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Anotace 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného provedení stavby 

teplovodní přípojky pro firmu Gajdečka v  Paskově. Využitím technologie GNSS bylo 

měřené území připojeno do souřadnicového systému S-JTSK a Bpv a pomocí 

tachymetrické metody proběhlo zaměření podrobných bodů. Změřená data byla 

vyhodnocena a zpracována geodetických softwarem, jejichž výsledkem je účelová mapa 

zhotovená v měřítku 1:400. 

 

Klíčová slova: inženýrské sítě, technologie GNSS, podrobné měření 

 

Summary 

 

This Bachelor’s thesis deal with survey of the actual state of the object of hot fitment for 

the geodetic company Gajdečka in Paskov. Measured territory which used technology 

GNSS was attached to coordinate system S-JTSK and Bpv and there been using 

tacheometric methods for the focus of detailed points. Measured data was evaluated and 

processed in geodetic software whose outcome is purpose map in scale 1:400. 

 

Keywords: engineering networks, GNSS technology, detailed measurement 
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Seznam použitých zkratek 

GNSS   Global Navigation Satellite Systém – Globální družicový navigační systém 

GPS   Global Positioning System  

CZEPOS  Síť permanentních stanic GNSS České republiky 

WGS – 84 World Geodetic Systém 1984 – světový geodetický systém 1984 

ETRS – 89 European Terrestrial Reference Systém 1989 – Evropský terestrický 

referenční systém 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv   Balt po vyrovnání 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DOP  Dilution Of Precisin – ukazatel kvality geometrie rozložení družic 

viditelných na obloze 
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1 Úvod 

 

Má bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného provedení stavby teplovodní 

přípojky pro firmu Gajdečka v Paskově, která obsahuje polohopisné a výškopisné zaměření 

technologií GNSS a tachymetrickou metodou měření. Práce je rozdělena na dvě části. 

V teoretické části se zabývám detailním popisem lokality, kde byla data naměřena, 

použitými metodami měření a přístroji, které jsem vzhledem k úkolu zaměření použil, 

jejich přesností a vlastnostmi.  

Praktická část bakalářské práce obnášela rozvržení postupu prací, přípravu a rozvržení 

vhodných pomocných měřických bodů, následnou rekognoskaci terénu, stabilizaci a 

signalizaci potřebných bodů, zaměření objektů, inženýrských sítí a dalších prvků 

polohopisu, které byly potřeba ke zpracování účelové mapy. Zabývám se zde i postupem 

zpracování a použitými softwary. Vyhodnocení měřených dat obsahuje protokoly z měření, 

výsledné souřadnice měřených bodů, zpracovanou technickou zprávu a účelovou mapu, 

která je výsledkem zaměření mé bakalářské práce. 

  

http://softwary.vyhodnocen/
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2 Popis území 

2.1 Paskov 

 

Oblast Paskov (Obrázek č. 1) se nachází v Moravskoslezském kraji, okres Frýdek-

Místek, konkrétně mezi městy Žabeň a Vratimov, v průměrné nadmořské výšce 256 m n. 

m, 49°43'54" zeměpisné šířky a 18°17’25” zeměpisné délky. Město Paskov se rozkládá na 

asi 11,79 km
2
. 

Zájmové lokalita má rovinný charakter bez složitého členění terénu, v jejíž blízkosti 

se nachází seskupení několika budov. Na ploše přilehlé těmto budovám se zrealizovala 

stavba teplovodní přípojky. Teplovodní přípojka je situována směrem z kotelny firmy 

Green Gas DPB a.s. do firmy Gajdečka. 

 

 

 Obrázek č. 1 Oblast Paskov 

2.2 Firma Gajdečka 

 

Předmětem činnosti firmy Ing. Vladimíra Gajdečka je průmyslová technika - výroba, 

prodej a servis vázacích a manipulačních prostředků, vah a měřící techniky. Zaměřují se na 

dodávku pro průmyslové podniky. Hlavní sídlo této firmy se nachází v Ostravě - Staré 

Bělé. 
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3 Technologie GNSS 

 

Global Positioning System (dále jen GPS) je vojenský navigační družicový systém 

vyvinutý americkými vzdušnými silami a námořnictvem. Funguje na bázi umělých družic, 

kdy k určení zjišťované polohy v reálném čase je nezbytné vybavení speciálními přijímači. 

