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Anotace 

Tato diplomová práce je věnována polohopisnému a výškopisnému zaměření katakomb 

pod kostelem v obci Kurdějov. Zaměření bude sloužit jako podrobná mapa těchto prostor 

včetně polohopisu nad ním. Popisuje jednotlivé měřické činnosti, které zde proběhly 

v minulosti i měřické a výpočetní práce, které byly vyhotoveny v rámci této diplomové 

práce. První část je věnována původnímu zaměření z 80. let minulého století. Druhá část je 

pak věnována nynějšímu polohopisnému zaměření podzemí polární metodou jako účelové 

mapy velkého měřítka. Dále je zmíněna i metoda a postup měření pomocí lokátoru a sondy 

s následným zaměřením lokalizovaných bodů technologií GNSS-RTK.  Na závěr jsou 

zhodnoceny výhody i nevýhody jednotlivých metod měření a jejich použitelnost v praxi. 

Klíčová slova: katakomby, Kurdějov, metoda GNSS-RTK, totální stanice, zaměření 

polohopisu a výškopisu, lokátor a sonda 

Summary 

This diploma thesis is devoted to a planimetric and altimetric survey of catacombs 

under the church in the village of Kurdějov. The survey will be used as a detailed map of 

these premises including the planimetry above it. It describes individual survey activities 

that took place here in the past and survey and computing works that were done here in 

order to complete this diploma thesis. The first part is devoted to the original survey done 

in the 80s of the 20th century. The second part is devoted to the current planimetry of the 

underground by the polar method made as purpose maps in a large scale. Further on, I 

mention the method and procedure of survey with the help of a locator and a probe with 

the consequent survey of the located points by the GNSS-RTK method. In the conclusion 

there is an evaluation of advantages and disadvantages of each survey method and their 

practical application. 

Keywords: Catacombs, Kurdejov, GNSS-RTK method, total station, planimetric and 

altimetric survey, locator and a probe.
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1. Úvod 

Podzemní prostory člověka lákaly od pradávna. Vždyť tam také člověk většinu 

své existence i přebýval. Každý z nás nejen jako dítě navštívil nějakou tu jeskyni či jiný 

podzemní prostor. Ten specifický vzduch i temné prostředí celý zážitek ještě více 

umocňuje. Někdo cítí strach, jiný adrenalin a vzrušení. Koneckonců tento pocit známe i z 

pouhé návštěvy temného sklepa našich babiček. 

Mapování takových podzemních prostor je tedy logicky pro měřiče, který se 

většinu své zeměměřické činnosti pohybuje měřením na povrchu, zajímavou zkušeností a 

výzvou. Teprve při takovém mapování měřič využije všechny své zkušenosti, aby nemusel 

žádné měření opakovat a vše bylo provedeno promyšleně a efektivně. Po celou dobu 

měření je navíc úplná tma, takže co si neosvítíme baterkou, to nevidíme. Stísněné 

podzemní prostory nám nedovolují možnosti a volnosti pohybu s přístroji a měřickými 

pomůckami jako na povrchu. Není možné si pohodlně posunout zamýšlené stanovisko o 

půl metru vpravo, pro lepší orientaci, protože narazíme na zeď. Zároveň také nemůžeme 

využít všechny přístroje, které při klasickém měření polohopisu na povrchu využíváme, 

hlavně pak metodu GNSS.  

Při prolézání katakomb v Kurdějově si člověk rychle představí onu těžkou dobu 

středověku, kterou tyto zdi pamatují. Jedna z prvních myšlenek, která vám proběhne 

hlavou při návštěvě tohoto místa, je otázka. Kde se právě nacházíme? Jsme pod silnicí u 

kostela, pod hradbami? A jak hluboko? A právě tyto otázky rozhodly o zaměření této 

práce. 

Z hlediska polohopisného zaměření těchto katakomb je důležitý rok 1983. 

V tomto roce totiž parta nadšenců ze speleologického klubu v těchto podzemních 

prostorách provedla průzkum. Výstupem jejich měření je podrobná mapa těchto katakomb, 

která se dnes využívá hlavně při prohlídkách podzemních prostor. Toto mapování 

probíhalo za pomocí v té době nejdostupnějších měřických pomůcek (buzolního kompasu, 

sklonoměru a pásma) a i přesto je úžasné, jak si se zadaným úkolem vyhráli a s jakou 

pečlivostí měřili. 

V dnešní moderní době máme možnost tyto prostory měřit nejen přesněji, ale i 

efektivněji a rychleji. Díky stále dostupnějším technologiím jako jsou například polární 
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metoda s bezhranolovým měřením, GNSS pro jednodušší připojení bodového pole do S-

JTSK, 3D skening pomocí mračen bodů, apod. 

Pokud je z nějakého důvodu nutné takový podzemní prostor zaměřit velice rychle 

v určité menší přesnosti, můžeme využít i vysílač (sondu) a ten pak lokalizovat přímo na 

terénu pomocí lokátoru. Body se poté zaměří technologií GNSS-RTK. Tato metoda má 

však i svá specifika a limity, které jsou zmíněny v kapitole zhodnocení jednotlivých metod 

měření. 

Tato práce je věnována zejména polohopisnému zaměření katakomb polární 

metodou jako účelové mapy velkého měřítka. Je však vylepšena právě zaměřením 

některých bodů katakomb i pomocí lokátoru, což je metoda velice rychlá. 
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2. Seznámení s lokalitou a rekognoskace terénu 

2.1. Seznámení s lokalitou 

Na území České republiky je jen málo míst, které se dají zařadit do takzvaných 

„opevněných kostelů“. Jeden z takto opevněných kostelů se nachází v obci Kurdějov. 

 Stávající kostel v obci, který je zasvěcen sv. Janu Křtiteli, pochází z první 

poloviny patnáctého století. Kostel prošel za svou existenci několika rozsáhlými úpravami 

v 15., 16. a 18. století. Celé místo je důmyslně opevněno vysokými hradbami, které jsou z 

větší části dochovány dodnes ve svém původním stavu. Krásu celého kostela navíc 

umocňuje mohutná 45 metrů vysoká věž se 3 zvony. Celá věž je vsazena do obranné zdi. 

Kousek od kostela stojí také gotická kaple Všech svatých, která je také součásti obraných 

hradeb. Celý komplex je ve velmi zachovalém stavu a na jeho částech jsou již dokončené 

rekonstrukční práce. Toto místo v Kurdějově dnes logicky přitahuje svojí mystikou velké 

množství turistů. 

