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ANOTACE 

 P edm tem p edložené diplomové práce je vytvo ení technické mapy jihovýchodní 

ásti obce Josefovice. Kompletní mapa je vytvo ena z nov  nam ených dat  

a je vyhotovena v analogové i digitální podob . Veškeré výpo etní práce byly provedeny 

ve výpo etních softwarech Leica Geo Office a Groma 8. Grafické práce poté byly 

provedeny softwary Surfer 10 a Microstation V8i SS3. P edložená práce nejprve popisuje 

teorii spojenou s problematikou vyhotovení technické mapy obce. Poté se práce zabývá 

vlastním zam ením zájmového území, výpo ty nam ených dat a jejich výsledky  

a zpracováním vypo tených sou adnic podrobných bod , jejichž výsledkem byla technická 

mapa. Záv rem práce je poté již stru né shrnutí prací tak jak šli po sob .  

  

 

Klí ová slova: Technická mapa obce, GNSS, Polohopis, Výškopis, Tachymetrie, Groma 

 

SUMMARY 

 The subject of the thesis is the creation of a technical map of south-eastern part of 

village Josefovice. The complete map is made up of newly measured data and is made in 

analogue and digital form. All the computational work was done in the Leica Geo Office 

and Groma 8 computing software. Surfer 10 and Microstation V8i SS3 software were then 

made. The presented work first describes the theory connected with the issue of the 

technical map of the municipality. Afterwards, the thesis deals with the actual focus of 

interest area, calculations of measured data and their results and processing of calculated 

coordinates of the detailed points resulting in a technical map. The conclusion of the work 

is then a brief summary of the works as they went in succession. 

  

Keywords: Technical map of south-eastern part of village Josefovice, GNSS, Planing, 

       Altimetry, Tachymetry, Groma  
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1 ÚVOD 
 

 V sou asné dob , by m lo každé m sto i obec vlastnit svoji technickou mapu. 

Tento druh map p ispívá velkým podílem na rychlém a efektivním rozvoji dané obce i její 

ásti. Díky technické map  lze snadno projektovat a umis ovat nové objekty do stávající 

zástavby. Obecn  se tedy dá technická mapa obce pospat jako zam ení stávajícího stavu 

vybraného území. 

 Cílem p edložené diplomové práce je vytvo ení technické mapy jihovýchodní ásti 

obce Josefovice, tedy zam ení, výpo et, vykreslení polohopisu a výškopisu. Celá 

technická mapa obce je tvo ena spojením polohopisné mapy a vrstevnicového plánu. Takto 

vytvo ená mapa m že v obci Josefovice vést k plánování nové výstavby, úpravám 

terénních hran, umis ování ve ejné zelen  a dalším projekt m zvyšujícím spokojenost 

místních obyvatel. 

 Zpracovaná a vypo tená data mohou být v blízké budoucnosti použita ve spojení 

s GIS softwary. Vytvo ené aplikace potom mohou p edávat informace a údaje o vybraných 

parcelách. Nap íklad rozloha, parcelní a íslo popisné, druh využití, informace  

o vlastníkovi. Dále by mohli aplikace popisovat umíst ní všech inženýrských sítí a polohu 

vodních tok . Pro nejlepší p edání informací by tyto aplikace mohly být umíst ny 

na internetových stránkách dané obce nebo m sta. Toto všechno by tedy mohlo vést 

k mnohem vyšší a kvalitn jší informativnosti místních obyvatel.       

2 OBEC JOSEFOVICE 
 

 Obec Josefovice spadá pod správu m sta Klimkovice a to ješt  s dalšími dv ma 

obcemi, kterými jsou Hýlov a Václavovice. Obec se nachází asi 3 kilometry daleko 

jihozápadním sm rem od Klimkovic (obrázek íslo 1). Prochází zde silnice druhého ádu 

nesoucí íslo 647. Josefovice leží v okrese Ostrava-m sto a spadá do katastrálního území 

Klimkovice s rozlohou 14,63 kilometr  tvere ních. Obec m žeme najít pod zem pisnými 

sou adnicemi 49°46´16´´ severní ší ky a 18°06´37´´ východní délky. 
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Obr. . 1: Poloha obce Josefovice [13] 

 V roce 2016 bylo v obci evidováno celkem 102 domácností, ve kterých trvale žilo 

292 obyvatel. Josefovice vlastní poštovní sm rovací íslo 742 83. V obci je zavedeno 

plynové potrubí a má vlastní vodovodní potrubí, dále se v obci nachází obchod  

se smíšeným zbožím. V severní ásti se nachází plynárenské za ízení vlastnící spole nost 

RWE. 

3 TECHNICKÁ MAPA OBCE 
 

 Technická mapa obce spadá mezi ú elové mapy velkého m ítka. Mapa velkého 

m ítka je popisována jako mapa, která svou p esností, obsahem a zp sobem 

kartografického znázorn ní p edm t  šet ení a m ení vyhovuje požadovanému 

technickému a hospodá skému ú elu [1]. Pro výsledek tvorby a údržbu map velkých 

m ítek byla vydána norma SN 01 3410, která popisuje p edepsaná m ítka a to 1:200, 

1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Pro samotné kreslení map byla vydána norma SN 

01 3411.  
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Vznik technické mapy dává každé obci možnost efektivního sb ru informací 

pot ebných pro její innost. Celkový obsah technické mapy obce je r zná, záleží  

na požadavcích objednavatele.  V dnešní dob  se tato mapa vytvá í a odevzdává 

zákazníkovi hlavn  v digitální form , analogové technické mapy obcí jsou ve v tšin  m st 

již nahrazeny. Digitální mapa disponuje oproti analogové map  hlavn  rychlejší 

aktualizací, pokud dochází v ásti obce nap íklad k velkým stavebním innostem, je lehké 

toto území zam it a jen vložit do digitální mapy obce. Op t dostaneme aktualizovanou 

technickou mapu obce. Navíc analogová mapa trpí srážkou papíru, která se u digitální 

mapy nevyskytuje.  

Technická mapa obce m že sloužit pro projektové, provozní, eviden ní nebo 

podkladové ú ely obce. Tyto druhy map, lze bez problému vložit do r zných informa ních 

systém .   

3.1 TVORBA TECHNICKÉ MAPY OBCE 
 

 Tvorbu technické mapy obce stanovuje vyhláška UZK íslo 233/2010 Sb.  

O základním obsahu technické mapy obce. Tato vyhláška vešla v platnost dne 15. ervence 

2010 a na izuje, že podrobné body musí být ur eny geodetickými metodami 

v sou adnicovém systému JTSK s p esností v poloze danou základní st ední sou adnicovou 

chybou mxy= 0,14 metru a ve výškovém systému Bpv se základní st ední výškovou chybou 

mH= 0,12 metru. 

 Všechny prvky technické mapy obce jsou ur eny výškov  i polohov . Geodetickým 

základem technické mapy jsou body bodových polí, body sítí referen ních permanentních 

stanic, pomocné m ické body a také jednozna n  v terénu identifikovatelné podrobné 

body, které byly ur eny v S-JTSK a Bpv s požadovanou p esností v poloze danou základní 

st ední sou adnicovou chybou mxy= 0,14 metru a výšce danou základní st ední výškovou 

chybou mH= 0,12 metru. 

 Technická mapa obce se vypracovává pro celé území obce, její vybranou ást  

a  již jde o zastav né i nezastav né území nebo pro koridory. Základní obsah technické 

mapy obce se skládá ze zna ek bod  bodových polí, polohopisu, výškopisu a popisu 

technické mapy.  
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Polohopis mapy obce zobrazuje celou povrchovou situaci popisující hranice  

a druhy terénu, stavební objekty, d lní díla, d lní stavby na povrchu, zele  a vodstvo. Dále 

také objekty a sít  technické a dopravní infrastruktury na zemském povrchu a to nad ním  

i pod ním. Výškopis mapy obce zobrazuje podrobné body výškopisu na terénu  

a to zejména výškových kót na charakteristických bodech jako jsou nap íklad terénní 

hrany, sedla, kupy, úpatnice, b ehy vodních ploch a vodních tok . Výškopis m že být 

zobrazen také pomocí vrstevnic, technických a topografických šraf. Dále tvo í výškopis 

zobrazení podrobných bod  výškopisu na poklopech vstupních šachet, body na technické 

infrastruktu e a podzemních konstrukcích. Popis technické mapy obce musí obsahovat 

název m sta a jeho ástí, m stského obvodu i p edm stí, sídlišt  a kolonie, obce a její 

ásti, nám stí a ulice. Do popisu mapy také pat í název a popis budovy i objektu, skupiny 

budov, ve ejného prostranství, dolu, lomu, pr myslového závodu, statku i dvora, 

památkového objektu. Dále se do popisu adí íslo popisné, eviden ní nebo íslo 

orienta ní, popis silnice, íslo kilometrovníku a hrani ního znaku, název železni ní stanice 

i zastávky a sm r železni ní trat , název p ístavu, p ístavišt , vodního toku, vodní plochy 

i vodního díla, název letišt , íslo bodu bodového pole, íselný údaj nadmo ské výšky 

nebo popis vrstevnice. Popis druhu povrchu u lesních a zem d lských pozemk  p íslušnou 

mapovou zna kou a ostatní druhy popisem jeho povrchu. V popisu se také uvádí název 

chrán ného území, památného stromu, chrán ného ložiskového území, ochranného pásma 

i dobývacího prostoru, památkové rezervace nebo památkové zóny.  