GPS celkem tvoří tři segmenty – kosmický, řídící a uživatelský 

 

3.1 Segmenty GPS 

3.1.1 Kosmický segment  

 

Kosmický segment (Obrázek č. 2) je tvořen z minimálního počtu 24 družic, 

vzhledem k vypouštění nových generací družic a rušení starých družic podle aktuálního 

technického stavu je skutečný počet družic proměnlivý.  

Doba oběhu družic po jejich ose je přibližně 12 hodin, vůči Zemi zaujímají dráhy 

stálou polohu.  

 

Obrázek č. 2 Kosmický segment[1] 
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3.1.2 Řídící segment 

 

GPS řízení tvoří pět monitorovacích stanic, soustava hlavního řídícího střediska a 

čtyři pozemní vysílače povelů. 

„Monitorovací stanice jsou rozmístěny rovnoměrně podél rovníku – na Havajských 

ostrovech, na atolu Kwajalein na Marshallových ostrovech v západním Tichomoří, na 

ostrově Ascension ve středním Atlantiku, na ostrově Diego Garcia uprostřed Indického 

oceánu a v Colorado Springs v USA. Pozemní vysílače jsou na ostrovech Ascension, 

Diego Garcia a na atolu Kwajalein a na Havaji.“[2] 

Hlavním úkolem řídícího segmentu je sledování stavu atomových hodit a drah 

družic. Zajišťuje synchronizaci atomových hodin a provádí korekci ve vysílaném signálu i 

dráze letu družic. Monitorovací stanice 

 

Obrázek č. 3 Rozmístění pěti řídících pozemních stanic[3] 

3.1.3 Uživatelský segment 

 

Uživatelský segment tvoří pasivní přijímače, které jsou schopné dekódovat a 

přijímat signály z družic. Systém GPS je schopen obsloužit neomezený počet uživatelů 

díky tomu že přijímače nemusí komunikovat s družicemi. 

Jednotlivé uživatelské přijímače GPS, umožnují přijímat signál z družic a na 

základě předem definovaný parametrů přijímač vypočítá nadmořskou výšku, polohu 

antény a zobrazí přesný čas a datum 
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Obrázek č. 4 Tři segmenty GPS[1] 

 

3.2 Geodetické systémy 
 

Ve spojení s metodou GPS jsou na území České republiky používány dva referenční 

systémy, konkrétně o systém ETRS- 89 a WGS- 84 . 

 

3.2.1 WGS-84  

 

Světově uznávaný geodetický standard, který byl vydán roku 1984 ministerstvem 

obrany USA. WGS – 84 definuje souřadnicový systém referenčního elipsoidu pro geodezii 

a navigaci 

 

Obrázek č. 5 Schéma WGS-84 [4] 
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3.2.2 ETRS – 89 

 

„Závazný geodetický referenční systém na celém území státu, definovaný 

technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů 

mezinárodních zpracovatelských center, souborem geocentrických souřadnic vybraných 

bodů geodetických základů, jejichž souřadnice byly vztaženy k epoše 1989.0 a 

evropskému terestrickému referenčnímu rámci v realizaci 2000, a elipsoidem geodetického 

referenčního systému 1980. V rámci Evropské unie je závazným systémem pro publikaci 

prostorových dat harmonizovaných dle směrnice INSPIRE. [5]“ 

4 Souřadnicové systémy 

 

Na území České republiky jsou dány závazné souřadnicové systémy, polohový systém 

S – JTSK a výškový systém Bpv. 

 

4.1 S – JTSK 

 

Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (Obrázek č. 5), tento 

souřadnicový systém je určen Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné 

poloze, které je pro všechna mapová díla závazné. Definován souborem souřadnic bodů 

z vyrovnání trigonometrických sítí a Besselovým elipsoidem s referenčním bodem 

Hermannskögel. 

