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Anotace 

Obsahem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření skutečného 

provedení liniové stavby hlavní polní cesty PC14 a protierozních opatření PEO 4, 5, 7 

v katastrálním území Ostrožská Lhota. Cílem práce je vyhotovení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby. Práce popisuje měření v terénu, zpracování 

naměřených dat a vyhotovení účelové mapy. Při terénních pracích byla využita technologii 

GNSS a měření univerzálním měřicím přístrojem. 

Klíčová slova: geodetické měřické metody; technologie GNSS; účelová mapa; 

zaměření skutečného provedení  

 

Summary 

The content of this bachelor thesis is the planimetric and altimetric survey of the actual 

execution of the main line construction field path PC14 and erosion control measures PEO 

4, 5, 7 in the cadastral area Ostrožská Lhota. The aim is to draw up geodetic part of the 

documentation of the actual construction. The bachelor thesis describes the field 

measurements, data processing and plotting of the specific map. During field work, I used 

GNSS technology and total station measurements. 

Keywords: geodetic surveying methods; GNSS; specific map; the focus of the actual 

implementation 
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Seznam použitých zkratek  

České zkratky: 

Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání  

ČSN   Česká technická norma 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

GIS   Geoinformační systémy 

k. ú.  Katastrální území  

S-JTSK   Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

 

Cizojazyčné zkratky: 

CAD   Computer-aided design (počítačem řízené projektování) 

ETSR89   European Terrestrial Reference System 1989 

GNSS   Global Navigation Satellite System (globální navigační satelitní systém) 

NAVSTAR GPS Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System 

PDOP  Positional dilution of precision (parametr přesnosti polohy) 

ppm   Parts per million (dílů na jeden milion) 

RTK  Real time kinematic  

VRS  Virtual Reference Station (virtuální referenční stanice) 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením liniové 

stavby hlavní polní cesty a tří protierozních opatření v katastrálním území obce Ostrožská 

Lhota. Zaměření skutečného provedení stavby se realizuje po dokončení stavebních prací a 

je součástí geodetické dokumentace, kterou stavebník předkládá spolu  

s žádostí o užívání stavby a s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebnímu úřadu.   

V úvodní části práce jsou podávány informace o lokalitě a podrobnostech stavby. 

V následující části je popsáno vybudování měřické sítě a její připojení do závazných 

referenčních systémů ČR. Podrobné body polohopisu byly určeny polohově a výškově. 

Byla využita převážně technologie GNSS a v místě se slabým signálem byly podrobné 

body zaměřeny tachymetricky univerzálním měřickým přístrojem. V závěru se práce 

zabývá popisem metody zpracování měřených dat a vyhotovení účelové mapy za pomoci 

geodetického a grafického softwaru. 
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2 ÚDAJE O STAVBĚ 

Tato kapitola obsahuje informace o lokalitě a podrobnostech stavby. Informace 

byly čerpány z oficiálních stránek obce Ostrožská Lhota a zadávací dokumentace stavby. 

2.1 Lokalita 

Obec Ostrožská Lhota se nachází ve Zlínském kraji, v jižní části okresu Uherské 

Hradiště. V nedaleké blízkosti obce se nachází poutní místo Svatý Antonínek a těžební 

štěrkopísková jezera, známá pod místopisným názvem „Štěrk“.  

Základní údaje o lokalitě dle [12]: 

obec:    Ostrožská Lhota 

kraj:     Zlínský  

okres:    Uherské Hradiště  

katastrální výměra: 6,35 km² 

počet obyvatel: 1548  

 

Obr. č.  1: Lokalizace obce na mapě České republiky 
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2.2 Detaily o stavbě 

„Liniová stavba dle [13] je taková stavba, u níž podstatně převládá jeden rozměr, tj. 

délka nad šířkou a výškou; je to např. pozemní komunikace, dráha.“ Zaměřovaná stavba, 

dle [8], byla obsahem veřejné zakázky vydané Ministerstvem zemědělství v září roku 

2012. Předmětem plnění veřejné zakázky byla výstavba hlavní polní cesty PC14 a 

protierozních opatření PC 4, 5, 7 jako realizace prvků plánu společných zařízení komplexní 

pozemkové úpravy v k. ú Ostrožská Lhota. Zájmové území je zobrazeno na Obr. č. 2. 

Objednavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad     

    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3     

    IČ: 01312774 

Zhotovitel:  PROLES s.r.o.        

   Vodařská 5, 619 00 Brno       

   IČ: 25335545 

 

Obr. č.  2: Zájmové území 
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2.2.1 Hlavní polní cesta PC14 

Hlavní polní cesta (dále jen „cesta“) je dle [8] rozdělena do tří částí - PC 14A, PC 

14B a PC 14C, které na sebe navazují. Způsob úpravy: vozovka s asfaltovým povrchem  

o šířce jízdního pruhu 3,5 m a zpevněná krajnice 2x 0,5 m, vybudovaná v místě stávající 

polní cesty. Po obou okrajích cesty je realizován zatravněný odvodňovací příkop 

s drenážemi a místy betonovými žlaby. Na celé délce komunikace jsou rozmístěny 

výhybny a sjezdy. Způsob průchodu odvodňovacích příkopů pod sjezdy je vyřešen pomocí 

propustků. Celková délka úprav činí 2923 m. Celý úsek je doplněn o výsadbu stromů. 

Úsek cesty lze vidět na Obr. č. 3. 

Cesta byla vybudována zejména za účelem zpřístupnění soukromých, převážně 

zemědělských pozemků jednotlivých majitelů. V blízkosti stavby se nachází rybník a velké 

množství turistických a cykloturistických tras, proto lze očekávat využití i v tomto směru. 

 

Obr. č.  3: Úsek hlavní polní cesty PC14 
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2.2.2 Protierozní opatření PEO 4, PEO 5, PEO 7 

Protierozní opatření (dále jen „opatření“) zahrnují, dle [8], úpravu vyčleněných 

parcel na travnaté průlehy doplněné o výsadbu stromů a keřů, dle předem stanoveného 

výsadbového schématu uvedeného v projektové dokumentaci. Opatření mají za úkol 

zmírnit situaci rozrušování a transportu zeminy z okolních polností vlivem povětrnostních 

podmínek, zejména srážek. Odstraňují problémy vzniku naplavenin na přilehlé komunikaci  

a odplavování úrodné ornice z polí. Ukázku protierozního opatření lze vidět na Obr. č. 4. 

 

Obr. č.  4: Část protierozního opatření PEO 5 
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3 VYBUDOVÁNÍ MĚŘICKÉ SÍTĚ A JEJÍ PŘIPOJENÍ DO 

ZÁVAZNÝCH REFERENČNÍCH SYSTÉMŮ ČR 

Závazné referenční systémy na území České republiky dle [11]: 

 Světový geodetický systém 1984 (WGS84), 

 Evropský terestrický referenční systém (ETRS), 

 Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), 

 Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, 

 Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, 

 Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv), 

 Tíhový systém 1995 (S-Gr95), 

 Souřadnicový systém 1942 (S-42/83). 

Před zahájením konkrétních měřických prací je nutno provést rekognoskaci terénu, 

dále je nutno stanovit postup a technologii geodetických činností. „Rekognoskace terénu je 

dle [13] zjišťování stavu skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce 

v terénu“.  

Bylo zjištěno, že úsek cesty ve staničení 1,5 - 1,6 km nelze zaměřit technologií 

GNSS z důvodu husté vegetace, která ruší příjem signálu ze satelitů. V tomto úseku byl 

polohopis a výškopis zaměřen tachymetricky elektronickým dálkoměrem, tudíž bylo 

vybudováno stanovisko 4001 na takovém místě, aby byla zajištěna viditelnost na všechny 

zaměřované podrobné body. Orientace byly zvoleny na blízký bod 4002 a trigonometrické 

body 18 a 201. Schematicky zobrazené rozmístění bodů měřické sítě je patrné z Obr. č. 5. 