3.2 POLOHOVÉ ME ENÍ A TEORIE POUŽITÝCH METOD 
 

 Ur ení sou adnic bodu vyžaduje abychom m li množinu pevných bod , které jsou 

polohov  navzájem jednozna n  ur ené a orientované v dané sou adnicové soustav . 

Poloha bodu polohového bodového pole se vyjad uje pravoúhlými rovinnými 

sou adnicemi. Poloha použité sou adnicové soustavy a její orientace na zemském povrchu 

úzce souvisí s použitým kartografických zobrazením.  

3.2.1 POLOHOVÁ BODOVÁ POLE  
 

 Vyhláška UZK íslo 31/1995 Sb. d lí bodová pole dle p esnosti do t í skupin. 

Základní polohové bodové pole, zhuš ovací body a podrobné polohové bodové pole. 
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Polohová bodová pole mají r znou d ležitost a to podle jejich umíst ní, hustoty a zp sobu 

ur ení. Bod jednoho bodového pole m že být zárove  i bodem jiného bodového pole. 

a) základní polohové bodové pole (ZPBP) tvo í: 

aa) body referen ní sít  nultého ádu 

ab) body Astronomicko-geodetické sít  (AGS) 

ac) body eské státní trigonometrické sít  ( STS) 

ad) body geodynamické sít  

b) zhuš ovací body tvo í: 

ba) zhuš ovací body 

bb) ostatní body podrobného polohového bodového pole (PPBP) 

c) podrobné polohové bodové pole tvo í: 

ca) pevné body 

cb) do asn  stabilizované body 

3.2.2 PODROBNÉ POLOHOVÉ BODOVÉ POLE 
 

 P i ur ování nejvhodn jší geodetické metody pro získání co nejp esn jších 

sou adnic bod  podrobného polohového bodového pole, musíme dbát na p esnost vybírané 

metody, ekonomi nost a asovou náro nost. Pro m ení v PPBP se využívají základní 

skupiny m ení. Skupina trigonometrických metod, skupina polygonometrických  

metod, skupina metod založená na kombinacích prvních dvou skupin a skupina metod 

ur ování polohy bodu technologií GNSS. 

Signalizace bod  podrobného polohového bodového pole se v tšinou provádí 

p echodnými signály, jako jsou výty ky, odrazné ter e, rohy budov nebo signál postavený 

na stativu. M ení musí být p ipojeno na body nejmén  stejné p esnosti, která má být 

dosažena u nov  ur ovaných bod  [2]. 

3.2.3 S-JTSK 
 

 Systém Jednotné trigonometrické sít  katastrální tedy S-JTSK je závazným 

sou adnicovým systémem v eské republice. Tento sou adnicový systém je definován 
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prvky d ív jší vojenské triangulace, jednotnou trigonometrickou sítí katastrální, 

Besselovým elipsoidem a K ovákovým zobrazením (obrázek íslo 2). 

 Bessel v elipsoid byl p ijat za výpo etní plochu a definován t mito parametry: 

- délka hlavní poloosy a= 6 377 397,155 metru 

- délka vedlejší poloosy b= 6 356 078, 96325 metru 

- zplošt ní i= 1: 299,152813 

  -    excentricita e2= 0,00667437223  

 

 

Obr. . 2: K ovákovo zobrazení [14] 

 Autorem K ovákova kartografického zobrazení je Ing. Josef K ovák. Toto 

zobrazení bylo navrhnuto roku 1922 pro tehdejší eskoslovensko. Celé území dnešní 

eské republiky leží v prvním kvadrantu, tedy všechny sou adnice jsou kladné. Jedná 

se konformní zobrazení elipsoidu na kouli a obecné konformní kuželové zobrazení této 

koule. 

 Transformace zem pisných sou adnic  a  na pravoúhlé sou adnice x a y  

se provádí ve ty ech etapách výpo t . V první etap  konformní zobrazení Besselova 

elipsoidu na kouli p evede zem pisné sou adnice ,  na sférické sou adnice U, V. 

Polom r použité Gaussovy koule je 6 380 703,6105 metr . V druhé etap  se p evedou 

sférické sou adnice U, V na sou adnice kartografické Š, D na Gaussov  kouli, která má 
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posunutý pól. Ve t etí etap  je pro obecné kuželové zobrazení zvolena základní 

kartografická rovnob žka Š0= 78° 30´, zárove  aby bylo zmenšeno délkové zkreslení  

je zmenšen polom r Gaussovy koule. Kužel se dotýká Gaussovy zmenšené koule 

v kartografické rovnob žce 78° 30´ a jeho vrchol je ve vzdálenosti 1 298 039,0046 metr . 

V poslední tvrté etap  se kladná ona x vloží do obrazu základního poledníku a po átek 

sou adnic se nachází ve vrcholu kužele. Kladná osa x poté sm uje k jihu a kladná osa y 

k západu (obrázek íslo 3). Díky tomu se eská republika nachází v prvním kvadrantu [3]. 

 

Obr. . 3: Jednotlivé etapy výpo t  [15] 

 Délkové zkreslení v S-JTSK je jasn  definované mezi dv ma zemskými 

rovnob žkami, to dosahuje hodnot od -10 do + 14 centimetru na jeden kilometr (obrázek 

íslo 4). 

 

Obr. . 4: Délkové zkreslení v S-JTSK [16] 
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 S ohledem na ur ení rozm ru sít  S-JTSK je jasné, že pro n které druhy prací  

je rozm r sít  nevyhovující, nap íklad p i výstavb  pražského metra. Z tohoto d vodu se 

poté budují lokální sou adnicové systémy.   

3.2.4 OBOUSRANN  P IPOJENÝ A OBOUSTRANN  ORIENTOVANÝ 
POLYGONOVÝ PO AD 
 

  V obecném pojetí lze polygonometrické metody považovat za nejjednodušší 

geodetické metody pro vytvo ení bod  PPBP. Tyto metody se velmi asto využívají 

z d vodu dobré p izp sobivosti p írodním podmínkám b hem m ení, avšak trpí 

nevýhodou shromaž ování nep íznivých chyb. S vývojem m ící aparatury a s tím spojený 

r st p esnosti ur ujících prvk  bylo docíleno, že v p íznivých p ípadech se mohou 

polygonometrické metody rovnat svojí p esností ostatním geodetickým metodám. Základní 

m ický a výpo etní celek p i ur ování sou adnic bod  je polygonový po ad [4]. 

 

Obr. . 5: Oboustrann  p ipojený a oboustrann  orientovaný polygonový po ad [17] 

 Oboustrann  p ipojený a oboustrann  orientovaný polygonový po ad jsou polov  

známy první a poslední bod po adu (obrázek íslo 5). Z t chto bod  je po ad orientován 

pomocí p ípojných úhl  na další dva známé body. Tento druh po adu se používá v 1. až 4. 

t íd  p esnosti. P ipojením a orientací PP s obou koncových bod  dostaneme odchylky  

na koncovém bod  vlivem nahodilých chyb, které musí být vyrovnány. Vyrovnáním  

se rozumí odstran ní malých odchylek v podmínkách, které vyjad ují správné umíst ní PP 

v existujícím bodovém poli. U tohoto druhu po adu jsou to tyto t i podmínky: 

 Jedna sm rníková podmínka spo ívá v tom, že sm rník 4011-4012 ur ený  

ze sm rníku 4003-4013 pomocí všech vrcholových úhl   se musí shodovat se sm rníkem 

4011- 4012 vypo ítaným ze sou adnic bod  4011 a 4012. 
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  (1) 

 Dv  sou adnicové podmínky spo ívají v tom, že sou adnice koncového bodu x4011  

a y4011 vypo ítané ze sou adnic po áte ního bodu x4013 a y4013 pomocí tohoto PP musí být 

shodné s danými sou adnicemi koncového bodu x4011 a y4011. 