 

Obrázek č. 6 Křovákovo zobrazení – schéma [4] 
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4.2 Bpv 

 

Výškový systém používaný na území České Republiky a dalších zemích, jeho 

výchozím bodem je nula stupnice vodočtu v Kronštadtu na břehu Baltského moře. Výchozí 

bod české nivelační sítě Lišov má v tomto systému nadmořskou výšku 564,760m. 

Výšky v systému Bpv jsou o 38 až 42 cm menší než výšky v Jaderském systému. 

Neměřená převýšení jsou tzv. Moloděvského výšky. 

 

4.3 CZEPOS 

 

Celá síť CZEPOS obsahuje 26 permanentních stanic, které jsou umístěné 

rovnoměrně ve vzájemných vzdálenostech cca 60km, provozuje a spravuje je 

Zeměměřický úřad. 

Všechny stanice CZEPOS provádí observace GPS 24 hodin denně s registrací v 

intervalu 1 s. 

Součástí CZEPOS jsou také tzv. externí pracoviště, které jsou v rámci Výzkumné sítě 

VESOG provozovány vědeckými a akademickými pracovišti. Těchto pracovišť je pět a 

nacházejí se v Polomi (POL1), na Geodetické observatoři Pecný (GOPE), v Brně (TUBO), 

v Plni (PLZE) a na VŠB v Ostravě (VSBO). 

Veškeré tyto informace byly převzaty z [6]  

 

 
Obrázek č. 7 Rozmístění stanic CZEPOS 
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5 Tachymetrie 
 

Tachymetrie je rychlá měřická metoda, při které měřením z jednoho tachymetrického 

stanoviska získáme prvky k určení výšky i polohy podrobného bodu.  

Tato metoda umožňuje měření délek nepřímo – elektronicky nebo opticky, je rychlá a 

velmi jednoduchá, dovoluje zaměřit několik set podrobných bodů denně. 

Pomocí polární metody (Obrázek č. 8) získáme polohu bodů, při této metodě určujeme 

úhel a vzdálenost. 

 

Obrázek č. 8 Princip polární metody[4] 

 

Podrobné body vypočteme pomocí rajónu dle vzorce (5.1) a (5.2), kde αsp je směrník 

vypočítaný z hodnot měřených veličin a dsp je vzdálenost stanoviska po určovaný bod: 

y = y + Δy = y + dsp * sinαsp   (5.1) 

x = x + Δx = x + dsp * cosαsp    (5.2) 

Rajón- orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného a určovaného bodu[7]  
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Obrázku č. 9 Rajón [4] 

Postup vypočtení rajónu dle Obrázku č. 9 [4]: 

1) Výpočet směrníku σAP 

σAP = σAB +ω     (5.3) 

2) Souřadnicové rozdíly ΔXP a ΔYP 

ΔXP = SAP * cosσAP       (5.4) 

ΔYP = SAP * sinσAP  (5.5) 

3) Souřadnice bodu P 

XP = XA + ΔXP   (5.6) 

Yp = YA + ΔYP   (5.7) 

 

Tato práce se zabývá zaměřením skutečného provedení stavby teplovodní přípojky 

a polohopisným a výškopisným zaměřením dané oblasti za účelem zpracování projektu 

teplovodní přípojky.  

Vzhledem k využití tachymetrického zaměření podrobných bodů, bylo pro určení 

výšek použito trigonometrické měření. 

 

 

 



Luděk Hank: Zaměření skutečného provedení stavby teplovodní přípojky  

pro firmu Gajdečka v Paskově 

10 
 

 

Obrázek č. 10 Princip trigonometrického určení výšky[4] 

Výška se následně určí ze vztahu: 

H = Hc + Vs + s* cosz – t,      (5.8) 

6 Měření a vyhodnocení 
 

Měření zadané úlohy probíhalo s pomocí vypůjčeného přístrojového vybavení od 

firmy Green Gas DPB, a.s. z Divize geologie a bezpečnosti, odbor měřictví a geologie. 