Pod kostelem a v jeho blízkém okolí se nachází rozvětvený systém podzemních 

katakomb, které spojují svými vchody oltář kostela, márnici a podle historických pramenů 

sklepení bývalé radnice. O těchto katakombách koluje i jeden z  mýtů a to tvrzení, že 

propojovaly podzemní chodbou Kurdějov s 2,5 km vzdálenými Hustopeči. Při této velké 

vzdálenosti se lze jen dohadovat, zda by to bylo vůbec možné. Vedou se i spory o tom, zda 

tyto podzemní prostory sloužily jako tajná úniková cesta při dobytí kostela nebo naopak při 

obléhaní obce jako poslední možnost uniknout z obce do opevnění. 

 

Obrázek 1 Opevněný Kostel v obci Kurdějov 
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2.2. Rekognoskace terénu 

Vzhledem k náročnosti a členitosti terénu bylo nutné rekognoskaci této lokality 

věnovat velkou pozornost. Bylo zvoleno připojení pomocné měřické sítě do systému S-

JTSK pomocí ZPBP. Bylo navrženo několik bodů určených pomocí metody GNSS-RTK v 

místech, kde jsou jednotlivé vstupy do podzemí. Zároveň bylo navrženo přibližné místo 30 

stanovisek tak, aby bylo možné celý komplex katakomb zaměřit. Stanoviska byla 

stabilizována pomocí nastřelovacího hřebu do stropu s cihelnou vyzdívku, kterou je celý 

komplex katakomb vyzděn. V místě obecního sklepa, kde ústí jedna z chodeb, bylo nutné 

po domluvě s majitelem stabilizovat stanoviska pouze křížkem fixou a nepoškodit tak 

místní dlažbu.  Podařilo se i dořešit připojení slepé části členité zavalené chodby přes 

úzkou šachtu do místní márnice a odtud na již známý bod GNSS. Bylo však nutné 

přemístit spoustu materiálu a to včetně kamenných náhrobků v márnici. 

Velký problém v realizaci polygonového pořadu v katakombách byl neúměrně 

snížený stropní překlad v místech, kde se lomí jednotlivé rovné úseky chodeb. Toto jsou 

místa, která sloužila jako prvek obrany při dobývání podzemních prostor. V tomto místě se 

dobyvatel musel hluboko přikrčit a tím byl za překladem velice zranitelný. Zároveň bylo 

nutné při rekognoskaci vzít v úvahu i některá příkrá a kluzká místa a kvůli bezpečnosti a 

při pohybu a měření v katakombách používat ochrannou přilbu. 

Předmětem polohopisného a výškopisného zaměření bude celý komplex 

katakomb o délce 170 m a terénu nad ním. Jako podklad bude sloužit mapa z 

polohopisného zaměření katakomb z 80. let. 
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Obrázek 2 Katakomby pod kostelem v obci Kurdějov 

 

 

Obrázek 3 Měřické podmínky v katakombách 
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3. Mapování v roce 1983 

V únoru 1983 byla českou speleologickou společností  ZO 6-16 Tartaros ve 

složení p. RNDr D. Hypr, p. S. Cigánek, p. V. Dobeš, pí. Hyprová, p. Munclinger, p. T. 

Hanžl celý komplex katakomb zaměřen a byla vyhotovena podrobná polohopisná mapa. 

Celé zeměření probíhalo pomocí měřických pomůcek užívaných při mapování podzemních 

prostor, dochovala se i část dokumentace. Z ní lze také odvodit postup tehdejších prací a 

náročnost celého měření. 

V celém komplexu katakomb byl zbudován kompasový polygonový pořad, který 

byl v chodbách realizován pomocí měřických hřebů stabilizovaných ve stěnách mezi 

cihelnou obezdívkou. Strany polygonového pořadu byly vytvořeny vhodně nataženými 

šňůrami mezi těmito hřeby. Vodorovné úhly byly zaměřovány na celé stupně pomocí 

hornického kompasu, který se zavěšuje uprostřed polygonové strany a měřický bod je tak 

průsečíkem sousedních stran polygonového pořadu. 

 

 

Obrázek 4 Hornický kompas 
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Délky polygonového pořadu byly měřeny pomocí pásma po obvodu natažených 

šňůr a byly přepočítávány na délky vodorovné. K tomu bylo nutné zaměřit i sklon 

natažených šňůr pomocí závěsného sklonoměru. Opět tedy pomocí zavěšení takového 

sklonoměru viz obr. 5 se dá přímo odečítat úhel sklonu polygonové strany. 

 

 

Obrázek 5 Závěsný sklonoměr 

 

 

Z ručně předchystaných zápisníků, které obsahují i další důležité poznámky 

k měření, je vidět jakási rutina a je zřejmé, že celá měřická skupina má jistě mnoho 

zkušeností z mapování jeskynních systémů. 

Výsledná polohopisná mapa je velmi podrobná a přesná i přesto, že nebylo možné 

provést vyrovnání celého polygonového pořadu. Ve své podstatě mapa odpovídá i 

nynějšímu stavu. 
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Obrázek 6 Mapa podzemí z 80. let 

 

 

V dnešní době se však změnila přístupová místa do podzemí a tak vchod pod 

oltářem kostela již dnes přístupný není. Tento vchod byl v minulých letech zazděn z 

důvodu častých loupeží v kostele. Naopak byl zbudován nový, pohodlnější, hlavní vstup 

do podzemí, v místech dříve označován jako (M). Zároveň byl znovu obnoven vstup přes 

místní obecní sklep. Přes tento vstup je dnes dokonce možné si domluvit prohlídku těchto 

podzemních prostor. 

O určité přesnosti této mapy a tohoto měření vypovídá transformace kresby z 

tehdejšího měření a měření pomocí polární metody s vyrovnáním, která je obsahem této 

práce. Příloha č. 15. 
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Obrázek 7 Dochovaná dokumentace původního měření 

 

 

 



Bc. Přemysl Kratochvil:  Zaměření komplexu katakomb pod kostelem v obci Kurdějov 

 

2015  10 

4. Polohopisné zaměření katakomb a zájmového území 

4.1. Doplnění bodového pole (měřická síť) 

Při zaměřování této lokality, a to nejen v podzemí, se budeme pohybovat na 

citlivých místech zdejších obyvatel. Výchozí zajišťovací bod je přímo uprostřed místního 

hřbitova. Budeme se pohybovat na místech kolem kostela, kaple, obecního vinného sklepa  

přímo uprostřed obce Kurdějov a to i ve večerních hodinách. Je tedy nutné předcházet 

nedorozuměním. Provedli jsme tedy nutné ohlášení na obecním úřadě. 