    (2) 

    (3) 

3.2.5 POLÁRNÍ METODA   
 

 Zam ením podrobného bodu polární metodou se ur ují íselné polární prvky  

a to úhel , který je m en na stanovisku od orienta ního sm ru jdoucí na bod PPBP  

i pomocný bod a délkou si od stanoviska jdoucí k zam ovanému bodu (obrázek íslo 6). 

 

Obr. . 6 Polární metoda [18] 

 Na m ickém stanovisku se postupuje takto: 

a) postavení stroje, horizontální a vertikální urovnání p ístroje 

b) orientace na dané body PPBP i pomocný bod 

c) zam ení podrobných bod  

d) kontrola orientace ze stanovišt  
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K m ení se musí použít stroje a pom cky, které nám dovolí zam it podrobný 

nebo pomocný bod s odchylkou, která je popsána v SN 01 3410. Použité p ístroje  

a pom cky musí být ádn  adjustovány a komparovány. U polární metody je možné použít 

dva r zné druhy stanovisek, a to bu  pevné stanovisko, nebo p echodné stanovisko.  

3.2.6 KONSTRUK NÍ OM RNÉ 

 Tato metoda slouží jako metoda dopl ková p edevším pro zam ení roh  

pravoúhlých objekt , jejichž výstupky jsou menší než 2 metry. Dané body jsou vždy dva  

a maximáln  m žeme takto ur ovat osm bod . Om rné míry se zaznamenávají  

se znaménkem mínus, je-li další koncový bod om rné od spojnice p edešlých dvou bod  

ve sm ru postupu vlevo. Stejným zp sobem se poté ur í znaménka om rných na další 

body, p i emž znaménka + a – se ur ují podle p edcházející om rné. Rozdíl sou tu všech 

om rných z obou stran objektu musí být menší než 0,1 metru p i ur ování tvrtého rohu 

objektu a 0,3 metru p i ur ování výstupk .   

3.2.7 KONTROLNÍ OM RNÉ  
 

 Kontrolní om rné, jak již popisuje název, slouží ke kontrole pomocí vzdálenosti 

dvou podrobných bod  zam ených jinou geodetickou metodou. Zápis je tém  totožný  

se zápisem konstruk ních om rných. Kontrolní om rné je povoleno et zit. 

3.3 VÝŠKOPISNÉ M ENÍ A TEORIE POUŽITÝCH METOD 
 

 M ení výšek bod  nebo p evýšení mezi body na vybraném území se opírá bu   

o námi vytvo ený, nebo již vybudovaný výškový systém a také o použití vhodných 

geodetických metod ur ování výšky bod . Vypo tené výšky zam ených podrobných bod  

se m žou stát podkladem pro výšková m ení nap íklad p i mapování, nebo podkladem 

pro projektování i výstavb  technických a komunika ních objekt . 
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3.3.1 VÝŠKOVÁ BODOVÁ POLE  
 

 Vyhláška UZK íslo 31/1995 Sb. d lí bodová pole dle p esnosti do dvou skupin. 

Základní výškové bodové pole a podrobné výškové bodové pole. Výšková bodová pole 

mají r znou d ležitost a to podle jejich umíst ní, hustoty a zp sobu ur ení. Bod jednoho 

bodového pole m že být zárove  i bodem jiného bodového pole. 

a) základní výškové bodové pole (ZVBP) tvo í: 

aa) základní nivela ní body 

ab) body I. až III. ádu eské státní nivela ní sít  ( SNS) 

b) podrobné výškové bodové pole (PVBP) tvo í: 

ba) body IV. ádu nivela ní sít  

bb) body plošné nivela ní sít  

bc) stabilizované body technických nivelací 

 

3.3.2 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV 
 

 Výškový systém Balt po vyrovnání popisovaný zkratkou Bpv, je závazný 

geodetický referen ní systém na celém území našeho státu [5]. V letech 1872 až 1896 

probíhalo první p esné nivela ní m ení, které ur ilo esku jakožto ásti tehdejšího 

Rakouska-Uherska jako referen ní výškový systém jadranský. Po p ipojení 

eskoslovenska k bývalému východnímu bloku za al náš stát v roce 1952 používat systém 

baltský. Finální podobu výškového systému, tedy Bpv  eskoslovensko za alo používat 

v roce 1957. Bpv je dnes již jediným závazným geodetických výškovým systémem a však 

do roku 2000 bylo v n kterých lokalitách povoleno využívat výškový systém jadranský 

[6]. 
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Obr. . 7: Vodo et na pob eží Baltského mo e v Kronštadtu [19] 

 Výchozím bodem Bpv je nula stupnice vodo tu, který je umíst ný na pob eží 

Baltského mo e ve m st  Kronštadt ležícího kousek od Petrohradu (obrázek íslo 7). Celý 

systém dále definují normální Molod nského výšky z mezinárodního vyrovnání 

nivela ních sítí. Výchozí nivela ní bod eské státní nivela ní sít , který nese název Lišov 

má v Bpv nadmo skou výšku 564,760 metr .    

3.3.3 TRIGONOMETRICKÉ UR ENÍ VÝŠEK  
 

 P i této metod  se ur uje výškový rozdíl dvou bod  na základ  ešení trojúhelníku, 

a  už pravoúhlého nebo obecného. Výškové m ení se provádí pomocí teodolitu  

a signaliza ních pom cek. P ístroj je p i m ení umíst n na bod  A a ur í výškový úhel  

nebo zenitový úhel z na bod B. Horizont p ístroje, zám rná p ímka na bod B a svislice 

signálu vycházející z bodu B vytvá ejí p ibližn  pravoúhlý trojúhelník. Za  

p edpokladu, že známe vodorovnou vzdálenost s nebo šikmou vzdálenost s´, která  

se nachází mezi body A a B, m žeme vypo ítat svislou odv snu h. Pomocí této odv sny  

a odm ené výšky stroje Vs a výšky cíle Vc vypo teme p evýšení HAB. 
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Obr. . 8: Trigonometrické ur ení výšek [20] 

 Pokud je p i m ení ur ena vodorovná vzdálenost s, je využit vzorec: 

             (4) 

 Pokud je p i m ení ur ena šikmá vzdálenost s´, je využit vzorec: 

              (5) 

 Z vypo teného p evýšení a známé výšce výchozího bodu A v referen ním systému 

nebo místním systému lze vypo ítat výšku m eného bodu B užitím vzorce: 

          (6) 

 Metoda trigonometrického ur ování výšek zaznamenala od padesátých let minulého 

století nesporný a velký pokrok, zejména zap í in ný zejména novým p ístrojovým 

vybavením jako jsou elektronické vte inové teodolity a osobní po íta e. 

3.3.4 TACHYMETRIE 
 

 Tato metoda poskytuje sou asné m ení polohy a výšky všech podrobných bod . 

Díky této výhod  se velmi asto tachymetrie využívá pro vyhotovování výškopisného  

a zárove  polohopisného podkladu. Takovýto podklad se využívá zejména pro pot eby 

investi ní výstavby. Zam ené body jsou ur eny polohov  polární metodou a výškov  

pomocí trigonometrie [7]. Z toho vyplívá, že pro každý bod musí být zm ena vodorovná 

délka s i šikmá délka s´ od stanoviska, vodorovný úhel  mezi tímto bodem a známým 



Bc. Jan Grúz: Technická mapa jihovýchodní ásti obce Klimkovice - Josefovice 
 

2017      14 

sm rem a výškový úhel . Tvar a hustota sít  závisí na p ehlednosti terénu i na použitém 

p ístroji. 

 Jak již vyplývá z podstaty metody je v zásad  možné využít pro tachymetrické 

m ení každý úhlom rný p ístroj, kterým je možné m it vodorovné a výškové úhly  

a je spojen s vhodným typem dálkom r . 

3.3.5 VRSTEVNICOVÁ MAPA 
 

 Vrstevnicová mapa se zobrazuje pomocí vrstevnic, což jsou svislé pr m ty 

pr se nic terénu s vodorovnými rovinami, které mají pravidelný rozestup od nulové výšky 

a  již v referen ním systému nebo místním systému. Vrstevnice tedy jsou k ivky spojující 

body o stejné nadmo ské výšce. Rozestup mezi t mito k ivkami se nazývá interval. Ten  

se volí tak, aby minimální rozestup mezi vrstevnicemi byl na map  0,2 až 0,3 milimetru. 

Použitím vhodného rozestupu se p edchází ke splynutí vrstevnic a k vykreslení jejich 

pr b hu v celém území. P i tvorb  každé mapy se musí stanovit základní interval, který  

se volí pro m ítko 1: 5000 a v tší roven 1 metru. 