Přístrojové vybavení:  

- Totální stanice SOKKIA SET3 030R3 (Obrázek č. 11) 

- Odrazný hranol 

- Výtyčka 

- Stativ 

- Svinovací metr 

- Altus APS-3m + GETAC standart 

 

6.1 Parametry použitých přístrojů 

 

Pro zaměření teplovodní přípojky byly použity přístroje totální stanice SOKKIA 

SET3 030R3 a GNSS sestava Altus APS-3M. 
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6.1.1  SOKKIA SET3 030R3 

 

V této totální stanici je použita technologie dálkoměru RED-tech, která využívá A/D 

měnič a vzorového zobrazení měřeného paprsku. Totální stanice řady 030R disponuje 

možností bez-hranolového měření v rozsahu od 0,3 m do 350 m, při měření na odrazný 

hranol dosahuje přesnosti ± (2 + 2 ppm x D) mm. Totální stanice může použit při měření 

do vzdálenosti 500m odrazné štítky (obrázek č.11) s přesností ± (3 + 2 ppm x D)  

 

 

Obrázek č. 11 Totální stanice SOKKIA SET3 030R3 

Technické parametry totální stanice: 

Úhlové měření: 

- Dvouosý automatický kapalinový kompenzátor 

- Přesnost měření 3“/1mgon/0,015mil 

 

Obrázek č. 12 Odrazný štítek[8] 
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Měření délky: 

- Modulovaný laser, červený paprsek, koaxiální optika, metoda fázového porovnání 

- Maximální dosah (šikmá vzdálenost): 

 Průměrné podmínky – slabé chvění, viditelnost cca 20km, lehká 

mlha 

 Dobré podmínky – viditelnost cca 40km, bez chvění, bez mlhy 

 

Obrázek č. 13 odrazný hranol [8]  

Všeobecné informace: 

- Displej: 

 Alfanumerický/grafický bodový LCD 

 8 řádek po 20 znacích 

 Osvětlení v obou polohách 

 

- Citlivost libel: 

 Trubicová 30“/2mm 

 Krabicová 10´/2mm 

 Grafická LCD 3´/mimo kruh 

- Pracovní teplota: -20°C až +50°C 

6.1.2 Altus APS-3m 

 

Altus Aps-3m je vyráběný ve Spojených státech amerických s vysokou kvalitou a 

odolností. Součástí soustavy je kontrolní jednotka GETAC standart s vestavěným GPS 

modulem s technologií SiRF star III (Obrázek č. 15),  
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výškovým  modelem DVMR (geoid CZ), softwarem SurvCE 2.62 GPS, nainstalovanými 

transformačními soubory GRID (dx, dy) platné pro celé území ČR dle aktuální vyhlášky. 

Přesnost určení polohy bodů metodou RTK GNSS systémem Altus APS-3m je vertikální 

V: 1cm + 1 ppm a horizontální H: 0,6cm + 0,5 ppm. 

Altus APS-3m RTK přijímač GNSS GPS, Galileo, Glonass, určený pro měření 

v sítích Trimble VRS Now CZECH, Topnet, CZEPOS.  

GNSS systém Altus APS-3m používá 136 kanálů, čímž zaručuje rychlé měření 

v terénu a spolupracuje s totálními stanicemi a GPS všech značek. Systém je vybaven GPS, 

Glonass, přípravou na L5 a Galileo, redukcí Multipath efektu, zabudovaný GPRS modem, 

součástí je také UHF rádio, 10 Hz RTK výkon. [9] 

 

Obrázek č. 14 Altus APS-3m 

 

 

Obrázek č. 15 Getac standart 



Luděk Hank: Zaměření skutečného provedení stavby teplovodní přípojky  

pro firmu Gajdečka v Paskově 

14 
 

6.2 Přípravné práce 

 

Před zahájením měření je třeba zvolit vhodné postupy měřických prací a další 

činnosti jako volba přístrojového vybavení a měřické metody.  