 

 

Obrázek 8 Oprávnění ke vstupu na pozemky 

 

V uvedené lokalitě se nachází trigonometrický bod 36 se zajišťovacími body 36.1, 

36.2, 36.3. To však vzhledem k rozsahu požadovaného mapování nebylo stále dostatečné a 

bylo nutné zvolit další pomocnou měřickou síť a připojovací body. Tyto body 4003 – 4004 

byly zaměřeny pomocí metody GNSS-RTK a jejich výpočet je součástí výpočetního 

protokolu. Tyto měřické body zaručují vhodné připojení polygonových pořadů z podzemí a 

z hlediska efektivnosti nahrazují zdlouhavé připojení na vzdálené body PPBP. 
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Dále bylo nutné zaměřit dva polygonové pořady. Jeden z nich je oboustranně 

orientovaný. Druhý polygonový pořad je oboustranně připojený a jednostranně 

orientovaný. Jedna strana polygonového pořadu je tak připojena na rajon, který byl z 

márnice provážen do podzemí pomocí úzké šachty. 

Dosažené odchylky na polygonových pořadech jsou součástí výpočetního 

protokolu. Všem bodům polygonového pořadu byl v zápisnících a výpočtech přidělen kód 

PG (viz seznam souřadnic a tabulka použitých kódů). Všechny body byly stabilizovány 

podle své důležitosti – ocelovou trubkou, roxorem, měřickým hřebem nebo dočasnou 

stabilizací. 

 

4.2. Podrobné měření polohopisu (výškopisu) katakomb 

Účelová mapa 

Účelovou mapou podle slovníku VÚGTK [1] rozumíme tématickou mapu 

velkého měřítka obsahujícího kromě prvků základní mapy další předměty šetření a měření 

stanovené pro daný účel. Jeden ze základních podkladů pro tvorbu účelové mapy je norma 

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek, Základní a účelové mapy [2]. Zde bych zmínil jen 

některé články z této normy: 

Čl. 15. Mapy se vyhotovují v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální (dále jen S-JTSK) a ve výškovém systému baltském – po vyrovnání (dále 

jen Bpv) nebo ve výškovém systému jadranském. Účelové mapy lze vyhotovit i v jiných 

souřadnicových a výškových systémech. Použitý souřadnicový a výškový systém se 

vyznačí na všech výsledcích a dokumentaci mapy. 

Čl. 19. Geometrickým základem map jsou geodetické body podle ČSN 73 0415 

[3] nebo jiné měřické body. 

Čl. 24 Přesnost výsledných souřadnic a výšek podrobných bodů mapy je dána 

přesností určení souřadnic a výšek použitých bodů geometrického základu a přesností 

určení souřadnic a výšek podrobných bodů mapy. Vyjadřuje se ve vztahu k blízkým 

bodům podrobného bodového pole, popř. základního bodového pole. 
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Čl. 25. Mapy se vyhotovují ve třídách přesnosti 1 až 5 tak, aby podrobné body 

části území, ve kterých se provádí tvorba nebo údržba mapy, byly zařazeny vždy do jedné 

třídy přesnosti. Výškopis může být vyhotoven v jiné třídě přesnosti než polohopis. 

Stanovené třídy přesnosti musí být vyznačené v mapě. U účelových map mohou být 

podrobné body vybraných předmětů polohopisu nebo výškopisu určeny ve vyšší třídě 

přesnosti než je stanovená třída přesnosti mapy, což musí být zvlášť vyznačeno v popisu 

mapy. 

Čl. 28. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů 

polohopisu je základní střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem mxy= √(0,5 x (m2x 

+ m2y), kde mx, my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y. Charakteristikou 

relativní přesnosti určení přesnosti souřadnic x, y dvojice podrobných bodů téže přesnosti 

je základní střední chyba md délky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené z jejich 

souřadnic. Souřadnice podrobných bodů z území, na kterém se realizuje tvorba nebo 

údržba mapy jedné třídy přesnosti musí být určeny tak, aby  

a) charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy 0,14 m (3. třída přesnosti) 

b) charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou délku d ze 

vztahu ud = 1,5 x ((d+12)/(d+20)) x uxy 

Čl. 100. Účelové mapy slouží k podrobné lokalizaci jevů a objektů na povrchu, 

pod povrchem a nad povrchem země. 

Čl. 101. Účelové mapy se tvoří přímým měřením a zobrazováním, popř. 

přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. V největší míře je třeba využít 

základní mapy a výsledky předchozích geodetických a kartografických prací. 

Čl. 102. Účelové mapy se dělí na mapy: 

- základní  

- podzemních prostor, s výjimkou důlních map 

- ostatní 

Čl. 104. Účelovými mapami podzemních prostor jsou mapy jeskyň, podzemních 

chodeb a průchodních objektů, s výjimkou podzemních objektů, podléhajících vrchnímu 

dozoru státní báňské správy a s výjimkou tunelů a objektů metra. 
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Čl. 115. Volba třídy přesnosti účelové mapy a volba měřítka účelové mapy 

vychází z účelu, pro který je mapa tvořena. 

Čl. 127. Účelová mapa obsahuje body geometrického základu, polohopis, popis a 

popř. výškopis. Obsah účelové mapy se řídí účelem, pro který je mapa tvořena. 

Vzhledem k budoucímu využití pro projekční práce a další možnosti využití 

tohoto zaměření bylo ke zmapování katakomb přistupováno jako k podrobnému měření 

polohopisu a výškopisu ve 3. třídě přesnosti. 

 

Obsah podrobného měření polohopisu a výškopisu 

Obsah podrobného měření jako účelové mapy je u konkrétních projektů vždy 

jasně dán a souvisí s další prací, pro kterou bude toto měření dále využito. Je ale jasné, že 

vždy bude záležet na subjektivním posouzení geodeta. Umí-li správně vystihnout a 

generalizovat vše potřebné pro zadaný úkol. Dosáhnout tak nejen kvalitního výsledku, ale 

být zároveň efektivní, vzhledem k nákladům. 

U vlastního podrobného zaměření bylo důležité zaměřit polohově a výškově 

obvodové stěny katakomb a to s výstupky většími než 10cm. Dále byly zaměřeny další 

důležité prvky vstupů do podzemí a výklenky v katakomabách, dříve sloužící k umístění 

světelných zdrojů. Vzhledem k budoucím možným projekčním pracím na povrchu, bylo 

nutné zaměřit i výšku klenby v nejvyšším místě, která je pak zásadní pro určení hloubky 

pod terénem kudy chodba prochází. 

Pro lepší orientaci a možné další práce bylo nutné zaměřit i část polohopisného 

zaměření prvků nad terénem. Tedy silnice, hradby, kostel, výškové stupně a budovy. Toto 

polohopisné zaměření venkovní části bylo mapováno přímo jako součást této práce a z 

části bylo převzato z práce, která se týká zaměření kostela v rámci ZPMZ 689 v k.ú. 

Kurdějov pro opravu chyby zákresu kostela v katastrální mapě [4]. Na tomto zaměření 

jsem se také podílel. I toto měření bylo prováděno výškově (Bpv). 

