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ANOTACE 
 

Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřické dokumentace sloužící jako 

podklad pro rekonstrukci hřbitovní kaple v Hodoníně a dále 3D vizualizací tohoto objektu 

pomocí digitální fotogrammetrie. Měřická dokumentace je založena na geodetickém 

zaměření stávajícího stavu kapličky včetně polohopisného a výškopisného zaměření jejího 

okolí. 3D vizualizace objektu vychází z metody průsekové fotogrammetrie. 

Výsledkem je vyhodnocení měření, vytvoření výkresové části a 3D modelu 

zájmového objektu. Výkresová část obsahuje: polohopis, pohledy, půdorys, podélný řez, 

půdorys a řez krovů, a dále půdorys, nárys a bokorys přístřešku nad vchodem. 
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SUMMARY 
 

The thesis deals with the surveying documentation making as the base for the 

reconstruction of the grave-yard chapel in Hodonín, and 3D visualization making of the 

object by means of digital photogrammetry. The surveying documentation is based on 

geodetic surveying of current position of the chapelle inclusive topography and 

hypsography the surroundings of chapelle. 3D visualization of the object is based on 

intersectional photogrammetry.  

It results in the data evaluation and creation of the graphical part and 3D model of 

the special-interest object. Graphical part includes: Topographic plan, Architectonic views, 

Ground plan, Longitudinal section, Ground plan and Longitudinal section of the roof, next 

Ground plan, Front elevation and Side elevation of the shed above doorway. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Bpv   Balt po vyrovnání 

S-JTSK   Systém – Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ETRS-89  European Terrestrial Reference System - 89 (Evropský terestrický  

                                    referenční systém 1989) 

WGS-84 World Geodetic System 1984 (Světový geodetický referenční systém 

z roku 1984) 

C/A kód  Coarse/Acquisition code (hrubý/volný kód) 

P kód   Precision code (přesný kód) 

ČSN   Česká technická norma 

CZEPOS  Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

CHOD  Permanentní stanice Hodonín 

DOP   Dilution of Precision (snížení přesnosti) 

GPS   Global Position System 

NAVSTAR  Navigation System with Time and Ranging   

RTK   Real Time kinematice (Kinematické měření v reálném čase) 

GSM   Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

MNČ   Metoda nejmenších čtverců 

PC   Osobní počítač (z angl. personal computer) 

DGN,  DXF  Vektorový formát souboru programu Microstation 

2D   Dvojrozměrný prostor, prostor (x, y)

3D   Trojrozměrný prostor, prostor (x, y, z)
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1. ÚVOD 

Mezi kulturní bohatství každého národa patří jeho památkový fond, jehož přínos 

plyne z hodnot historických, uměleckých, estetických, památkových i užitkových. Na 

území České republiky se nachází velké množství nemovitých kulturních památek. 

Kulturní památky a národní kulturní památky jsou evidovány v Ústředním seznamu 

kulturních památek ČR, který je veden odbornou organizací - Národním památkovým 

ústavem, ústředním pracovištěm v Praze. 

Chceme-li toto kulturní dědictví zachovat i pro další generace, je třeba o něj pečovat. 

Základním právním předpisem ochrany kulturních památek a ostatních složek 

památkového fondu v České republice je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona [1]: „vlastník kulturní památky je povinen 

na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 

ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením“. Pokud Památková inspekce 

Ministerstva kultury ČR zjistí, že vlastník zanedbává tyto své povinnosti, hrozí mu velmi 

vysoké pokuty. 

V naší zemi existuje mnoho památkových objektů, ke kterým se bohužel 

nedochovaly žádné dokumentační materiály zachycující jejich původní stav. Ty jsou však 

nezbytné pro obnovu a rekonstrukce těchto památek. Naštěstí existují metody, pomocí 

kterých je možno zjistit prostorové vztahy na objektech a poskytnout tak dokumentaci 

stávajícího stavu. K těmto metodám patří klasické geodetické postupy (např. polární a 

ortogonální měření) nebo také fotogrammetrické zaměřování. 