 

 

Obrázek č. 16 Měřená oblast 

6.2.1 Rekognoskace terénu 

 

Rekognoskace slouží k seznámení se se zájmovou lokalitou, ověření stavu a 

rozmístění měřických bodů před zahájením terénních prací, tyto úkony jsou povinností 

každého zeměměřiče. 

Má rekognoskace obsahovala projití členitosti terénu a volbou vhodného umístění 

pomocných měřických bodů, kontrolu viditelnosti bodů a prvků polohopisu. 

 

6.2.2 Stabilizace a signalizace bodů v terénu 

 

Měřická síť pevně stabilizovaných bodů byla vybudována před zahájením mapování 

daného území v blízkosti teplovodní přípojky. 

Body měřické sítě byly stabilizovány nastřelenými hřeby do přilehlého chodníku a 

následně signalizovány oranžovým reflexním sprejem. Na Obrázku č. 17 aktuální stav 

stabilizovaného bodu 4020, reflexní barvu eliminoval vliv prostředí. 
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Obrázek č. 17 Stabilizace bodu 4020 

6.3 Průběh měření 

 

Měření probíhalo dne 21. 11. 2014, před měřením bylo zapotřebí provést 

rekognoskaci terénu a stabilizaci pevných bodů měřické sítě viz kapitola 6.2.1 a 6.2.2, 

které, z důvodu absence bodů podrobného polohového pole, bylo nutno zaměřit pomocí 

technologie GNSS. Zaměření jsem prováděl soupravou Altus APS-3m + GETAC standart, 

kterou jsem specifikoval v kapitole 6.1.2. Sestava Altus využívá metodu RTK v reálném 

čase. Tuto metodu značí systém Altus jako RTCM V3.0, využívá interního GSM a sítě 

CZEPOS, konkrétně bod CZEPOS č. 16 Frýdek – Místek, značený CFRM a jehož 

souřadnice jsou uvedeny v Tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Souřadnice CFRM 

Stanic
e 

Popis B L H (ell.) Status komentář 

CFRM Frýdek-Místek 49° 41' 5.25414" 18° 21' 11.45814" 373.590 Ověřeno mala 
odlehlost 

 

K měření technologií GNSS byl využit globální transformační klíč certifikovaným 

software ČÚZK Carlson SurvCE ver. 2.62 GPS, který blíže specifikuji v kapitole 7.1 

Výsledný protokol z GPS, technická zpráva pro určení bodů S – JTSK metodou 

GNSS. 
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Zaměření polohopisu, výškopisu a teplovodní přípojky jsem prováděl totální stanicí 

SOKKIA SET3 030R3, jejíž parametry jsou uvedeny v kapitole 6.1.1. Na měřické práce 

při využití odrazného hranolu na výtyčce, bylo třeba využít figuranta. Před samotným 

měřením bylo zapotřebí provést centraci a horizontaci přístroje nad bod 4020 měřické sítě, 

následně změřit výšku stroje a zvolit druh odrazného systému, což je zapotřebí zadat do 

přístroje před zaměřením bodů polohopisu. 

  

7 Použitý software 

 

Zpracování naměřených dat se provádělo v systému Carlson SurvCE ver. 2.62 GPS a 

programu Kokeš. 

7.1 Carlson SurvCE ver. 2.62 GPS 

 

Součástí sestavy Altus APS-3m byl software Carlson SurvCE ver. 2.62 GPS, který je 

certifikovaným software ČÚZK. 

Software Carlson SurvCE ver. 2.62 GPS patří mezi celosvětově nejflexibilnější a 

nejvýonnější pro sběr dat v reálném čase v terénu s použitím globálního transformačního 

klíče určuje okamžitě polohu v systému S-JTSK [10] 

 

Obrázek č. 18 Pracovní prostředí softwaru Carlson SurvCE 
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7.1.1 Transformační klíč a globální transformace  

 

Software SurvCE ver.2.62 je certifikovaný software ČÚZK, který uvádí na 

webových stránkách všechny transformační programy pro transformaci mezi ETRS89 a S-

JTSK pomocí zpřesněné globální transformace, přesnost této transformace pro data získaná 

pomocí GNSS je dána charakteristikou mxy =0,025m (mp =0,035 m). [11] 