 Pro p esné vyjád ení terénního reliéfu lze využít dopl ujících vrstevnic, ty  

se zobrazují zpravidla árkovan . Tyto vrstevnice se vykreslují v polovi ním nebo 

tvrtinovém intervalu a to zejména na plochém terénu, kde základní interval je již 

nedosta ující.  

 itelnost vrstevnicové mapy zajiš ují zd razn né vrstevnice, které jsou zd razn ny 

siln jší arou po celém svém pr b hu. Zd razn né vrstevnice se obvykle volí jako 

p tinásobek základního intervalu. Usnadn ní ode ítání výšek vrstevnic zprost edkovává 

kótování. Kóty se umís ují do celé plochy mapy tak, že je zesílená vrstevnice p erušena 

v míst  kóty a íslice jsou vždy orientovány hlavou proti svahu [8].  

3.4 TECHNOLOGIE GNSS A TEORIE POUŽITÝCH METOD 
 

 Globální družicový polohový systém známý pod zkratkou GNSS tedy Global 

Navigation Satellite Systém je technologie, která umož uje ur ování prostorové polohy 

pomocí družic s celosv tovým pokrytím. Uživatelé technologie GNSS se d lí na b žné  

a speciální i v decké uživatele. První skupina využívá malé elektronické radiové 
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p ijíma e, které na základ  odeslaných signál  z družic vypo ítají jejich polohu s p esností 

desítek až jednotek metru. Druhá skupina díky p esným elektronickým p ijíma m, jsou 

schopni ur it svoji polohu na n kolik centimetr  i n kolik milimetr . 

 V dnešní dob  jsou pln  funk ní pouze dva systémy americký NAVSTAR GPS  

a ruský Glonass. Sou asn  probíhá vývoj evropského systému Galileo a ínského Compass 

nesoucí také název Beidou-2. Mimo globálních systém  existují i regionální družicové 

polohové systémy, mezi které pat í ínský Beidou-1, indický IRNSS a japonský QZSS. 

 Technologie GNSS se využívá p i mapování za ú elem aktualizace katastru 

nemovitostí, v inženýrské geodézii, p i vyty ovacích pracích, ve fotogrammetrii i p i 

budování a kontrole bodových polí.   

3.4.1 NAVSTAR GPS 
 

 Zkratka systému NAVSTAR GPS je složena z Navigation Satellite Timing And 

Ranging Global Positioning System, tedy Naviga ní ur ování asu a vzdálenosti pomocí 

družic- Globální polohový systém. Jedná se o radionaviga ní systém vybudovaný na bázi 

um lých družic Zem  (obrázek íslo 9).  

 

Obr. . 9: Systém NAVSTAR GPS [21] 



Bc. Jan Grúz: Technická mapa jihovýchodní ásti obce Klimkovice - Josefovice 
 

2017      16 

 Uživatelé vybavení GPS p ijíma em signálu dostávají informace o jejich aktuální 

poloze, rychlosti, sm ru a o p esném ase. Hlavním cílem systému je p edevším navigace 

statických a pohybujících se objekt  pro vojenské ú ely. 

Základní metodou navigace je m ení pseudovzdáleností, které leží mezi anténou 

aparatury a ty mi družicemi nacházejících se nad horizontem. Výpo et sou adnic antény 

p ijímací aparatury lze provést p i znalosti polohy všech ty  družic v geocentrickém 

sou adnicovém systému. K výpo tu sou adnic sta í m ení pseudovzdáleností ze t í družic, 

m ení na tvrtou družici je pot ebné ke stanovení rozdílu mezi asovým systémem hodin 

v družici a asovým systém hodin v p ijíma i. 

NAVSTAR GPS je vyvinutý pro p esnou navigaci a to v reálném ase. Rychlost  

a poloha musí být známá tém  ihned do 1 vte iny po provedení m ení. Polohová p esnost 

se pohybuje okolo 10 až 15 metr , taková p esnost pro navigaci sta í. Pro mnohem v tší 

p esnost se místo absolutního ur ování polohy použijí relativní metody. Tedy ur ování 

polohy vzhledem k jiné stanici o známé poloze. Poté se p esnost pohybuje okolo 1 až 2 

milimetr  na kilometr. 

Systém NAVSTAR GPS je tvo en t emi segmenty: 

 - Kosmický segment je celý tvo en soustavou družic, systematicky 

rozmíst ných na ob žných drahách. Plná konstelace se skládá z 24 družic, 21 z nich jsou 

naviga ní a zbylé 3 jsou záložní družice. P i emž další 4 záložní družice jsou p ipraveny 

na Zemi v takové pohotovosti, aby jejich umíst ní a uvedení do plného provozu bylo 

provedeno do 48 hodin. Konstelaci tvo í šest ob žných drah. Na každé ob žné dráze  

se nachází 4 družice a sklon ob žné dráhy je zhruba 55° k rovníku. Ob žná dráha družic  

se pohybuje okolo 12 hodin.  

 - ídící segment je p edevším zodpov dný za ízení a funk nost celého 

systému. Jeho hlavním úkolem je aktualizování údaj  obsažených v naviga ních zprávách. 

Celý ídící systém tvo í soustava p ti pozemních monitorovacích stanic, které jsou 

umíst ny na velkých vojenských základnách armády spojených stát  amerických. Hlavní 

ídící stanice se nachází v Colorado Springs, tichému oceánu náleží stanice Hawai, 

indickému oceánu náleží stanice Diego Garcia, tichému oceánu náleží stanice Kwajalein  

a jižnímu atlantiku náleží stanice Ascension Island. Krom  toho do ídícího segmentu pat í 
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ješt  t i stanice pro komunikaci s družicemi. Ty jsou umíst ny na základnách Diego 

Garcia, Ascension Island a Kwajalein (obrázek íslo 10). 

 

Obr. . 10: ídící segment NAVSTAR GPS [22] 

 Všechny pozemní stanice jsou bezobslužné a jsou dálkov  ízené z hlavní 

stanice. V p ípad  vojenského útoku je systém NAVSTAR GPS prakticky nezni itelný, 

protože hlavní ídící stanice se nachází v opevn ném bunkru ve Skalistých horách. Družice 

samotné jsou chrán ny p ed elektromagnetickým impulsem vyvolaným jaderným 

výbuchem, navíc družice jsou schopny dlouhodobého autonomního režimu. 

Nejzraniteln jší proto jsou jen stanice pro komunikaci s družicemi z d vodu snadného 

zni ení jejich antén.    

 - Uživatelský segment je soubor p ijíma , uživatel  a vyhodnocovacích 

postup  a nástroj . Mezi nejrozsáhlejší pat í naviga ní aplikace, které jsou vyrobeny pro 

letadla, lod , pozemní vozidla i kosmická t lesa. Jedná se tedy o mén  p esné ur ování 

polohy. Pro p esné ur ování polohy se využívají referen ní p ijíma e umíst né na místech 

o známé poloze. Tyto referen ní p ijíma e umož ují získání korekcí pro opravu výpo t . 

P íkladem pak jsou m ické práce, vyty ování geodetických sítí i m ení tektonik 

litosférických desek [9]. 

3.4.2 WGS84 
 

 Zkratka WGS84 je složena z World Geodetic Systém 1984, tedy Sv tový 

geodetický systém 1984. Jak již popisuje název, jedná se o sv tov  uznávaný geodetický 
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systém, který vydalo ministerstvo obrany Spojených stát  amerických v roce 1984. Tento 

systém je definovaný sou adnicovým systémem a referen ním elipsoidem pro geodézii  

a navigaci. 

 V roce 1996 byl WGS84 rozší en o zp esn nou definici geoidu EGM96 a nahrazuje 

systémy d ív jší WGS60, WGS66 a WGS72. Na území eské republiky je zaveden  

od 1. ledna 1998 a to ve vojenském a civilním letectvu i A R. Zde se používá v rámci 

kooperace s armádami stát  NATO a standartizace v geodézii a kartografii. 

 Sou adnice v systému WGS84 jsou totožné se sou adnicemi zem pisnými, tedy 

ur ování polohy se provede pomocí zem pisné délky, ší ky a výšky. Ší ka roste od 0° do 

90° na sever od rovníku a od 0° do 90° na jih od rovníku. Délka poté pak roste od 0° do 

180° na západ od nultého poledníku a od 0° do 180° na východ od nultého poledníku.  

Za nultý poledník je ozna en poledník ležící 5,31´´ východn  od Greenwichského 

poledníku. Sou adnicový systém popisuje pravoto ivá kartézská soustava sou adnic  

se st edem v t žišti planety Zem . 

3.4.3 SÍ  REFEREN NÍCH PERMANENTNÍCH STANIC CZEPOS 

 
 Služby a produkty sít  stanic CZEPOS jsou poskytovány jen registrovaným 

uživatel m a jsou zpoplatn ny dle p edepsaných cenových tarif . Volba služby i produktu 

závisí na požadované p esnosti sou adnic ur ované pozice a charakteru prací. 