Jedním z objektů, ke kterým se nedochovaly žádné dokumentační materiály je také 

pseudogotická kaple na městském hřbitově v Hodoníně. I na této památce se velmi 

negativně projevuje vliv času, a proto je na ní potřeba provést nezbytné rekonstrukční 

práce. Aby bylo možno tuto rekonstrukci realizovat, je nutné nejdříve vypracovat řadu 

výchozích podkladů. Mezi ně patří i podklady, které vychází z geodetického zaměření 

stávajícího stavu kaple, včetně polohopisného a výškopisného zaměření jejího okolí. Ve 

své práci se budu zabývat tímto geodetickým měřením spolu s tvorbou výkresové části 

(podklady pro projektanta) a dále 3D vizualizací zájmového objektu pomocí digitální 

fotogrammetrie. 

 
 



Bc. Ondřej Kántor:  Zhotovení měřické dokumentace jako podklad pro rekonstrukci 
   hřbitovní kaple v Hodoníně 
 

2009          Strana: 2 

2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ZÁJMOVÉHO OBJEKTU 

Město Hodonín s téměř 30 tisíci obyvateli leží ve vinorodém Dolnomoravském úvalu 

na výběžcích chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, 60 km jihovýchodně od 

jihomoravské metropole Brna, přímo na česko-slovenské hranici, kterou zde tvoří řeka 

Morava. Město se rozprostírá na pravém břehu tohoto toku na ploše přibližně 6378 ha. 

Hodonín patří mezi největší města jihovýchodní Moravy a bývá přiřazován k nejstarším 

městům českého státu vůbec, proto není divu, že se na jeho území nachází řada kulturních 

nemovitých památek. Mezi tyto památky se řadí také pseudogotická kaple nacházející se 

na městském hřbitově. Poloha této lokality (hodonínský městský hřbitov) je patrná      

z obr. č. 1. 

 

Obr. 1 Lokalita měření 

 

Hodonínský městský hřbitov s pseudogotickou kaplí, hradbami a branou byl zřízen v 

letech 1899 až 1901. Na hřbitově se nacházejí cenné náhrobky od akademického sochaře 

Franty Úprky, památník obětem fašismu z roku 1950 a další. Po rekonstrukci v roce 2003 

je zde zpřístupněn také židovský hřbitov. Starý židovský hřbitov byl údajně založen roku 

1620 a v roce 1974 předělán na park Gabriely Preissové, přičemž většina historických 

náhrobních kamenů z něj byla přemístěna na nový hřbitov [2], [3]. 
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Pseudogotická kaple je stavba z konce 19. stol. Její rejstříkové číslo v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR je 2230. Jedná se o pravoúhlou jednolodní dispozici s 

pětibokým závěrem. Klenby jsou zaklenuty dvěma poli křížové klenby a šestidílnou 

klenbou v závěru. Otvory oken a vchodu mají pseudogotickou profilaci a lomený oblouk v 

záklenku, okna s gotickou kružbou z kamene. Fasádu člení jednoduše odstupňované 

opěrné pilíře. Střecha objektu je sedlová, a nad závěrem zvalbena. Vnější povrchové 

úpravy kaple tvoří červená pálená cihla s bílým spárováním, sokl z kamenných bloků, 

cementová omítka se žlutým nátěrem a  krytina z eternitu, tašek a plechu (viz. obr. 2). 