Hodnoty transformace uvádí program SurvCE v RMS. RMS je směrodatná odchylka 

udávající součet čtverců odchylek transformovaných souřadnic kontrolních bodů od 

souřadnic, které těmto bodům během sestavování transformačního klíče přidělil uživatel, 

podělený počtem kontrolních bodů a odmocněný. [12] Hodnoty RMS naměřených bodů 

technologií GNSS jsou uvedeny v Tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 Hodnoty RMS naměřených bodů technologií GNSS 

Bod Max HRMS Min HRMS AVG Max VRMS Min VRMS AVG 

4020 0,0105 0,0104 0,0105 0,0193 0,0181 0,0188 

4021 0,0127 0,0124 0,0125 0,0218 0,0210 0,0214 

4001 0,0091 0,0090 0,0090 0,0122 0,0119 0,0120 

4002 0,0118 0,0110 0,0115 0,0149 0,0145 0,0147 

4011 0,0076 0,0076 0,0076 0,0153 0,0151 0,0152 

4012 0,0093 0,0088 0,0088 0,0175 0,0147 0,0157 

Průměr: 0,0100 Průměr: 0,0163 

 

Z hodnot RMS je čitelné, že podmínka ČÚZK o přesnosti transformace je splněna. 

 

7.1.2 Vyhodnocení zaměření pomocí technologie GNSS 

 

Součástí výstupů z výpočetního systému jsou i hodnoty udávající čas konce měření 

na bodech a hodnotu DOP (Dilution of Precisin), které udávají kvalitu rozmístění družic na 

hemisféře, čím je nižší hodnota DOP tím vyšší je kvalita rozložení a přesnost určení 

aktuální pozice. Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3 Hodnoty PDOP a časy konce měření na bodech 

Bod 
Počet 

satelitů 
PDOP čas 

4020 12 1,6759 6:48:53 

4021 10 1,9126 6:51:18 

4001 15 1,2846 9:42:55 

4002 12 1,4522 9:43:57 

4011 14 1,6794 11:04:18 

4012 14 1,5442 11:05:30 

 

Výsledkem měření technologií GNSS jsou souřadnice měřických bodů v S-JTSK viz 

Tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Souřadnice měřických bodů 

Bod Y X Z[m] 

4001 471110,7622 1111446,9667 249,3943 

4002 471120,6212 1111489,8272 249,5699 

4001´ 471110,7585 1111446,9805 249,3821 

4002´ 471120,6124 1111489,8409 249,5532 

 

Tabulka č. 5 Souřadnicové rozdíly 

Body Y X Z 

4001 - 4001´ 0,0037 -0,0138 0,0122 

4002 - 4002´ 0,0088 -0,0137 0,0167 

 

Pro výsledek tohoto měření platí, že hodnoty v uvedené Tabulce č. 2 parametru 

PDOP (Position Dilution of Precisin), nesmí být větší než 7,0, jinak toto měření nelze 

zahrnout do výsledku. [13] 

Při opakovaném nebo kontrolním měření se měří délky a směry dle [14] s takovou 

přesností, aby nebyly překročeny mezní odchylky v rozdílech dvojího měření: 

a) Pro oměrné míry mezi jednoznačně identifikovatelnými podrobnými body: 0,08m 

b) Pro délky v měřické síti: 0,001(d1/2)+0,05 m 

c) Pro směry na pomocné body v měřické síti: 4/d[gon] 

d) Pro směry na jednoznačně identifikovatelné podrobné body: 5/d[gon] 

Kde d uvádí délku v metrech 
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7.2 Systém Kokeš 

 

Systém Kokeš je geodetický software společnosti GEPRO spol. s r.o., zahrnuje editor 

rozsáhlých geografických dat souborově uložených ve výkresech a rastrových podkladech 

a geodetické údaje o bodech uložené v seznamech souřadnic. [15] 

 

Obrázek č. 19 Uživatelské prostředí systému Kokeš 

7.2.1 Body SS 

V systému Kokeš vygenerujeme z měřených dat seznam souřadnic bodů v *ss.  