Prost ednictvím služeb CZEPOS jsou poskytována korek ní data v reálném ase. Tyto 

korekce jsou poskytována p es internet, tedy k jejich p íjmu je zapot ebí mobilní 

internetové p ipojení b hem m ení. Sí  poskytuje dohromady 3 kategorie služeb  

a to VRS, DGPS a RTK. V rámci t chto kategorií si m že uživatel zvolit mezi 14 

službami. 
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Obr. . 11: Rozložení permanentních stanic sít  CZEPOS [23] 

  Sí  CZEPOS využívají uživatelé ur ující pozici pevného nebo pohybujícího  

se stanovišt  a to v reálném ase. Dále je možné využít sí  v mnoha oborech, jako jsou 

energetika, zem d lství, hydrologie a stavebnictví. Také se využívá pro p esnou dopravní 

navigaci i pro automatické ízení stavebních a zem d lských stroj . CZEPOS se široce 

uplat uje v zem m ictví a katastru nemovitostí, taktéž v oblasti výzkumu. Zárove   

je sou ástí geodetických základ  (obrázek íslo 11) [10].  

3.4.4 RYCHLÁ STATICKÁ METODA 
 

 Rychlá statická metoda v zásad  vychází ze statické metody ur ení sou adnic. 

Zásadní rozdíl mezi t mito metodami je výrazné zkrácení doby observace. Tohoto zkrácení 

je dosaženo technologií rychlého ur ení ambiquit, tedy ur ení zdánlivé vzdálenosti mezi 

družicí a p ijíma em. Rychlé ur ení se provádí dv ma zp soby. 

 První zp sob je založen na využití technických zlepšení p i m ení 

pseudovzdáleností. K tomuto m ení byly vyvinuty p ijíma e, jež dokáží p ijímat P-kód 

s p esností v tší než 10 centimetr . Kombinací takto p esn  ur ených vzdáleností 

s fázovými m eními je možné ur it ambiquity b hem n kolika minut. 

 Druhý zp sob je založen na využití speciálních statistických postup , které 

využívají v tší po et nadbyte ných m ení p i p íjmu signálu z v tšího po tu družic  

a tak jsou ur eny ambiquity taktéž b hem n kolika málo minut. 
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3.4.5 METODA RTK 
 

 RTK tedy metoda Real Time Kinematic je moderní metoda, p i které p ijíma  

GNSS zpracuje korekce RTCM a  již ze základové stanice i ze sít  permanentních 

referen ních stanic jako je t eba CZEPOS (obrázek íslo 12). Pomocí t chto korekcí a také 

informací ze signál  sítí a  již z NAVSTAR GPS, Glonass a v budoucnu i Galileo dochází 

k výpo tu aktuální polohy v terénu a v reálném ase.   

 

Obr. . 12: Nákres funkce metody RTK [24] 

 P esnost m ení provedeného metodou RTK se pohybuje ádov  kolem n kolika 

centimetr , tedy tato p esnost bohat  sta í pro b žné m ické práce. Výhodou je, že pro 

práci využita jen jedna m ící aparatura. P esnost m ení není závislá na vzdálenosti, celá 

metoda je závislá na síti permanentních stanic a jejich pravidelné rozložení na našem 

území. 

3.4.6 GLOBÁLNÍ TRANSFORMA NÍ KLÍ  

 

 Globální transforma ní klí  se stahuje ke transformaci sou adnic mezi systémy 

ETRS89 a S-JTSK/05 (obrázek íslo 13). Celý transforma ní proces mezi systémy  

je znázorn n na obrázku íslo 13. Globální transforma ní klí  je definovaný pouze pro celé 

území eské republiky. Pro zpracování nam ených dat se využilo softwar  BERNESE 5, 

GNU Gama, VUGNET2 a Leica.  
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Obr. . 13: Schéma globálního transforma ního klí e [25] 

 Pro kompletní výpo et bylo využito bod  sít  CZEPOS a dalších vybraných 

permanentních GNSS stanic, bod  sít  DOPNUL a bod  sít  výb rové údržby. Celkem 

bylo provedeno m ení na 46 040 bodech. 

3.4.7 TRANSFORMACE SOU ADNIC POMOCÍ HELMERTOVI 
TRANSFORMACE 

 
 Poprvé v historii použil tento postup transformace vysokoškolský profesor a editel 

Pruského geodetického ústavu Friedrich Robert Helmert. Podobnostní transformace 

v prostoru eší vzájemný vztah mezi dv ma elipsoidy. Centra t chto elipsoid  jsou od sebe 

posunuta o hodnoty X, Y, Z. Do výpo tu jsou dále zapo teny náklon osy X o úhel , 

osy Y o úhel  a osy Z o úhel . Nakonec se vypo te m ítkový faktor q, ten se zavádí 

z d vodu jiných zplošt ní na obou elipsoidech. Výpo ty jsou popsány rovnicemi: 

                  (7) 

                 (8) 

            (9) 
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         (10) 

 Helmertova transformace je ozna ována jako podobnostní, 3D, 7- prvková 

prostorová transformace. Za sedm prvk  je považován po et neznámých, tedy t i posuny 

centra, t i úhlové rotace a jedna zm na m ítka. 

4. P ÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

 Veškeré p ípravné práce byly provedeny v dostate ném asovém odstupu p ed 

zapo etím samotného m ení. Pro m ení diplomové práce byla vybrána obec Josefovice. 

O zám ru tvorby technické mapy obce byl informován m stský ú ad v Klimovicích pod 

jehož správu spadá obec Josefovice. M stským ú adem ve m st  Klimkovice byla obecní 

rada ve vybrané obci upozorn na o budoucím m ení technické mapy. 

4.1 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
 

 Jako zájmové území pro p edloženou diplomovou práci byla vybrána jihovýchodní 

ást obce Josefovice. Na vybraném území se nacházejí zejména trvale obydlené rodinné 

domy a k nim p ilehlé zahrady i malá upravená pole. Velikost zájmového území pln  

dosta uje k zobrazení pr b hu inženýrských sítí, chodník , asfaltových cest a dopravní 

infrastruktury.  

 

Obr. . 14: Zobrazení hranice zájmového území [26] 
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 Obrázek íslo 14 reprezentuje rozsah zájmového území. To se tedy rozkládá  

od erven  ozna ené linie po silnici íslo 647. Hranice pozemk  v tomto území jsou 

v terénu vyzna eny ploty, p edevším ploty d ev nými a ploty drát nými. Ty jsou ob as 

dopln ny ješt  o živé ploty. Takto rozd lené pozemky jsou zaznamenány v technické map  

obce (p íloha .). 

4.1.1 Ú EL M ENÍ 
 

 Hlavní d vod tvorby technické mapy jihovýchodní ásti obce je vytvo ení 

podkladové dokumentace pro projekt tvorby nových chodník  v obci Jakub ovice. Proto 

má mapa informativní charakter a popisuje stávající stav v dob  m ení. Aby nedošlo  

p i výstavb  nových chodník  k porušení inženýrských sítí, bylo pot eba doplnit 

technickou mapu obce o podzemní i nadzemní sít . Zárove  byl zm en výškopis v celém 

zájmovém území za ú elem vytvo ení vrstevnicového plánu, který se stane sou ástí 

technické mapy obce a dostate n  popisuje výškové rozdíly terénu.  

Z d vodu nejlepšího znázorn ní detail  a také velikosti území bylo zvoleno m ítko 

mapy 1:1000 a mapa byla vytvo ena dle [11]. Jako ná rt b hem m ení byla použita 

katastrální mapa, což se ukázalo jako velmi nevhodné a to z d vodu velkého nesouhlasu 

obsahu obou map. Technická mapa byla vytvo ena v analogové i digitální form ,  

pro rychlejší aktualizaci mapy. Analogová mapa byla vytvo ena, aby sloužila jako 

informativní podklad pro místní obyvatele. 

4.1.2 VYHLEDÁNÍ PODKLAD  ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 

 P ed zapo etím samotného m ení došlo k vyhledání podklad . Nejd íve 

k vyhledání podklad  týkající se bodového pole v zájmovém území a poté k získání 

podklad  o podzemních inženýrských sítí. Informace o bodovém poli byly získány 

z internetových stránek eského ú adu zem m ického a katastrálního. Zde se zjistilo, že 

v zájmovém území se nacházejí celkem 3 body bodového polohového pole, které je možné 

využít p i m ení jak je vid t na obrázku íslo 15. 
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Obr. . 15: Bodové pole v zájmovém území [27] 

T mito body jsou jeden zajiš ovací bod 26.2 a dva zhuš ovací body 258 a 247.  