 

 

Obr. 2 Pseudogotická kaple 
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3. CÍLE, DŮVODY A ROZSAH MĚŘENÍ 

3.1. Cíl diplomové práce 

Cílem této práce je vytvoření výchozích podkladů pro rekonstrukci hřbitovní kaple v 

Hodoníně a dále 3D vizualizace tohoto objektu metodou digitální fotogrammetrie. Tyto 

podklady jsou založeny na geodetickém zaměření stávajícího stavu kaple včetně jejího 

okolí a vytvoření výkresové dokumentace, pro potřeby projektanta. Dle jeho požadavků 

má výkresová část obsahovat: 

- polohopis 1:500 
- pohledy 1:50 
- půdorys 1:50 
- podélný řez 1:50 
- půdorys a řez krovů 1:50 
- půdorys, nárys a bokorys přístřešku nad vchodem 1:50 

Hlavním důvodem pro zpracování měřické dokumentace byla absence původních 

dokumentačních materiálů kaple, které by se daly využít při její rekonstrukci. 

3.2. Rozsah měření 

Geodetické zaměření kaple včetně jejího okolí bylo provedeno dle objednávky města 

Hodonín. Plocha okolo kaple je zaměřena až k okrajům hrobů a ke hřbitovní zdi – účelové 

zaměření (obr. 13 na str. 23). Výšky zde byly určeny ve Výškovém systému baltském po 

vyrovnání a poloha bodů v S-JTSK. Samotný objekt kaple byl měřen v místním souřadném 

systému (rozsah měření - dle požadavků projektanta na výkresovou část). 

4. METODIKA MĚŘENÍ – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Při vlastním měření této práce byly použity následující geodetické metody: 

- Rekognoskace lokality a stabilizace  bodů – měřická stanoviska 

- Připojení měřických stanovisek do S-JTSK metodou GPS – RTK 

- Připojení do výškového systému Bpv pomocí geometrické nivelace ze středu, 

včetně ověření totožnosti a neměnnosti výchozího výškového bodu 

- Zaměření podrobných bodů polohopisu a výškopisu metodou  tachymetrie 

- Zaměření objektu kaple prostorovou polární metodou 
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4.1. Rekognoskace terénu 

Rekognoskací terénu se rozumí prohlídka terénu (zájmové lokality) před zahájením 

samotného měření. 

Volbě tachymetrických stanovisek musí předcházet důkladná rekognoskace terénu. 

Pro tachymetrická stanoviska musí být volena vhodná místa tak, aby z nich bylo možno 

zaměřovat podrobné body terénu. V blízkosti stanovisek nemají být překážky, které by 

znesnadňovaly zaměřování těchto podrobných bodů [4]. 

4.1.1. Vlastní rekognoskace terénu 
Zájmová oblast byla nejprve prozkoumána z důvodů nalezení vhodných míst ke 

stabilizaci bodů – měřických stanovisek. Tyto body byly voleny tak, aby umožňovaly 

snadné záměry jednak na podrobné body polohopisu a výškopisu v okolí kaple a dále aby 

z nich bylo možno provádět i měření podrobných bodů samotné kaple. Stabilizace se 

realizovala buď ocelovými hřeby, nebo ocelovou kulatinou 12 x 800 mm. Nejprve bylo 

stabilizováno 5 stanovisek (4001, 4002, 4003, 4004 a 4005) a v průběhu měření se přidala 

ještě stanoviska 4006 a 4007 (4007 bylo dočasné stanovisko uvnitř kaple sloužící pro 

měření vnitřních prostor). Schéma s polohou těchto stanovisek je zobrazeno na obr. č. 3. 

 

 

Obr. 3 Schéma s polohou tachymetrických stanovisek 
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4.2. Polohové určení bodů metodou GPS 

GPS (Global Positioning System) - Globální polohový systém je družicový navigační 

systém pro určení okamžité polohy a času. Vyznačuje se vysokou přesností, možností 

pracovat kdekoliv na Zemi a nezávislostí na počasí, denní či noční době. Významným 

rysem systému je rovněž podpora práce ve společném systému souřadnic pro celou Zemi. 

Tento systém byl původně určen výhradně pro vojenské využití. Postupem času se však 

začal  používat i v civilním sektoru a to pro námořní navigaci a geodetická měření. 