Geodetické údaje a náčrt bodů měřické sítě jsou součástí Přílohy č. 4. Vybudované body 

měřické sítě 4001 a 4002 byly řádně stabilizovány měřickými hřeby a umístěny tak, aby 

nedošlo k jejich poškození stále probíhající stavební činností. 
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Obr. č.  5: Body měřické sítě 

3.1 Určení souřadnic bodů měřické sítě 

Souřadnice bodů 4001 a 4002 byly určeny pomocí technologie GNNS. Princip 

technologie a připojení do referenčních systémů je popsáno v kapitolách 5.2 a 4.2.3. Rozdíl 

mezi zaměřováním podrobných bodů a bodů měřické sítě, dle [15], spočívá v nutnosti 

provedení dvou nezávislých měření s minimálním časovým odstupem jedné hodiny. 

Časový odstup zajistí jinou konstelaci družic během druhého měření, takže se měření stává 

nezávislým. 

Souřadnice bodů 4001 a 4002 jsou uvedeny v seznamu souřadnic (Příloha č. 5). 

Protokoly o určení a průměrování souřadnic bodů jsou obsahem Přílohy č. 3. 
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4 PODROBNÉ POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ 

ZAMĚŘENÍ LINIOVÉHO OBJEKTU 

Kapitola popisuje použité přístrojové vybavení, metody a postupy zvolené při 

zaměřování projektu. Dále popisuje terénní práce při měření. 

4.1 Použité přístrojové vybavení 

Trimble GNNS 

Technické specifikace roveru Trimble R6 dle [14] 

 Kinematické měření: 

o přesnost určení polohy: 10 mm + 1 ppm, 

o přesnost určení výšky: 20 mm + 1 ppm, 

o doba trvaní inicializace: obvykle <25 sekund, 

o spolehlivost inicializace: obvykle >99,9%. 

 Paralelní sledování signálů: 

o GPS: L1C/A, L2E(Trimble technologie sledování L2P), 

o GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A (pouze GLONASS M), L2P, 

o SBAS: L1C/A. 

K ovládání byl využit kontroler Trimble TSC2 s polním softwarem Trimble 

General Survey v1.31. Rover obsahuje integrovaný GSM  modem pro přijímání korekcí 

v reálném čase ze sítě permanentních stanic VRS NOW Czech. Více informací o roveru a 

kontroleru v [14].  
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Obr. č.  6: GNSS sestava Trimble [14] 

Geodimeter 610 

Technické parametry univerzálního měřicího přístroje: 

 přesnost dálkoměru: 2 + 2 ppm,  

 počet čtených desetinných míst délky: 3,  

 přesnost měření úhlů: 0,3 mgon. 

Stanice je vybavena servomotorem, sloužícím k otáčení dalekohledu kolem 

vertikální a horizontální osy. Výrazně usnadňuje práci a dopomáhá k přesnějšímu cílení 

dalekohledu. Další výhodou je snímatelná klávesnice s interní pamětí, tudíž pro stahování 

dat do počítače není nutné připojovat celou totální stanici, ale pouze klávesnici. 
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Obr. č.  7: Totální stanice Geodimeter 510 

 

4.2 Metody měření polohopisu a výškopisu 

„Polohopis je dle [13] obraz předmětů šetření a měření na mapě ukazující jejich 

polohu, rozměr a tvar bez závislosti ne terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, 

čar a mapových značek na mapě“. 

 Rozdělení metod měření polohopisu dle [6]: 

 geodetické - ortogonální metoda, polární metoda, metoda konstrukčních  

        oměrných, metoda protínání vpřed (z úhlů, z délek),  

 fotogrammetrické - letecká a pozemní,  

 technologie GNSS.  
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„Výškopis je dle [13] 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“. 