Dalším krokem bylo vyhledání pr b hu podzemních inženýrských sítí. K tomuto 

kroku byla využita internetová stránka technologie Mawis, která slouží k zobrazení  

a sdílení mapových podklad . Po vypln ní osobních údaj  a d vodu získání podlad   

do p íslušného internetového formulá e, nám byl poskytnut kompletní mapový podklad 

pr b hu inženýrských sítí v celém zájmovém území.   

5 M ICKÉ PRÁCE 
 

 M ické práce v zájmovém území probíhaly celkem ve ty ech etapách. První etapa 

zahrnovala m ení rychlou statickou metodou pomocí technologie GNSS, v druhé etap  

byly zam eny dva oboustrann  orientované a oboustrann  p ipojené polygonové  

po ady, t etí etapa se skládala ze zam ení všech podrobných bod  a rajón , v poslední 

tvrté etap  došlo k dom ení zbylých nep ístupných podrobných bod  metodou RTK 

technologií GNSS. Touto poslední metodou byly veškeré m ické práce dokon eny.    
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5.1 REKOGNOSKACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 

 Všem m ickým pracím p edcházela rekognoskace celého zájmového území. 

Hlavním úkolem byla kontrola stávajícího bodového pole, rozložení pomocných bod   

a také postup budoucích prací p i m ení. P i této innosti bylo zjišt no totální zni ení 

stávajícího bodového pole z d vodu stabilizace bod  v obd lávaných polí. Body 26.2  

a 247 nebyly již v bec viditelné, chyb la u nich ochranná skruž i signaliza ní ty . Bod 258 

vlastnil signaliza ní ty , ale chyb la ochranná skruž a celý stabiliza ní kámen byl již  

na první pohled naklon n a posunut. Všechny body byly nejspíše zni eny zem d lskou 

technikou. Kv li zni ení stávajícího bodového pole došlo poté b hem m ických prací 

k vytvo ení vlastního bodového pole, tyto body je možné ozna it za do asn  stabilizované 

pomocné body. 

  Zárove  došlo b hem rekognoskace ke stabilizaci lomových bod  dvou 

oboustrann  orientovaným a oboustrann  p ipojeným PP. Poloha lomových bod  se volila 

p edevším podle hustoty zástavby, množství budoucích podrobných bod  a pr b hu 

inženýrských sítí.  

5.2 STABILIZACE BOD  BODOVÉHO POLE, LOMOVÝCH BOD  
POLYGONOVÝCH PO AD  A BOD  RAJÓN  
 

 Z d vodu výše popsaných bylo zapot ebí provést novou do asnou stabilizaci 

pomocných bod  nahrazující výchozí bodové pole. K tomuto ú elu se využila do asná 

stabilizace pomocí dostate n  dlouhých d ev ných kolík  (obrázek íslo 16). Ty zárove  

posloužili ke stabilizaci orienta ních bod  PP.  

 

Obr. . 16: D ev ný m ický kolík [28] 
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 Body za átku a konce PP, lomové body PP a body rajon  byly vždy umíst ny na 

okraji asfaltové cesty z d vodu menší šance na jejich zni ení. Aby stabilizované body 

pevn  drženy s povrchem cesty, bylo využito m ického h ebu (obrázek íslo 17) 

ozna eného zeleným sprejem a íslem bodu.  

 

Obr. . 17: M ický h eb [29] 

5.3 ZAM ENÍ BOD  BODOVÉHO POLE, POLYGONOVÝCH PO AD , 
RAJÓN  A PODROBNÝCH BOD  
 

 Zam ení zájmového území zapo alo dne 14. 11. 2016, kdy byly na bodech íslo 

4056, 4001, 4014, 4015, 4020, 4021, 4024 a 4025 m eno pomocí technologie GNSS, 

konkrétn  rychlou statickou metodou sou adnice a výška pomocných bod , které p i 

pozd jším m ení sloužili, jako výchozí bodové pole. M ení rychlou statickou metodou, 

bylo provedeno na všech osmi bodech a to dvakrát po sob  s hodinovým odstupem. 

Výpo et a výsledky m ení jsou zobrazeny v p íloze íslo 1.  

 Na p edešlé m ické innosti, bylo dne 15. 11.2016 navázáno zam ení dvou 

oboustrann  p ipojených a oboustrann  orientovaných polygonových po ad . První PP 

vedl mezi body íslo 4001 a 4014. Druhý PP byl umíst n mezi body íslo 4021 a 4024. 

Oba PP a jejich lomové body byly m eny ve dvou polohách dalekohledu pomocí totální 

stanice. Výpo et a výsledné sou adnice jsou umíst ny v p íloze íslo 2.  

 Po výpo tu sou adnic lomových bod  PP došlo k zam ení všech podrobných bod . 

Toto m ení probíhalo ve dnech 16 až 17. 11.2016. Z d vod  velikosti zájmového území  

a rozložení zástavby, probíhalo b hem m ení podrobných bod  i zam ování rajon  5001, 

5002, 5003 a 5004. Díky t mto rajon m, bylo dosaženo získání všech pot ebných dat 

k dostate nému znázorn ní a popisu zájmového území. Celkem byly ur eny sou adnice  
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u 757 podrobných bod  pomocí polární metody. Výpo et a výsledky m ení jsou 

zobrazeny v p íloze íslo 3. Posledním krokem p i m ení bylo zam ení nep ístupných 

podrobných bod  pomocí technologie GNSS a to konkrétn  metodou RTK. Jednalo  

se p edevším o vzdálené lomové body plot . Takto bylo zm eno celkem 96 bod . 

Celkový seznam sou adnic ur ených metodou RTK je zobrazen v p íloze íslo 4.  

 

5.3.1 POUŽITÉ P ÍSTROJE P I M ENÍ 
 

 P i zam ování zájmového území, byla použita totální stanice Leica TCRP 1201+. 

Tento revolu ní p ístroj vlastní laserový dálkom r PinPoint R1000, který zajiš uje m ení 

bez odrazného hranolu až do vzdálenosti 1000 metr . Zárove  totální stanice zajiš uje  

co nejmenší rozptyl laserového paprsku, dále nabízí funkci ATR a funkci PowerSearch. 

Tedy automatické cílení do st edu hranolu a automatické vyhledávání hranolu pomocí 

laserového paprsku.  

 

Obr. . 18: Totální stanice Leica TCRP 1201+ [30] 

 Totální stanice Leica TCRP 1201+ (obrázek íslo 18) disponuje p esností 

dálkom ru 1,5mm + 2ppm a p esností 2mm + 2ppm p i použití bezhranolového m ení 

vzdálenosti. Úhlová p esnost má hodnotu 0,3mgon. Zárove  tento stroj vlastní nekone né 

ustanovky na ob  ruce.  
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 P i zam ení pomocných bod , které pozd ji sloužili jako výchozí bodové pole, 

byla použita LeicaGPS System 1200 (obrázek íslo 19). Aparatura je sestavena z antény 

Smart ATX 1230, díky niž dokáže p ijímat data z více GNSS systému a zárove  

zprost edkovává snadný a rychlý p echod mezi t mito systémy. Tuto anténu dopl uje 

kontrolér RX 1250, na kterém je možné sledovat nam ená data a pr b h celého m ení. 

Komunikaci mezi anténou a kontrolérem zajiš uje technologie bluetooth. Ve statickém 

módu je p esnost aparatury 5mm + 5ppm a p i RTK módu dosahuje p esnost hodnoty 

10mm + 1ppm.  

 

Obr. . 19: Aparatura LeicaGPS system 1200 [31] 

6. KANCELÁ KÉ PRÁCE 
 

 Po ukon ení celého m ení na zájmovém území, byly provedeny výpo ty 

veškerých nam ených hodnot. Tyto výpo ty, byly provedeny ve t ech etapách. První etapa 

se skládala z výpo tu hodnot získaných technologii GNSS. Ve druhé etap  došlo k výpo tu 

dvou polygonových po ad . Poslední t etí etapa zahrnovala výpo et všech podrobných 

bod  a rajon . Po t chto etapách, byl vytvo en vrstevnicový plán a polohopisná mapa. 

Posledním krokem vznikla technická mapa obce Josefovice a to spojením vrstevnicového 

plánu a polohopisné mapy.   
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6.1 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 
 

 Pro vytvo ení technické mapy obce, bylo použito n kolik po íta ových softwar . 

Výpo etní program Grama 8 a program Leica Geo Office tvo í výpo etní ást. Grafickou 

ást pak zajistili grafický program Microstation V8i SS3 a program Surfer 10.  

