkladě naměřených a vypočtených dat byla zpracována výsledná účelová 

mapa v měřítku 1:500 v souladu s normou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – 

Základní a účelové mapy a v souladu s normou ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek 

– Kreslení a značky.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BEIDOU Globální navigační družicový systém Čínské lidové republiky 

Bpv  Výškový systém baltský – po vyrovnání 

ČSN  Česká státní norma 

ETRS-89  Evropský terestrický referenční systém 

GALILEO Globální navigační družicový systém Evropské unie 

GLONASS Globální navigační družicový systém Ruské federace 

GNSS  Globální navigační družicový systém 

GPS  Globální polohový systém Spojených států amerických 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

RTK  Real time kinematic 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SMO-5 Státní mapa 1:5000 – odvozená 
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