 

Rozdělení metod měření výškopisu dle [6]: 

 geodetické - plošná nivelace, tachymetrie, tachymetrie s využitím 

elektronického tachymetru, 

 technologie GNSS, 

 fotogrammetrické, 

 barometrické a hydrostatické určování výšek. 

Dále popisuji jen použité metody uplatněné při zaměření projektu. 

 

4.2.1 Polární metoda 

Princip metody dle [6] je založen na zaměření délky mezi stanoviskem a 

podrobným bodem a současném zaměření vodorovného úhlu mezi záměrou na bod a 

pevným směrem (orientace). Tyto dva zaměřené prvky určí jednoznačně polohu bodu vůči 

danému bodovému poli. Díky rozvoji digitální techniky, zejména univerzálních měřících 

stanic s elektrooptickým měřením délek a automatickou registrací úhlů, se stala polární 

metoda nejrozšířenější při měření polohopisu. K signalizaci bodů se používá výtyčka 

s odrazným hranolem.  

V praxi se lze setkat s dvěma případy: 

1. pevné stanovisko (stanovisko o známých souřadnicích), 

2. přechodné stanovisko (stanovisko o neznámých souřadnicích). 
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Ad 1. Pevné stanovisko 

U této metody je stanovisko o známých souřadnicích a orientace je volena na body, 

taktéž o známých souřadnicích. Při výpočtu souřadnic podrobných bodů (Obr. č. 8) 

postupujeme následovně: 

Dáno: bod P, A 

Měřeno: úhly ω1, ω2, ω3; strany s1, s2, s3 

Určit: souřadnice bodů 1, 2, 3 

Úhly ωi jsou levostranné úhly měřené od bodu A 

 

Obr. č.  8: Schéma polární metoda (pevné stanovisko) [7] 

Postup výpočtu souřadnic podrobných bodů polohopisu dle [7]:   

1. Výpočet směrníku    .           

2. Výpočet jednotlivých směrníků     

                 .       (1) 

3. Výpočet souřadnic bodů 1, 2, 3 

                     ,      (2) 

                                               .         (3) 
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4.2.2 Tachymetrie s využitím elektronického tachymetru 

Tachymetrie je dle [6] využívána při současném měření výškopisu a polohopisu. 

Poloha bodu je určena polární metodou (viz kap. 4.2.1). Výška bodu je určena 

trigonometricky z měřeného svislého úhlu a délky. 

Výšku bodu B (Obr. č. 9) určíme podle následujícího vztahu dle [7]: 

              ,        (4) 

                       .        (5) 

 

Kde HA je nadmořská výška bodu A (stanovisko), 

 HB ... nadmořská výška bodu B (neznámá), 

 s … vodorovná délka mezi body A, B, 

 s‘ … šikmá délka mezi body A, B, 

 vs … výška stroje, 

 vc … výška cíle, 

 z … zenitový úhel, 

 ε … vertikální úhel. 

 

Obr. č.  9: Schéma trigonometrické určení výšky [7] 
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4.2.3 Technologie GNSS 

GNSS je technologie, která za pomoci umělých družic umístěných na oběžné dráze 

umožňuje určit polohu přijímače v jednotném souřadnicovém systému kdekoliv na světě 

bez ohledu na počasí, denní a roční dobu. Při měření projektu byl využit systém 

NAVSTAR GPS. Systém byl vybudován pro vojenské účely a je provozován 

Ministerstvem obrany Spojených států amerických. Část systému je uvolněna pro široké 

civilní využití.[5] Přijímač Trimble podporuje i příjem ze satelitů ruského systému 

GLONASS. 