6.1.1 VÝPO ETNÍ PROGRAM GROMA 8 
 

 Výpo etní program Groma 8 slouží pouze ke geodetickým výpo t m. Zvládá ešení 

všech základních geodetických úloh. Disponuje jednoduchou grafikou a také digitalizaci 

rastrových dat. Jeho nespornou výhodou je zpracovávání nam ených dat, jak dávkov   

tak i jednotlivými výpo ty a to ve formátech ze všech b žných záznamník .   

 Program umí pracovat ve 32 a 64 bitových prost edí od spole nosti Microsoft 

Windows. Dále umožnuje otev ení n kolika seznamu sou adnic najednou a pracovat  

s nimi. Nap íklad zvolit aktivní soubor nebo p etahovat myší nam ená data z jednoho 

seznamu do druhého. Jakékoliv výpo etní úlohy, jsou zobrazeny v dialogových oknech 

z d vodu p ehledného uspo ádání vstupních i výstupních údaj . Díky t mto p ednostem 

v dnešní dob  pat í program Groma mezi nejvíce využívané programy v geodézii. 

 

6.1.2 GRAFICKÝ PROGRAM MICROSTATION V8I SS3 
 

 Grafický program Microstation V8i SS3, pracuje taktéž ve 32 a 64 bitových 

prost edí opera ního prost edí Windows. Microstation je hlavní program spole nosti 

Bentley využívaný v oborech architektury, dopravy, stavebním inženýrství, pr myslu, 

inženýrských a telekomunika ních sítích.  

 Uživatel m nabízí vytvá ení 3D model  budov a objekt . Takto vytvo ené modely 

i jejich jednotlivé ásti v elektronické podob , obsahují veškeré informace o jejich 

rozm rech a parametrech.  

 Microstation V8i SS3, umožnuje pracovat s informacemi na vyšší významové 

úrovni než verze p edchozí. Proto je tento program výjime ný v oblastech vým ny dat, 
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podpory pracovních a uživatelských požadavk , i vytvo ení platformy pro velmi širokou 

škálu aplikací.  

6.1.3 PROGRAM SURFER 10 
 

 Program Surfer 10, slouží jako velmi flexibilní nástroj pro 3D modelování  

a tvarování terénu. Je vydávaný spole ností GOLDENSOFTVARE se sídlem v Coloradu  

a jedná se o celosv tové rozší ený program. Jeho p ednost je složená ze snadné 

transformace všech os do velké spousty sou adnicových i výškových systém , zárove  

barevn  rozlišuje data dle kritérii, které si zvolí uživatel. Dále vytvá í drátové modely, 

stínované i šrafované reliéfy terénu a vytvá í vektorové mapy již b hem n kolika minut. 

Díky t mto vlastnostem, je program Surfer 10 využívaný v nespo etném množství obor .  

6.2 VÝPO ET NAM ENÝCH HODNOT 
 

 Všechna nam ená data se zpracovávala ve výpo etních po íta ových softwarech. 

Nam ená data pomocí technologie GNSS, byla zpracována v softwaru Leica Geo Office, 

zbylá data se vypo etla v softwaru Groma 8. V obou programech, byla data upravena.  

6.2.1 VÝPO ET HODNOT ZÍSKANÝCH TECHNOLOGIÍ GNSS 
 

 Pro výpo et nam ených dat pomocí technologie GNSS se využil software Leica 

Geo Office. Nejd íve došlo k výpo tu dat z rychlé statické metody. Z tabulky íslo 1 a 2  

je patrné, že všechny body jsou ur ené s dostate nou p esností. K výpo tu byly použity 

následující vzorce. 

 

mxy – st ední sou adnicová chyba 

mx,my – st ední chyby v ur ení sou adnic x a y 

               (12) 

               (13) 
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              (14) 

mz = st ední chyba ve výšce 

 

 1. m ení 2. m ení 

. b. Y1 (m) X1 (m) Z1 (m) Y2 (m) X2 (m) Z2 (m) 

4001 483445.088 1108117.183 254.18 483445.088 1108117.203 254.20 

4014 483939.957 1107209.713 279.04 483939.964 1107209.706 279.04 

4015 484039.056 1107161.558 285.36 484039.056 1107161.538 285.38 

4020 483121.501 1107773.174 268.21 483121.499 1107773.175 268.24 

4021 483181.800 1107832.415 268.51 483181.817 1107832.406 268.54 

4024 483247.103 1107810.853 273.29 483247.094 1107810.837 273.29 

4025 483292.517 1107758.441 275.87 483292.528 1107758.444 275.85 

4056 483663.873 1108027.264 265.41 483663.890 1108027.260 265.42 

   

Tab. . 1: Nam ené sou adnice a výšky rychlou statickou metodou GNSS 

. b. my
2 (m) mx

2 (m) mH (m) mXY (m) 

4001 0.000 0.020 0.02 0.020 

4014 0.007 -0.007 0.00 0.010 

4015 0.000 -0.020 0.02 0.020 

4020 -0.002 -0.001 0.03 0.002 

4021 0.017 -0.009 0.03 0.019 

4024 -0.008 -0.016 0.00 0.018 

4025 0.011 0.003 -0.02 0.011 

4056 0.017 -0.004 0.01 0.017 

 

Tab. . 2: Výpo et odchylek v poloze a výšce 

 V tabulce íslo 2 se vypo ítaly odchylky v poloze i výšce. Pro kód kvality 3 byly 

dodrženy podmínky mxy= 0,06 metru a mH= 0,10 metru a tudíž žádný z pomocných bod  

není pot eba vy adit z m ení. Výpo ty provedené v programu Leica Geo Office pro 

jednotlivé pomocné body jsou uvedeny v p íloze íslo 1.  

 Po t chto výpo tech byla zpracována i data získaná metodou RTK. Aparatura sama 

p ímo p i m ení vypo ítává svoji polohu a pak výstupem jsou již vypo tené sou adnice. 
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Touto metodou bylo ur eno 96 podrobných bod  a tyto body obsahuje p íloha íslo 4. 

Kvalita nam ených bod  je posuzována dle 3D kvality, je-li 0,09 metru, nebo lepší jsou 

sou adnice ur eny kvalitn ji a m ený bod byl fixován. Je-li kvalita horší než 0,10 metru 

bod nebyl fixován a musí být vymazán ze seznamu sou adnic.     

6.2.2 VÝPO ET HODNOT ZÍSKANÝCH POLYGONOVÝMI PO ADY 
 

 Výpo et dvou oboustrann  orientovaných a oboustrann  p ipojených polygenových 

po ad  se provedl ve výpo etním softwaru Groma 8. Veškeré protokoly o výpo tu 

lomových bod  PP jsou uvedeny v p íloze íslo 2. K vypo tení PP sloužila funkce  

ve výpo etním programu (obrázek íslo 20). Pro orientaci byl vytvo en p ehledný ná rt 

geometrického základu, která je umíst n v p íloze íslo 5.  

 

Obr. . 20: Výpo et polygonových po ad  v softwaru Groma 8 

 V tabulce íslo 3 je vyzna eno testováni PP mezi body 4001 a 4014. Tabulka íslo 

4 popisuje testování PP umíst ného mezi body 4021 a 4024. Celkové délky polygonových 

po ad  jsou umíst ny v tabulkách. 
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 Skute ná hodnota Mezní hodnota 

Úhlová odchylka (g): -0.0142 0.0387 

Polohová odchylka (m): 0.103 0.272 

Mezní délka po adu (m): 1186.865 5000.000 

Mezní délka strany (m): 156.151 400.000 

Mezní pom r délek: 1 : 2.19 1 : 3.00 

 

Tab. . 3: Testování polygonového po adu mezi body 4001 a 4014 

 Skute ná hodnota Mezní hodnota 

Úhlová odchylka (g): -0.0018 0.0224 

Polohová odchylka (m): 0.027 0.182 

Mezní délka po adu (m): 266.663 5000.000 

Mezní délka strany (m): 119.873 400.000 

Mezní pom r délek: 1 : 1.80 1 : 3.00 

   

Tab. . 4: Testování polygonového po adu mezi body 4021 a 4024 

 Výsledky testování obou PP jasn  prokázaly, že mezní odchylky stanovené pro 

práci v katastru nemovitostí byly dodrženy a zárove  geometrické parametry stanovené pro 

práci v katastru nemovitostí, taktéž byly dodrženy u obou PP. 

6.2.3 VÝPO ET HODNOT ZÍSKANÝCH POLÁRNÍ METODOU 

Data získaná pomocí polární metody jsou složena z podrobných bod  a rajonu. 

Op t byl využit výpo etní software Groma 8, který dovoluje výpo et takto složených dat. 

Protokoly z celého výpo tu v etn  sou adnic všech bod  jsou vloženy do p ílohy íslo 3. 