 

Obrázek č. 20 Vygenerované body ss 
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7.2.2 Tvorba linie 

 

Tvorbu linií můžeme vyvolat vložením povelu „lin“ do příkazového řádku „Co 

chceš?“ popřípadě můžeme využít roletové menu, kde vybereme záložku „Výkres“ a 

posléze nabídku „Tvorba linie“ 

 

Obrázek č. 21 Tvorba linie 

 

7.2.3 Druhy linií a barevné rozlišení 

 

Systém Kokeš disponuje tabulkou kreslících klíčů, kde rozlišujeme typ a barvu linie 

 

Obrázek č. 22  Druhy linií a barevné rozlišení 
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7.2.4 Příprava k tisku 

 

Před tiskem účelové mapy musíme skrýt seznam souřadnic. To lze udělat v nabídce 

„obsah oken“, odkliknutím volby „seznam souřadnic“ 

 

Obrázek č. 23 Příprava k tisku 

Po vypnutí seznamu souřadnic lze nastavit tisk v roletovém menu „Soubor“ záložka 

„Tisk“ nabídka „Nastavení tisku“. 

 

Obrázek č. 24 Nastavení tisku 
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V nabídce „Nastavení tisku“ zvolíme druh tiskárny popřípadě PDF creator pro vložení 

do souboru a formát velikosti papíru, v mém případě formát A3 na šířku. 

 

Obrázek č. 25 Volba formátu 

Následuje pokládání papíru kde, v mém případě, zadávám do příkazového řádku měřítko 

1:400. Pokud máme standartní měřítko, můžeme zvolit z nabídky, kterou má systém Kokeš 

přednastavenou. 

 

Obrázek č. 26 Volba měřítka 
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Po zadání měřítka nám systém Kokeš automaticky nabídne rám pro nastavení polohy 

papíru. Klávesovou volbou F6 změníme kurzor myši na křížek, který nám umožní zvolit a 

následně vytisknout zadaný zvolený formát. 

 

Obrázek č. 27 Nastavení polohy papíru 

8 Účelové mapy 

 

Účelové mapy jsou mapy velkých měřítek, které byly tvořeny na základě účelu, pro 

které mají sloužit. Uplatnění účelových map je většinou pro plánovací, projektové, 

evidenční, provozní a dokumentační účely. Jejich polohopisný podklad tvoří většinou 

katastrální mapa. Účelové mapy mohou vzniknout, buď přepracováním, přímým měřením, 

nebo doměřením obsahu dostávajících map. 

Měřítko a přesnost či grafické nebo digitální vyjádření závisí na požadavcích 

zadavatele, za účelem, pro které bude mapové dílo sloužit. 

8.1 Rozdělení účelových map 

 

Základní přehled členění účelových map[16]: 

 Účelové mapy základního významu: 

o Technická mapa města (TMM), 

o Základní mapa závodu (ZMZ), 

o Základní mapa dálnice (ZMD), 



Luděk Hank: Zaměření skutečného provedení stavby teplovodní přípojky  

pro firmu Gajdečka v Paskově 

24 
 

o Základní mapa letiště (ZML), 

o Jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST), 

 Účelové mapy podzemních prostor: 

o Mapy jeskyní a podzemních chodeb s výjimkou objektů metra, dolů a 

tunelů, 

 Ostatní účelové mapy: 

o Mapy sloužící pro projektové účely, 

o Mapy pro provozní potřeby organizací, 

o Mapy pro pozemkové úpravy, 

o Mapy lesnické a vodohospodářské, 

o Mapy sídlišť, 

o Mapy pro dokumentaci památkových objektů, 

o Geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb. 

 

Pro projekt zaměření skutečného provedení stavby plynovodní přípojky jsem zhotovil 

podle zaměřeného polohopisu a výškopisu účelovou mapu. Mapa byla vytvořena ve výše 

zmíněném softwaru Kokeš (7.2) v měřítku 1: 400 viz příloha č. 9, kde bylo nejprve nutné 

zobrazení bodů a následně dle náčrtu a rastru katastrální mapy vykresleny liniové prvky - 

objekty, stavby, inženýrské sítě. 