Dělení systému NAVSTAR GPS do segmentů dle [5]: 

 kosmický: 24 družic vzdálených od Země 20200 km, 

 řídící: hlavní řídící stanice v Colorado Springs a 5 stanic rozmístěných 

přibližně rovnoměrně kolem rovníku,  

 uživatelský: velké množství přijímačů využitelných např. v dopravě, 

geodézii, turistice atd. 

Metody měření používané v geodézii dle [10]: 

 statická metoda,  

 rychlá statická metoda, 

 kinematická metoda,  

 RTK (real time kinematic).  
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RTK metoda 

Rover stanice přijímá kromě dat ze satelitů také korekční data v reálném čase, která 

jsou nezbytná pro úspěšné řešení ambiguit
1
. Korekce jsou dle [10] opravy chyb hodin pro 

satelity a chyb z atmosféry, které se získávají na základě známé polohy referenční stanice, 

a které jsou přijímány z různých zdrojů pomocí různých přenosových technologií. 

V případě přijímače Trimble, se korekční data přenáší pomocí datových služeb operátora 

(GPRS) ze sítě permanentních stanic Trimble VRS Now Czech. Zkratka VRS v názvu sítě 

znamená virtuální referenční stanice. V praxi to značí, že systém vytvoří virtuální stanici 

z důvodu zkrácení vektoru mezi roverem a referenční stanicí. Více informací o síti lze najít 

v [9]. 

Trimble VRS Now Czech 

Síť 24 referenčních stanic (viz Obr. č. 10) poskytující korekce všem značkám 

GNSS přijímačům určených pro geodézii a GIS. Síť je vybudována po vzoru fungujících 

sítí v několika evropských státech. Pro kvalitní pokrytí celého území republiky je k síti 

připojeno také 8 stanic ze sítě Trimble VRS Now Deutschland. „Síť Trimble VRS Now 

Czech je dle [9] přihlášena do monitorovací kampaně prováděné VÚGTK. Při měření v 

této síti není nutné od 1. 9. 2010 provádět ověřovací měření dle ustanovení bodu 9.10 

písm. c) přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb.“ 

                                                 
1
 „Ambiguity: celočíselná část počtu period nosné vlny, odpovídajících zdánlivé vzdálenosti mezi družicí 

GNSS a přijímačem.“ [13] 
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Obr. č.  10: Mapa referenčních stanic Trimble VRS Now Czech [9] 

 

4.3 Terénní práce  

Měřické práce probíhaly v 5 dnech v období mezi 3. zářím až 1. říjnem 2013. 

Během měření ve všech dnech panovaly dobré meteorologické podmínky (jasno, teplota 

průměrně 22°C, bezvětří). Po rekognoskaci terénu započaly konkrétní měřické práce. Byly 

stabilizovány a zaměřeny body 4001 a 4002 jako stanovisko a orientace. Podrobné body  

v úseku cesty se slabým signálem GPS byly zaměřeny tachymetricky. Ostatní RTK 

metodou s VRS. Měřický náčrt nebyl veden. Jako náhrada byly pořízeny fotografie a body 

se ukládaly s příslušným kódovým označením. Tento způsob vzhledem k rozsáhlosti  

a jednotvárnosti prvků stavby plně zastoupil funkci měřického náčrtu. Byly zaměřeny 

všechny terénní a stavební prvky, zejména v jejich lomových bodech, které byly potřebné 

pro vypovídající zobrazení situace.  



Jakub Foltýn: Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby  

17 

2014 

5  VYHODNOCENÍ A ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH 

ÚDAJŮ 

Kapitola popisuje vyhodnocení naměřených údajů pomocí výpočetní techniky. Byl 

využit konvenční software pro práci v zeměměřictví. 

5.1 Zpracování dat pořízených univerzálním měřicím přístrojem 

Data ve formátu *.mes (Příloha č. 6) jsme exportovali do počítače, kde byla uložena 

v surovém stavu. Zápisník jsme otevřeli v softwaru Groma v.8. Po vytvoření seznamu se 

souřadnicemi stanoviska a orientací byl zvolen výpočet polární metody dávkou. Protokol  

o výpočtu je součástí Přílohy č. 2. Seznam souřadnic podrobných bodů je obsahem Přílohy 

č. 4.  