V dnešní době již při zaměřování polohopisu a výškopisu převládá měření pomocí 

GNSS – RTK. To však v podmínkách podzemí není možné a je tedy nutné využívat stále 

polární metodu, která je v těchto podmínkách nenahraditelná. Vzhledem k použitému 

přístroji Trimble M3 však bylo velkou výhodou využití nové technologie bezhranolového 
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měření, tedy přímého odrazu. Bez této možnosti by bylo měření neúměrně zdlouhavé a 

krkolomné. V některých částech se dokonce při postavení přístroje nebylo možné vyhnout 

a přejít tak z jedné části přes stanovisko do druhé. Stejně tak i měřič za strojem při 

podrobném měření musel využít jen laserové stopy a nemohl na všechny podrobné body 

cílit přes dalekohled.  

V katakombách není vybudováno osvětlení a celé měření tak probíhalo za 

osvětlení baterek. 

Největším problémem při mapování katakomb bylo vypořádat se s členitým 

terénem a s překlady mezi jednotlivými již zmíněnými přímými úseky chodeb. To 

znemožnilo i záměr, že bude celé měření prováděno za využití trojpodstavcové soupravy. 

V těchto úzkých prostorách chodeb s různým převýšením to prostě nebylo možné. 

Při hledání nejvhodnějšího postupu byla vyhodnocena jako nejpřesnější možnost 

cílení orientací na stanoviscích pomocí zavěšené olovnice z měřických hřebů. Bylo 

dodržené měření vodorovných a výškových úhlů ve dvou polohách dalekohledu. V tomto 

případě bych tedy polemizoval se závěry firmy Trimble, která tvrdila, že měření ve dvou 

polohách dalekohledu není nutné (viz příloha č. 7). 

Při měření délek na orientacích bylo využito odrazné destičky s terčíkovou 

značkou umístěnou na lanku zavěšené olovnice. I délky byly pro kontrolu zaměřeny v 

obou polohách dalekohledu. 
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Obrázek 9 Zavěšení olovnice na stanoviskách 

 

V místech, kde nebylo možné provést zaměření polární metodou nebo by to 

nebylo vzhledem k náročnosti zaměření hospodárné, bylo použito dalších doplňkových 

metod podrobného měření a to:  protínání z délek, průsečík přímek, konstrukční oměrné. 

Některé body polohopisu byly kontrolně zaměřeny z více stanovisek a toto 

porovnání druhého zaměření je součásti protokolu o výpočtech i s dosaženými odchylkami. 

Body byly mezi sebou kontrolně zaměřeny pomocí kontrolních oměrných měr. 

Při mapování byly všechny podrobné body zaměřeny s kódem kvality 3. Byly 

dodrženy zásady a technické parametry, které lze aproximovat z metodiky návodu k 

provádění pozemkových úprav v bodě 6.2.4. [5] zásady uplatňované při podrobném měření 

polohopisu, který vychází z návodu na obnovu operátu a převod [6] a kde je vše přehledně 

shrnuto: 

- Měřické přístroje (komparované), pomůcky a metody jejich použití musí 

zaručovat stanovenou přesnost výsledků. 



Bc. Přemysl Kratochvil:  Zaměření komplexu katakomb pod kostelem v obci Kurdějov 

 

2015  16 

- Při použití metody pravoúhlých souřadnic nesmí být délka kolmice větší než 3/4 

délky příslušné měřické přímky. Při zaměření podrobných bodů, které se zaměřují s 

použitím polárních kolmic vytyčených hranolem, nesmí být polární kolmice delší než ½ 

délky od stanoviska k patě kolmice. Největší přípustná délka kolmice je 30 m. U 

pravoúhlých budov lze výstupky do hloubky 5 metrů určit konstrukčními oměrnými 

mírami. Největší přípustná délka volného polygonového pořadu (nejvýše tří na sebe 

navazujících rajónů) je 250 m. 

- Délka rajónu smí být nejvýše 1000 m, přitom smí být nejvýše o 1/3 větší než 

délka měřické přímky (její delší části, je-li výchozí bod rajónu mezilehlý), na kterou je 

rajón připojen nebo nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. 

- Délka měřické přímky a pomocných polygonových pořadů nesmí být větší než 2 

000 m. 

- Orientace na stanovisku se provede vždy nejméně na dva dané body polohového 

bodového pole nebo na pomocné body. Nejméně na jeden z nich se měří délka. Výjimka je 

přípustná jen při orientaci na dva trvale signalizované nepřístupné body. Jde-li o volné 

polární stanovisko, musí být na dané body polohového pole nebo na pomocné body 

změřeny nejméně dvě délky a dva vodorovné směry. Směry se v tomto případě musí 

protínat pod úhlem v rozmezí 30 gon až 170 gon. Nelze-li zaměřit více než jeden 

orientační směr, orientace se ověří na kontrolně zaměřeném podrobném bodu určeném z 

jiného stanoviska. 

- Na stanovisku se zaměří nejméně jeden bod určený z jiného stanoviska. 

- Délkové údaje se měří dálkoměrem a zapisují s přesností na 0,01 m. Naměřené 

délky se opravují o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), o matematické redukce 

(do vodorovné roviny, z nadmořské výšky) a redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. 

Redukce se zavádějí, přesáhne-li jejich součet pro danou délku 0,02 m. 

- Vzdálenost určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice 

stanoviska s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu. 

- Úhlové údaje se měří alespoň na 0,001 gon. 
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- Na hranici parcely nebo dalšího prvku polohopisu se vyjádří obecná křivka 

úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného průběhu 

neodchýlil více než 0,10 m. 

- Na kruhovém oblouku se volí tři podrobné body, a to koncové body a bod 

přibližně v poloviční vzdálenosti mezi nimi. 

- Předměty měření, jejichž rozměry dovolují zřetelné zobrazení na mapě, se 

zaměřují s takovou podrobností, aby je bylo možno spolehlivě zobrazit na mapě (např. u 

mostu, pokud není zobrazen jen mapovou značkou, se měří na vtoku i výtoku pilíře, křídla, 

římsy). Všechny předměty měření musí tvořit uzavřený obrazec (platí i o jednotlivých 

druzích pozemků). U vodních toků a příkopů se zaměří dno i oba břehy, u vodních nádrží 

těleso hráze, bezpečnostní přeliv, výpustné zařízení, přívodní i odpadní kanály. 

- Určení jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů se kontroluje 

oměrnými nebo křížovými mírami nebo nezávislým opakovaným zaměřením. 