Výpo et, byl proveden pomocí funkce polární metody dávkou (obrázek íslo 21). Po 

provedení celého výpo tu se zobrazily veškeré sou adnice graficky a byly uloženy ve 

formátu .dxf a to z d vodu pro pozd jší p ipojení do grafického softwaru. 
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Obr. . 21: Výpo et polární metody dávkou v softwaru Groma 8 

 Je velmi d ležité, aby podrobné m ení bylo vykonáno v t íd  p esnosti 3. Tedy 

aby základní st ední sou adnicová chyba nep esáhla mxy= 0,14 metru. Testování  

je provád no podle vyhlášky UZK íslo 256/2013 Sb. a jednozna n  popisuje, zda 

p esnost p i m ení byla i nebyla dodržena. Výpo et probíhá pomocí vypo tené 

vzdálenosti mezi dv mi podrobnými body a kontrolní om rné míry stejné vzdálenosti.  

Pro ukázku jsou zobrazeny výpo ty 14 délek v tabulce íslo 5. Výpo et byl proveden podle 

následujících vzorc . 

 

md – základní st ední chyba délky 

d – v tší z porovnávaných délek v metrech 

            (16) 

mxy – základní st ední sou adnicová chyba 

            (17) 

ud – mezní rozdíl délky 
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            (18) 

d – rozdíl délek 

dk – délka kontrolní 

dv – délka vypo tená 

dk (m) dv (m) md (m) ud (m) | d| (m) 

11.900 11.845 0.148 0.297 0.055 

26.195 26.137 0.164 0.327 0.058 

21.890 21.928 0.160 0.320 0.038 

16.710 16.757 0.155 0.310 0.047 

17.800 17.883 0.156 0.312 0.083 

35.235 35.276 0.169 0.339 0.041 

16.400 16.347 0.154 0.309 0.053 

9.000 9.064 0.143 0.287 0.064 

13.725 13.631 0.151 0.302 0.094 

9.400 9.350 0.144 0.288 0.050 

10.270 10.323 0.146 0.292 0.053 

7.165 7.208 0.140 0.280 0.043 

9.780 9.814 0.145 0.290 0.034 

13.840 13.782 0.151 0.302 0.058 

 

Tab. . 5:Testování p esnosti podrobného m ení 

 V tabulce íslo 5 je znázorn no dodržení podmínky d < ud tedy záv rem testování 

je dodržení p esnosti podrobného m ení, které je zam eno v kódu kvality 3 se základní 

st ední chybou mxy= 0,14 metru.    

6.3 TVORBA VRSTEVNICOVÉ MAPY 
 

 Vrstevnicová mapa, byla vyhotovena v softwaru Surfer 10. Zde se vložila data 

pomocí funkce grid a poté se na etla do programu. Po tomto vložení dat došlo k ozna ení 

sou adnicových os. Takto p ipravená data, byla zobrazena v map , zárove  v této grafické 

ásti, došlo ke transformaci ze systému WGS84 do systému S-JTSK a také byl výkres 

upraven pro lepší p ehlednost vrstevnic (obrázek íslo 22). 
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Obr. . 22: Úprava vrstevnicového plánu v softwaru Surfer 10 

 Posledním krokem se výkres exportoval do souboru .dwg, aby mohl být pozd ji 

vložen jako podklad do polohopisné mapy.  

6.4 TVORBA GRAFICKÉ ÁSTI 
 

  Grafická ást, byla vytvo ena v grafickém softwaru Microstation V8i SS3. 

Vykreslení celého polohopisu zapo alo p ipojením vypo tených dat jako referen ní 

výkres. Na tená data musela být zkontrolována a to hlavn  kv li na tení dat ve správném 

kvadrantu. Po provedení kontroly došlo již ke zkopírování zobrazených bod  do hlavního 

výkresu v grafickém softwaru (obrázek íslo 23). 
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Obr. . 23: Zobrazené podrobné body v softwaru Microstation S8i SS3 

 Po zobrazení dat za alo samotné vykreslování polohopisné mapy. Pro lepší 

orientaci p i tvorb  mapy byly vytvo eny jednotlivé vrstvy popisující prvky, ze kterých  

je složená. Mezi hlavní vrstvy pat í p edevším zd né budovy, cesty a chodníky, ploty, 

elektrické, plynové a vodovodní sít  i ve ejná zele . Jednotlivé vrstvy se doplnily  

o p íslušné mapové zna ky a popisy dle SN 01 3411. Výsledkem grafického zpracování 

v softwaru Microstation V8i SS3 tedy je polohopisná mapa velkého m ítka vytvo ena dle 

[12].  

6.5 VYTVO ENÍ TECHNICKÉ MAPY OBCE 
 

 Vytvo ení technické mapy obce bylo provedeno již jen v pár krocích. V prvním 

kroku se vložila vrstevnicová mapa vytvo ená v softwaru Surfer 10 do polohopisné mapy 

vytvo ené v softwaru Microstation V8i SS3. Vrstevnicová mapa se p ipojila nejd íve jako 

referen ní systém a to z d vodu kontroly. P i této kontrole se porovnávalo, jestli mapy sedí 

sou adnicov  na sob  a tím pádem se navzájem dopl ují. Nebyl zjišt n žádný problém 

v do asném propojení map a tak byla vrstevnicová mapa zkopírována do hlavního 

polohopisného výkresu (obrázek íslo 24). 
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Obr. . 24: Spojení polohopisné a výškopisné mapy 

 Po spojení polohopisné a výškopisné mapy byl proveden druhý krok. A to dopln ní 

technické mapy mimorámovými údaji jako jsou legenda, klad mapových list , mapový 

rám, název mapy, m ítko i sou adnicový a výškový systém. Tímto krokem tedy vznikla 

finální podoba technické mapy jihovýchodní ásti obce Josefovice, která je vytvo ena dle 

normy SN 01 3410 v m ítku 1:1000. Technická mapa je vytišt na na papír velikosti A1 

tedy 594 x 841 milimetr  a je umíst na v p íloze íslo 6.   

7 ZÁV R 
 

 Výsledkem p edložené diplomové práce je vytvo ení technické mapy jihovýchodní 

ásti obce Josefovice v m ítku 1:1000. Díky tomuto tématu jsem si mohl vyzkoušet  

a rozší it své zkušenosti v r znorodých pracích, jak p i p íprav  tak p i zpracování 

nam ených dat. V souhrnu byly provedeny následující práce.  

 Samotnému m ení a zpracování dat p edcházelo oznámení o zám ru tvorby 

technické mapy jihovýchodní ásti obce Josefovice m stskému ú adu ve m st  

Klimkovice. Poté prob hlo vyhledávání použitelných poklad  pro m ení. Když byly 

ukon eny p ípravné práce, p istoupilo se na práce m ické. Ty zahájila rekognoskace 

terénu, p i které se zjistilo totální zni ení bodového pole. Kv li tomuto zjišt ní byly 
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okamžit  do asn  stabilizované pomocné body, které se použily jako výchozí bodové pole. 

Zárove  se stabilizovali i lomové body dvou polygonových po ad . M ické práce poté 

pokra ovaly zam ením pomocných bod  technologií GNSS konkrétn  rychlou statickou 

metodou. Další zem m ickou inností bylo zam ení dvou oboustrann  p ipojených 

a oboustrann  orientovaných polygonových po ad . Nato následovalo již samotné 

zam ení všech podrobných bod  a rajón . M ické práce byly dokon eny zam eným 

nep ístupných bod  pomocí technologií GNSS a to metodou RTK. 

 Po ukon ení zem m ických inností nastalo zpracovávání nam ených dat. 

Nejd íve byly vypo teny sou adnice pomocných bod  získané rychlou statickou metodou, 

toto m ení bylo zpracováno v softwaru Leica Geo Office. Poté následovalo zpracování 

polygonových po ad  a nam ených podrobných dob  v softwaru Groma 8. Vypo tené 

sou adnice a výšky pozd ji posloužili k vytvo ení vrstevnicové mapy v softwaru Surfer 10. 

V softwaru Microstation V8i SS3 byla vykreslena polohopisná mapa, do které byla poté 

vložena vrstevnicová mapa. Tímto spojením vznikla technická mapa jihovýchodní ásti 

obce Josefovice. 

 Technická mapa byla vyhotovena v analogové i digitální podob . Mapa bude dále 

sloužit jako poklad pod projekt výstavby chodník  v obci Josefovice. Dle mého názoru  

je technická mapa obce v digitální podob  nejlepší zp sobem jak informovat širokou 

ve ejnost o stávajícím stavu i použití jako podklad pod projekt. Díky lehké aktualizaci 

takovéto mapy m že dojít i ke snížení nezam stnanosti v dané oblasti a to p edevším 

z d vod  zam stnání lidí, kte í by provád li m ické i zpracovatelské práce. 
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