5.2 Zpracování dat pořízených pomocí technologie GNSS 

Měřené údaje ve formátu *.job zpracovává software Trimble General Survey v1.31, 

který tvoří hlavní programové vybavení kontroleru Trimble TSC2. Pomocí tohoto softwaru 

jsme exportovali 3 typy výstupů: 

 seznam souřadnic podrobných bodů (Příloha č. 5), 

 protokol RTK měření (Příloha č. 2): obsahuje mimo jiné informace  

o přesnosti, hodnotách PDOP
2
 a době měření na jednotlivých bodech,  

 protokol o určení podrobných bodů technologií GNSS (Příloha č. 2): 

závazný protokol dle [15]. 

Transformace souřadnic do S-JTSK a Bpv proběhla za pomoci programu 

Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2013. Program je na 

seznamu transformačních programů schválených ČÚZK dle [15] pro transformaci mezi 

                                                 
2
 „PDOP: bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače 

v konkrétní epoše na přesnost určení třírozměrné polohy přijímače.“ [13] 
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ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná 

pomocí GNSS v období od 1. 7. 2012.  

Modul využívá pro transformaci globální klíč. Klíč převádí souřadnice z ETRS89 

do platných referenčních systémů ČR pomocí zpřesněné globální transformace bez 

nutnosti volby identických bodů přímo v terénu. Pro správnost rovinné transformace je 

nutno mít v přístroji nastavenu zónu Krovak_2013, pro vertikální model kvazigeoidu
3
 

CR2005. 

  

                                                 
3
 „Kvazigeoid: referenční plocha v systému normálních výšek blízká geoidu.“ [13] 
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6 VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY 

Součástí dokumentace skutečného provedení je účelová mapa. „Účelové mapy jsou 

dle [3] mapy velkých měřítek, obsahující kromě základních prvků také další obsah podle 

účelu pro jaký vznikly.“ 

6.1 Účelové mapy 

Účelové mapy dělíme dle [3] na: 

 Účelové mapy základního významu: 

o Technická mapa města (TMM), 

o Základní mapa závodu (ZMZ), 

o Základní mapa dálnice (ZMD), 

o Základní mapa letiště (ZML), 

o Jednotná železniční mapa stanic a trati (JŽMST).  

 Mapy podzemních prostor: 

o mapy jeskyní a podzemních chodeb (s výjimkou dolů, tunelů  

a objektů metra). 

 Ostatní účelové mapy: 

o mapy pro projektové účely, 

o mapy pro provozní účely, 

o mapy pro pozemkové úpravy, 

o mapy lesnické a vodohospodářské, 

o geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb, 

o mapy sídlišť, 

o mapy pro dokumentaci památkových objektů. 
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6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Při realizaci stavby je nemožné exaktně dodržet míry dané projektem. Hodnoty 

však musí být v toleranci příslušných stavebních norem. Dokumentace skutečného 

provedení stavby (dále jen „dokumentace) musí být vyhotovena pro využití při 

kolaudačním řízení a uvedení stavby do provozu. 

Obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle [16] tvoří: 

 průvodní zpráva, 

 souhrnná technická zpráva, 

 situační výkresy, 

 výkresová dokumentace, 

 geodetická část. 

 

Geodetická část dokumentace, která je obsahem práce je dle [16] „číselné  

a grafické vyjádření výsledků zaměření stavby, polohopis s výškopisnými údaji, měřické 

náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technická zpráva“. Standardně se 

vyhotovuje v souřadnicovém systému JTSK, výškovém systému Bpv a v 2. nebo 3. třídě 

přesnosti. V odůvodněných případech může být dokumentace v jiném souřadnicovém  

a výškovém systému. Použitý systém musí být vyznačen na všech výsledcích  

a dokumentaci mapy. Měřítko mapy se volí v závislosti na druhu zobrazované stavby, musí 

zajistit přehlednost a čitelnost výsledné dokumentace. Nejčastější měřítka jsou 1:250, 

1:500, 1:1000 a 1:2000.  