 

4.3. Použité měřické přístroje 

Trimble M3 

 

Obrázek 10 Trimble M3 
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Totální stanice Trimble M3 [7]: 

-  je vybavena technologií bezhranolového měření, laserový pointer 

- vytyčovací světlo, laserová olovnice 

- podpora DXF mapy na pozadí 

- podpora všech geodetických výpočetních programů 

- nekonečné ustanovky 

Technické parametry [7]: 

- měření úhlu se čtením na 1,0 mgon 

- měření délek s přesností +/- (3 mm + 2ppm) 

- dosah délkového měření na jeden hranol 3000m 

- dosah bazhranolového měření 1,5 m – 300 m podle odrazivosti cíle 

- zvětšení dalekohledu 30x 

Řídící jednotka s polním SW Trimble Access [8]: 

 

 

Obrázek 11 Displej řídící jednotky Trimble [8] 
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- Plnobarevný grafický displej 

- Windows CE Net 

- Souřadnicové výpočty 

 

Trimble GNSS R-4 

 

 

Obrázek 12 Trimble GNSS R-4 [9] 

 

GNSS přístroj Trimble R4 

Technické parametry [9]: 

- podpora signálu s GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU 

- bezdrátové spojení s řídící jednotkou přes BT 

- horizontální přesnost +/- 10 mm + 1 ppm RMS 

- vertikální přesnost +/- 20 mm + 1 ppm RMS 
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Trimble TSC3 

 

 

Obrázek 13 Trimble TSC3 – řídící jednotka [10] 

Trimble TCS3 je univerzální řídící jednotka námi používaná ke GNSS přístroji. 

Technické parametry [10]: 

- procesor 800 MHz Cortex - A8 

- operační paměť RAM 256 MB 

- 8 GB interní paměti + slot na SDHC 

- 4.2” VGA (640 x 480 pixels) displej 

- vodotěsný a prachotěsný  IP67 

- OS Windows Mobile 6.5.3 

- polni software Trimble ACCESS 

- pro příjem korekcí u metody RTK používá interní Quad-band 3,5G/UMTS 

modem 
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Radiodetection RD8000 PDLB 

 

 

Obrázek 14 Lokátor RD8000PDLB 

 

Lokátor podzemních inženýrských sítí a sond. 

Technické parametry [11]: 

- lokalizace sondy na frekvencích 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz 

- lokalizace metalických liniových inženýrských sítí na 16 různých frekvencích 

- online měření hloubky na displeji 

- režim tzv. maxima pro přesnou lokalizaci sondy na terénu 

- záznam naměřených dat a bezdrátová komunikace s GNSS přístrojem 
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Super Sonda Radiodetection 

 

 

Obrázek 15 Super Sonda Radiodetection 33 kHz 

 

Sonda Radiodetection je pomocí lokátoru lokalizována na frekvenci 33 kHz. 

Technické parametry [12]: 

- lokalizace pulsním i stálým signálem 

- možná lokalizace až do hloubky 15 metrů za optimálních podmínek 

- napájení sondy pomocí 9V baterie 

- přesnost udávaná výrobcem +/- 2,5% v hloubce od 0,1 m do 7 m 
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4.4. Kódované mapování 

Při mapování bylo využito kódovaného měření. Jednotlivým bodům byl podle 

jejich významu přidělen kód nebo skladba jednotlivých kódů za sebou, pro následné 

přehledné zpracování a spojování kresby. Je tedy vždy jednoznačně určené, co konkrétní 

zaměřený bod znamená. V příloze č. 6 je uvedena tabulka použitých kódů a jejich význam.  

Další pomůckou vzhledem k vybavení přístroje a jeho grafické řídící jednotce 

bylo pro lepší orientaci při měření v podzemí využít možného vložení podkladové mapy 

(.dxf) přímo do kontrolní jednotky. Původně bylo zamýšleno jako podklad využít 

vektorizovanou katastrální mapu. Ta byla ale vzhledem k nesouladu zákresu kostela v 

mapě nevhodná. Bylo tedy přistoupeno ke hrubé vektorizaci původního zaměření 

katakomb a toto využito pro orientaci a měření v podzemí. 

 

 

 

Obrázek 16 Spojování kresby 
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5. Zaměření lomových bodů pomocí sondy a lokátoru 

5.1. Lokátor podzemních inženýrských sítí a sond 

Přístroj RD8000PDLB je lokátor podzemních inženýrských sítí založený na 

principu elektromagnetické indukce. Vysílačem po připojení na konkrétní síť pustíme do 

vedení střídavý proud o vlastní frekvenci. Toto elektromagnetické pole je následně 

snímáno a vyhodnocováno nad terénem přijímačem, který je schopen určit správnou 

polohu a hloubku trasovaného vedení. Přijímačem jsme schopni takovou metalickou síť 

lokalizovat přímo v terénu. 

Je to tedy přístroj využívaný zvláště správci jednotlivých inženýrských sítí pro 

jejich rychlé dohledání v rámci tzv. „vyjadřovaček“, tedy situací, kdy je nutné vytýčit 

inženýrskou síť při výkopových pracích. V dnešní době jsou přístroje tohoto typu hojně 

využívány i geodetickými firmami pro dodatečnou lokalizaci a následné zaměření této sítě 

z důvodu špatné nebo nedochované původní dokumentace. Je to vlastně jediná možnost, 

jak takovou inženýrskou síť bez původního zaměření zjistit. Práce s takovým přístrojem je 

dnes navíc velice jednoduchá z důvodu funkcí, které práci usnadňují. Je to například 

kompas, který nám přímo ukazuje směr trasovaného vedení. Dále pak navigační šipky, 

které nás pohodlně drží v trase vedení a přímé měření hloubky k síti, která je stále 

přepočítávána a zobrazována na displeji. 

Přístroj je také schopen lokalizovat sondu umístěnou na tlačném prutu, která se 

zastrčí do nemetalické sítě (např. kanalizace) a vytrasovat tak i síť, u které to není z 

hlediska fyzikálního zákona o elektromagnetické indukci možné. Tyto přístroje - lokátory a 

sondy jsme tedy využili při alternativním způsobu určení polohy některých podrobných 

bodů katakomb. 

5.2. Postup práce s lokátorem a sondou 

Při této specifické činnosti jsme nejprve museli zvolit správný postup práce. Toto 

zaměření bylo prováděno ve dvou lidech. Nejprve bylo nutné si kompletní obsluhu 

přístroje a sondy odzkoušet ve venkovním terénu nanečisto. Byla zvolena sonda s 

označením Super z důvodu její lokalizace až do hloubky 15 metrů, což bylo vzhledem 

k nedostatečným záznamům o hloubce žádoucí. Lokalizace sondy byla při zkušebním 
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testování přesná a po pár minutách i rutinní záležitost. Lokalizace sondy se provádí pomocí 

bargrafu, jehož hodnota na displeji při pohybu lokátorem narůstá a klesá podle toho, jak se 

pohybujeme nad sondou. Pokud tento pohyb provádíme ve směru kříže, je možné 

lokalizovat konkrétní přesnou polohu. Máme tedy v tomto místě maximum signálu. Je 

nutné podotknout, že při umístění sondy ve větších hloubkách velice pomáhala ryska 

bargrafu, která na jistou malou chvilku znázorňovala dosažené maximum. 