 

Obrázek č. 28 Liniové prvky mapy 
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Zpracování účelové mapy se řídí ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek: Základní a 

účelové mapy a ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky, pro mé účely 

bylo potřeba využít liniové prvky a jejich barevné rozlišení viz Tabulka č. 6, značení 

vedení a bodové značky v Tabulce č. 7 

Tabulka č. 6 barevné rozlišení liniových prvků 

Druh linie: Barva 

Elektrické vedení silové červenofialová 

Sdělovací vedení spojové modrofialová 

Drátěný, kovový plot, vlastnictví z jedné strany modrá 
 

Tabulka č. 7 bodové značky a značení linií 

Sdělovací vedení spojové 

 

Venkovní silové vedení 

vysokého napětí - VN 

 

Venkovní svítidlo na 

stožáru 

 

Jednotlivý strom 

 

Drátěný, kovový plot, 

vlastnictví z jedné strany 
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Obrázek č. 29 Ukázka výkresu s rastrem katastrální mapy 

8.2 Charakteristika a kritéria přesnosti 

 

Podle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek: Základní a účelové mapy je přesnost 

výsledných souřadnic a výšek podrobných bodů mapy dána přesností určení souřadnic a 

výšek podrobných bodů mapy a přesností určení souřadnic a výšek použitých bodů 

geometrického základu. 

V grafické formě se přesnost mapy vyjadřuje přesností číselných výsledků tvorby 

nebo údržby mapy a přesností jejich zobrazení. 

Tato přesnost mapy udává charakteristiky přesnosti a kritéria přesnosti. Mapy se 

vyhotovují v 1. – 5. třídě přesnosti. Výškopis a polohopis může být vyhotoven v jiné třídě 

přesnosti. 

Základní střední souřadnicová chyba mxy , je dána charakteristikou přesnosti určení 

souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu. 
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m𝑥𝑦  =  √0,5(𝑚𝑥
2 + 𝑚𝑦

2),     (8.1) 

kde mx a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y. 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů 

stejné třídy přesnosti je základní střední chyba md délky d přímé spojnice bodů této dvojice 

vypočtené z jejich souřadnic. 

Kritéria určení souřadnic podrobných bodů: 

a) charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy, 

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

vztahu: 

𝑢𝑑 = 1,5
𝑑+12

𝑑+20
𝑢𝑥𝑦 [𝑚].     (8.2) 

  



Luděk Hank: Zaměření skutečného provedení stavby teplovodní přípojky  

pro firmu Gajdečka v Paskově 

28 
 

9 Závěr 

 

Úkolem této Bakalářské práce bylo zaměření skutečného provedení stavby teplovodní 

přípojky pro firmu Gajdečka v Paskově, což obnášelo polohopisné a výškopisné zaměření 

dané oblasti. Měření jsem uskutečnil na podzim 2014. 

 

K měření bylo využito moderních technologií, abych dosáhl vyhovujících a přesných 

výsledků, a to pro zaměření pomocných měřických bodů technologie GNSS, konkrétně 

přístroj Altus APS-3m se softwarem SurfCE od společnosti Carlson, a pro zaměření 

tachymetrie jsem využil totální stanici SOKKIA SET3 030R3 pro podrobné měření 

polohopisu a výškopisu. 

 

Díky vhodně zvoleným postupům a metodám jsem docílil splnění podstatné části této 

bakalářské práce, a to nejen konečnou účelovou mapu, ale také předcházejícím měřícím 

pracím. Účelovou mapu jsem zhotovil ve výpočetním a kreslícím softwaru Kokeš, který 

svou přehledností zaručil správnost mých postupů při kancelářské práci. 

 

Závěrečná účelová mapa sloužila jako podklad pro projekt stavby teplovodní přípojky, 

a to především pro účely společnosti Green Gas DPB a.s. a pana Ing. Vladimíra Gajdečka. 
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