Obsahem polohopisu jsou všechny stavební objekty obsažené v projektové 

dokumentaci, hranice pozemků vzniklé na základě dokončení stavebních objektů a body 

PPBP v blízkém okolí, které jsou důležité pro odstranění případných rozdílů mezi 

vytyčovací sítí a bodovým polem. Polohopisné prvky jsou totožné s TMM a ZMZ (viz kap. 

6. 1). Totéž je platné i o výškové složce dokumentace. Na rozsáhlých stavbách se kromě 

závěrečného zpracování provádí také zpracování etapové (jednou ročně) nebo průběžné 

(každý měsíc). Výsledkem geodetické části dokumentace je vícebarevná mapa, v obecném 
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kladu mapových listů. Rozložení kladu listů musí být schematicky znázorněno v přehledu 

kladů. Více informací o dokumentaci skutečného provedení stavby je možno najít v [1], 

[2], [3], [4]. 

 

6.3 Grafická část tvorby účelové mapy 

Pro grafické zpracování projektu byl využit software MicroStation Powerdraft v8i 

(licence pro akademické používání) od společnosti Bentley Systems. Jedná se o program 

ze skupiny CAD s interaktivním kreslícím prostředím vhodný pro tvorbu grafických 

výstupů výsledků zeměměřické činnosti. Při práci bylo nutné postupovat v souladu s ČSN 

01 3410: Mapy velkých měřítek- základní a účelové mapy.[1] 

 

Obr. č.  11: Uživatelské rozhraní softwaru Microstation 

Během kreslení účelové mapy bylo nutné dodržovat pravidla rozdělení jednotlivých 

entit do příslušných vrstev. Rozdělení kresby do vrstev nám usnadní editaci výkresu  

v případě změny, dále můžeme měnit viditelnost vrstev při tisku nebo měnit atributy celé 

vrstvy najednou. Atribut každé entity (linie, objekt, text) byl definován dle ČSN 01 3411. 

Norma [2] byla závazná pro celou tvorbu účelové mapy. 
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Mapa byla vyhotovena v měřítku 1:250 na celkem 22 mapových listů v obecném 

kladu. Pro vypovídající zobrazení skutečnosti, vzhledem k charakteru zobrazovaného 

objektu byl zvolen mapový rám o rozměrech 800x200 mm. Obsahem mimorámových 

údajů je tabulka s popisnými informacemi, přehled kladu mapových listů a přehled 

polohového vztahu konkrétního listu k sousedním listům mapy. Pro tiskovou reprodukci 

každého mapového listu byl zvolen papír formátu 4xA4 (841x297 mm). Výsledný mapový 

elaborát je obsahem Přílohy č. 1. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby. Požadovaného výsledku bylo dosaženo souhrnným použitím 

geodetických měřických metod pro měření polohopisu a výškopisu. Bylo zaměřeno celkem 

3108 bodů v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Během měření, 

zpracování dat a tvorby účelové mapy byly dodržovány platné technické normy a právní 

předpisy.  

Konečným produktem práce je mapový elaborát vyhotovený v měřítku 1:250 na 

celkem 22 mapových listů v obecném kladu. Tvorba mapy proběhla za pomoci softwaru 

Microstation PowerDraft v8. Mapa byla předána objednavateli zakázky, firmě PROLES 

s.r.o., která ji využila pro vytvoření kompletní dokumentace skutečného provedení stavby. 

Dokumentace je nezbytná pro využití při kolaudačním řízení a uvedení stavby do provozu. 
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