 

 

Obrázek 17 Způsob trasování sondy 
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Obrázek 18 Vytyčené místo umístěné sondy v podzemí v hloubce 6,19 m 

 

Jeden měřič tedy postupoval chodbou v podzemí a umísťoval sondu na zvolené 

lomové body stěn chodeb. Stejně jako při zaměřování polohopisu polární metodou, kdy 

jeden měřič umísťuje odrazný hranol, který je následně zaměřen totální stanicí. Měřič na 

povrchu takto umístěnou sondu lokalizoval a provedl náměr, který byl spolu s hloubkou 

zaregistrován. Takový podrobný bod byl poté ihned zaměřen pomocí metody GNSS – 

RTK. Po celou dobu bylo nutné spolu komunikovat přes vysílačky. Toto měření bylo 

vzhledem k využití metody GNSS-RTK velmi rychlé. Zajímavostí byla okamžitá 

informace o hloubce, v jaké se sonda právě nachází. Zároveň to byla určitá kontrola, 

jelikož musí být v místě určení polohy hloubka minimální, tedy nejkratší měřená 

vzdálenost k sondě. 
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Nevýhodou sondy do takto extrémních hloubek je její velikost 30 cm, což při 

umísťování do vnitřních rohů chodeb přinášelo nepřesnosti do určení polohy. V tomto 

případě se musel zavádět offset. Kompas na displeji drží směr natočení sondy v podzemí a 

je tak možné po domluvě s měřičem u sondy určit vzdálenost, o jakou se zaměřená poloha 

odsadí. Na kterou stranu od sondy se offset posune, bylo jednoduché určit pomocí pohybu 

sondy směrem od vnitřního rohu stěn. 

 

 

Obrázek 19 Umístění sondy ve vnitřním rohu 
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Je jistě zajímavé porovnat rozdíl záznamu určení polohy bodu lokátorem a 

souřadnicemi vypočtenými z pomocné měřické sítě, které vychází z geodetických metod. 

Zároveň je zajímavé porovnání přímo měřeného převýšení na těchto bodech pomocí 

lokátoru a rozdílu výšek měřených bodů v systému Bpv. Toto porovnání je přehledně 

popsáno v Tabulce 6.1. 

 

 

Obrázek 20 Kompletní technika pro měření 
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6. Krytí mezi klenbou chodby a terénem 

Vzhledem k tomu, že celé měření bylo měřeno výškově v systému Bpv, a to jak v 

podzemí, tak i část polohopisu nad tímto komplexem, bylo možné u těchto katakomb zjistit 

a znázornit v jaké hloubce se toto podzemí pod povrchem nachází. Tyto informace se 

mohou hodit při různých stavebních i projekčních činnostech, které by se v této lokalitě 

mohly provádět. Jistě to ocení i návštěvníci při prohlídce katakomb, kteří tak budou v 

konkrétních místech vědět, v jaké hloubce se nachází. Vzhledem k členitosti terénního 

reliéfu je prakticky nemožné to odhadnout. Toto grafické znázornění je součásti přílohy 14. 

Tady je potřeba zmínit, že již před zpracováním a vypočtením měření jsme 

záznam o hloubce měli k dispozici. Lokátor RD8000 nám totiž tuto informaci stále sděluje 

přímo na displeji. 

Při zaměřování bodů chodeb pomocí lokátoru jsme tedy naopak navedli měřiče v 

podzemí se sondou do určitého místa, které nás vzhledem k situaci na terénu zajímalo. To 

bylo v místě nové asfaltové silnice, která vede ke hřbitovu. Měřič sondu v podzemí na 

tomto místě přidržel v nejvyšším místě klenby a lokátor tak ukazoval přímo hodnotu, v 

jaké hloubce se chodba pod asfaltem nachází. Údaj 0,58 m nás překvapil, vzhledem k 

tomu, že zde jezdí i těžká zemědělská technika. 

 

Obrázek 21 Místo křížení chodby a silnice 
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Výrobce sondy uvádí, že je sonda schopna měřit s přesností na +/- 2,5% od 0,1m 

až do 7m. Tuto odchylku jsme schopni doložit u bodů, které byly zaměřeny polární 

metodou v podzemí a zároveň lokalizovány pomocí RD8000PDLB na povrchu. U těchto 

bodů byla výška zaměřena technologií GNSS-RTK a zároveň hloubka online registrována 

lokátorem. Tyto body jsou součásti tabulky 6.1, kde je přehledně uveden rozdíl 

jednotlivých měření. 
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Tab. 6.1 Vypočtené odchylky mezi jednotlivými metodami měření 

 

Výpočet polární met. Lokalizace lokátorem ( GNSS-RTK) 

č.b. Y X Z Y X Z 

2 589596,52 1188267,09 230,70 589596,54 1188267,11 235,40 

20 589603,17 1188264,36 230,74 589603,17 1188264,41 235,79 

26 589603,50 1188269,52 229,86 589603,48 1188269,51 235,04 

41 589603,41 1188270,22 230,52 589603,39 1188270,23 234,91 

61 589598,66 1188279,44 227,01 589598,71 1188279,49 232,12 

90 589600,25 1188287,15 224,91 589600,23 1188287,12 230,34 

112 589596,65 1188292,08 224,82 589596,62 1188292,12 231,34 

134 589611,59 1188303,27 225,75 589611,66 1188303,24 228,99 

138 589606,07 1188297,97 225,95 589606,06 1188297,97 228,25 

145 589611,83 1188308,72 224,45 589611,79 1188308,76 229,27 

152 589617,30 1188317,89 224,19 589617,24 1188317,89 229,09 

157 589619,74 1188312,30 224,20 589619,72 1188312,32 228,83 

203 589605,87 1188263,01 231,30 589605,86 1188263,03 235,27 

209 589609,75 1188260,60 232,06 589609,70 1188260,63 235,30 

244 589608,27 1188266,15 231,21 589608,24 1188266,20 235,05 

249 589613,49 1188265,03 229,38 589613,46 1188265,05 234,72 

253 589617,00 1188267,32 228,12 589616,99 1188267,32 234,27 

262 589621,07 1188265,65 227,79 589621,08 1188265,71 233,96 

267 589629,36 1188267,93 229,94 589629,39 1188267,89 231,71 

         Rozdíl v poloze mezi pol.m. a lokátorem   Měřená lokátorem Výsledná odchylka 

č.b. ∆Y (m) ∆ (m) Up (m) ∆Z (m) Hloubka (m) ∆H 

2 -0,02 -0,02 0,03 -4,70 4,82 0,12 

20 0,00 -0,05 0,05 -5,05 5,00 -0,05 

26 0,02 0,01 0,02 -5,18 5,12 -0,06 

41 0,02 -0,01 0,02 -4,39 4,44 0,05 

61 -0,05 -0,05 0,07 -5,11 5,22 0,11 

90 0,02 0,03 0,04 -5,43 5,38 -0,05 

112 0,03 -0,04 0,05 -6,52 6,52 0,00 

134 -0,07 0,03 0,08 -3,24 3,20 -0,04 

138 0,01 0,00 0,01 -2,30 2,35 0,05 

145 0,04 -0,04 0,06 -4,82 4,88 0,06 

152 0,06 0,00 0,06 -4,90 4,93 0,03 

157 0,02 -0,02 0,03 -4,63 4,60 -0,03 

203 0,01 -0,02 0,02 -3,97 4,00 0,03 

209 0,05 -0,03 0,06 -3,24 3,17 -0,07 

244 0,03 -0,05 0,06 -3,84 3,91 0,07 

249 0,03 -0,02 0,04 -5,34 5,39 0,05 

253 0,01 0,00 0,01 -6,15 6,25 0,10 

262 -0,01 -0,06 0,06 -6,17 6,30 0,13 

267 -0,03 0,04 0,05 -1,77 1,75 -0,02 
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7. Výpočetní práce 

7.1. Měřická síť 

Výpočet bodů pomocí GNSS – RTK 

Při výpočtu bodů pomocné měřické sítě, které byly zaměřeny metodou GNSS-

RTK, bylo použito programu Survey controller 12.48, který je schválen podle [13] ČÚZK. 

Nově určované body byly zaměřeny nezávisle dvakrát, technologií GNSS – RTK 

v síti WRS Now od společnosti Trimble. Výsledné souřadnice byly určeny jako 

aritmetický průměr z prvního a druhého měření. Časový interval mezi opakovaným 

měřením na témže bodě ((-1+23.9333, 29.9333+1)) stejně jako DOP (max. 7) byl dodržen. 

Pro připojení do S-JTSK byl použit globální transformační klíč, který je schválen ČÚZK. 

Byly dodrženy technické požadavky na zaměření a výpočty bodů technologií 

GNSS – RTK dle přílohy 9 zákona [14]. Nejvyšší dosažený PDOP byl na bodě 4004 u 

prvního měření a bylo dosaženo hodnoty 3.49. Nejkratší doba měření na jednom bodě byla 

5 s. Jednotlivé odchylky z prvního i druhého měření jsou součástí výpočetního protokolu. 

Vzhledem k dosažené přesnosti budou tyto body použité pro vyrovnání polygonových 

pořadů a považovány za body dané. Rozmístění těchto bodů je přehledně zobrazeno v 

příloze č. 7 přehledný náčrt podrobného bodového pole. 

Výpočet polygonových pořadů a rajonů 

Výpočet polygonových pořadů a rajonů v pomocné měřické síti byl proveden v 

programu Groma v. 10.0. Byl stanoven měřítkový koeficient pro redukci délek 

z kartografického zkreslení a nadmořské výšky výběrově pro celou lokalitu a byl stanoven 

na hodnotu 0,9998735. Celkem byly zaměřeny 2 polygonové pořady. Dosažené přesnosti 

těchto polygonových pořadů jsou uvedeny v následující tabulce. 

č. 
polyg. 

 pořadu 

z bodu 
č. 

na 
bod 

č. 

délka 
pořadu 

(m) 

poloh. 
Odchylka 

(m) 

mezní 
poloh. 

Odchylka 
(m) 

úhlový 
uzávěr 
(gon) 

mezní 
hodnota 

úhl. Uzávěru 
(gon) 

1  36.2 (4419)  4004  258,25  0,07  0,29  0,0698  0,0894 

2  4202  4308  27,21  0,02  0,16  -  - 

Tab. 7.1 Odchylky na polygonových pořadech 
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Dosažené odchylky na jednotlivých stanoviscích stejně jako jejich hodnoty a 

redukce zápisníku z dvou poloh jsou součásti výpočetního protokolu. Odchylky pomocné 

měřické sítě podle kapitoly 4.3.2 návodu [6] nebyly překročeny. Byl překročen 

geometrický parametr 1:3 u délek navazujích stran. Tento parametr v podmínkách velice 

členitých chodeb nebylo možné dodržet. 

7.2. Výpočet podrobných bodů 

Výpočetní práce probíhaly ve výpočetním programu Groma v. 9.0 a v. 10.0. 

Podrobné body byly registrovány při měření v kontrolní jednotce totální stanice Trimble 

M3. Body, které byly měřeny metodou GNSS – RTK byly registrovány v řídící jednotce 

Trimble TSC3. Jednoznačně identifikovatelné body byly zaměřeny dvakrát nezávisle z 

jiného stanoviska nebo byly ověřeny kontrolní oměrnou mírou. Při měření v katakombách 

a přilehlém okolí na povrchu bylo zaměřeno celkem 353 podrobných bodů. Dosažená 

přesnost mxy  byla dosažena ve 100% a tyto podrobné body jsou součástí výpočetního 

protokolu přílohy č. 3. 

Celkem byla poloha 197 bodů ověřena kontrolní oměrnou mírou. Kontrolní 

oměrné míry byly měřeny laserovým dálkoměrem Bosch PLR 15. Počet oměrných měr v 

intervalu <0, ud> bylo 99,5% a v interval <ud, 2ud> 0,5%. Největší dosažená odchylka 

mezi podrobnými body byla 0,14 m. Porovnání těchto měření je součásti přílohy č. 3. 

Podrobné body zaměřené v rámci této práce odpovídají požadavkům v 3. třídě přesnosti. 
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8. Grafické zpracování a výkresová dokumentace 

Výsledná digitální forma mapy podle požadavků účelové mapy velkého měřítka 

podzemních prostor je v digitální podobě. Pro zpracování bylo použito programu 

Microstation SE. Byla vyhotovena tabulka předpisu vrstev, která je součásti přílohy č. 8. 

Topologická kontrola a správnost výsledné mapy byla provedena v nádstavbové části 

programu Microstation SE – Dikat 99. Měřítko výsledné digitální mapy bylo zvoleno 

1:500. Součásti mapy je i část polohopisu kolem kostela, která je přebíraná z diplomové 

práce [4]. Na tomoto měření jsem se aktivně také podílel. 

Tisková podoba mapy má zvolené stejné měřítko (1:500). V mapách byly použity 

mapové značky a druhy čar, které vychází z ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek, Kreslení 

a značky [15]. 

Přehledný náčrt bodového pole je součástí přílohy č. 6. Náčrt je vyhotoven v 

měřítku 1:500. 

 

Obrázek 22 Hustota stanovisek v úzkých chodbách 
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Přehledný měřický náčrt č.1 až č.3 má měřítko 1:100 a mimo podrobná čísla bodů 

je zde uveden i příslušný kód bodu vzhledem k jeho významu. Byl zpracován v programu 

Microstation SE. Pro lepší přehlednost je náčrt podkreslen i okolním polohopisem, který s 

danou lokalitou souvisí a je přebrán z diplomové práce [4]. 

Mapa soutisku mého měření a měření z 80. let je součásti přílohy č. 15. Měření z 

80. let bylo transformováno na lomové body vstupního prostoru, kde začínalo jejich měření 

a je zde vidět mírné stočení na konci měření. 

 

 

Obrázek 23 Úhlové stočení na konci chodby 
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9. Zhodnocení jednotlivých metod měření 

V rámci této práce lze posoudit hned 3 metody, které by se z hlediska 

polohopisného zaměření daly použít. Metoda buzolního měření, tak jak probíhala při 

původním mapování těchto podzemních prostor. Metoda zaměření polohopisu a výškopisu 

za použití polární metody s připojením do S-JTSK ze základního bodového pole a bodů 

GNSS – RTK a pomocná metoda za využití lokátoru, sondy a následného zaměření těchto 

bodů GNSS – RTK na povrchu. 

Metoda pomocí jednodušších historických pomůcek hornického kompasu, 

sklonoměru a pásma měla jistě své místo při prvním objevování a schématickém zobrazení 

průběhu nových neprozkoumaných prostor. Tato metoda není náročná na geodetické 

vzdělání a i proto je dosud často využívána speleologickou veřejností a dalšími spolky, 

kteří svůj volný čas tráví objevováním a mapováním neprobádaných lokalit. V našem 

případě je potřeba vyzdvihnout s jakou pečlivostí byl 1. Průzkum zmapován. Průběh 

celého měření musel být velice náročný nejen na čas, který zde strávili, ale i na celkový 

počet měření. Jak dlouho celé takové měření trvalo, se lze jen domnívat. V původním 

zápisníku je uvedeno hned šest jmen členů, kteří se na tomto měření podíleli a i z toho lze 

usuzovat náročnost celé práce a několikadenní měření. Výsledná mapa obsahuje jen 

polohopisný zákres. V dnešní době je využívána při prohlídkách turisty, kteří navštíví 

místní podzemí, jako orientační mapa. Myslím, že přesně pro tento účel je jako stvořená a 

plně dostačující. 

Podrobné měření, které zde proběhlo v rámci této diplomové práce, posouvá 

zaměření těchto prostor na 3. třídu přesnosti. Je tedy využitelné nejen pro projekční práce, 

ale i pro katastr nemovitostí a další činnosti. Činnosti, kdy by bylo nutné mít tyto prostory, 

které se v některých místech pohybují jen pár decimetrů pod povrchem zaměřené (případně 

vytyčené) velice přesně. Je ale otázkou, kdo by takto náročné mapování zaplatil, vzhledem 

k použitým drahým přístrojům. Náročnost celé práce velice usnadnilo dnes již hojně 

využívané bezhranolové měření délek s laserovou stopou. Tato stopa byla pro mapování ve 

tmě přímo k nezaplacení. Jedinou náročnost a pracnost celého měření vidím v 

problematickém stavění a centraci stroje na stativu. V několika případech jsme byli nuceni 

stavět stroj jen půl metru nad zemí a měřič tak u přístroje doslova ležel. Celé venkovní 

práce při mapování polární metodou, včetně kontrolních měření zabraly tři dny. 
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Metoda, ve které jsme použili lokátor a sondu s následným zaměřením pomocí 

GNSS – RTK se ukázala jako velice rychlá a pohodlná. Prakticky během pár minut jsme 

měli zaměřené důležité lomové body a ihned jsme viděli i hloubku, v jaké se podzemní 

prostor nachází. Rychlé bylo i zjištění hloubky a polohy v místech, které jsme si zvolili z 

povrchu. Tedy „navedení“ sondy do místa křížení s cestou. Toto by bylo určitě i při 

některých stavebních činnostech a výkopových pracích zajímavou alternativou. 

Při kompletním podrobném zaměření těchto prostor by však tato metoda narážela 

na svoje limity. Hlavním limitem je dosah signálu vysílače sondy do hloubky 15 metrů. 

Nutná komunikace mezi měřičem v podzemí a měřičem na povrchu. V našem případě tuto 

komunikaci vysílačky bez problému zvládly. V jiných lokalitách však tomu tak být nemusí 

a komunikace by se musela zajišťovat nejspíše přímým kabelovým spojením vojenského 

typu. Limit je i v úskalí překážek na povrchu a nemožnost dostat se s lokátorem přímo nad 

sondu. (nepřístupný dům, pozemek, široká ohradní zeď, apod.). Na naší lokalitě se takovou 

překážkou stalo sběrné místo s odpadními velkokapacitními kontejnery. Důležité je také 

zmínit, že všechny měřené body pomocí lokátoru a sondy jsme byli schopni zaměřit 

technologií GNSS-RTK. Pokud bychom museli použít jinou geodetickou úlohu, celé 

měření by se časově protáhlo. 

Každá metoda má svou finanční a časovou náročnost. Každá má svá specifika na 

použitou techniku. Ale každá by za určitých podmínek našla své místo. 
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10. Závěr 

Cílem této práce je polohopisné a výškopisné zaměření podzemních prostor pod 

kostelem v obci Kurdějov a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka podzemí ve 3. třídě 

přesnosti. Výsledná mapa podzemí a přilehlého okolí s kostelem bude zároveň sloužit jako 

podklad k dalšímu zkoumání v této historicky velice zajímavé lokalitě. 

Prvním krokem bylo zajištění podkladů o základním bodovém poli a měření, které 

v kurdějovských katakombách probíhalo již v roce 1983. Po revizi bodového pole a 

následného doplnění novými body GNSS – RTK bylo přistoupeno k samotnému 

podrobnému měření. Jako hlavní metoda byla zvolena metoda polární z vyrovnaných 

polygonových pořadů. K podrobnému zaměření polohopisu bylo využito i měření metodou 

GNSS – RTK a dalších doplňkových metod. Jako cíl při mapování byla stanovena přesnost 

měření ve 3. třídě přesnosti.  

Bylo vyhotoveno i grafické znázornění, které odhaluje šířku krytí zeminy mezi 

podzemní chodbou a terénem. 

Součástí práce je i srovnání dalších způsobů měření těchto prostor s přihlédnutím 

k praktickému využití. 

Závěrem je potřeba konstatovat fakt, že mapování v takto úzkých a členitých 

podzemních prostorách není jednoduché a geodet se musí vyrovnat s různými 

podpovrchovými překážkami. 

Zajímavou zkušeností bylo umísťování sondy v podzemí a její následná lokalizace 

přímo v terénu. Je na širší odborné veřejnosti, zda o takové možnosti vůbec věděli a zda by 

případně takový způsob lokalizace nevyužili. Cílem bylo informovat o této možnosti 

lokalizace. Je na ní, zda ji zařadí do vlastní praxe. 
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