4.2.1. Popis systému GPS 

Systém GPS se skládá ze tří segmentů (podsystémů) [5], [6], [7]: 

- Kosmický segment se skládá z 32 družic. Z toho je 24 operačních, 3 záložní ve 

vesmíru a 5 záložních na Zemi, které jsou připraveny k vynesení na oběžnou dráhu během 

24 hodin. Družice obíhají Zemi ve výšce 20200 km na 6 téměř kruhových oběžných 

drahách se sklonem k rovníku 55º (viz. obr. 4).  

 

Obr. 4 Rozmístění družic kolem Země 

Doba oběhu družice kolem Země je 11 hodin 58 minut. Kosmický segment je 

vytvořen tak, aby v každém místě na Zemi a v každé době byly vidět alespoň 4 družice, 

které jsou 15º nad obzorem. Každá družice je vybavena velmi přesnými atomovými 
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hodinami, které pracují na operační frekvenci 10,23 MHz. Tato frekvence se používá ke 

generování signálu, který je vysílán z družice. Signály jsou vysílány na dvou nosných 

frekvencích: 1575,42 MHz (signál L1) a l227,60 MHz (signál L2) se zakódovanými údaji, 

pomocí kterých jsou zabezpečovány funkce systému GPS. Frekvence L1 přenáší dva kódy. 

C/A kód na 1,023 MHz a P kód (přesný) na 10,23 MHz. Na frekvenci L2 je modulován 

pouze P kód na 10,23 MHz. 

- Řídící segment se skládá z jedné hlavní stanice, 5 monitorovacích stanic a 4 

základních monitorovacích stanic vybavených anténami. Poloha těchto stanic je známa s 

vysokou přesností - řádově na centimetry. Hlavní řídicí stanice shromažďuje data z 

monitorovacích stanic a centrálně je zpracovává. Cílem celého řídicího segmentu je 

monitorování funkcí každé družice, sledování a výpočet dráhy družice, komunikace a 

zajištění přesného chodu atomových hodin na družicích. 

- Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů, které umožňují přijímat signály z 

družic a získávat z nich informace o své poloze a čase. Typickou aplikací je např. navigace 

turistů a  vozidel, geodetická měření, námořní a letecká navigace, kontrola strojů apod. 

4.2.2. Princip metody GPS 

Dle [5] rozeznáváme několik různých metod k získání polohy pomocí GPS: 

- autonomní navigace. Přesnost přibližně 20 m. 

- diferenciálně opravovaná poloha. Přesnost přibližně 0,5 – 5 m. 

- relativní fázová měření. Přesnost od 0,5 do 20 mm. Tato metoda se užívá 

  v geodézii. 

Určení polohy pomocí GPS je založeno na změření vzdálenosti mezi družicemi a 

GPS přijímačem na Zemi. Základní idea je protínání, které provedeme z uskutečněného 

měření. Když známe vzdálenost ze tří bodů k přijímači, můžeme určit jeho polohu 

vzhledem k těmto bodům. Přijímač leží na kulové ploše, jejíž střed je družice a poloměr je 

vzdálenost přijímače od družice. Protnutím takovýchto tří imaginárních kulových ploch je 

jednoznačně určena poloha přijímače (obr. 5). 
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Obr. 5 Princip stanovení polohy změřením délek od tří bodů 

 

4.2.3. Zdroje chyb při měření 

- ionosférická a atmosférická refrakce. Když prochází družicový signál 

ionosférou, může se zpomalit a posunout podobně, jako když světlo prochází skleněnou 

deskou. Atmosférická refrakce je závislá na změně rychlosti signálu v důsledku větší 

hustoty vzduchu. Ionosféra nepůsobí konstantně na signál. Vlivy ovlivňující refrakci: 

- Výška družic nad obzorem. Signál z nízko letící družice je      

ovlivněn více než signál z družice letící  blízko zenitu. 

- Hustota ionosféry, která je závislá na Slunci. V noci je vliv ionosféry 

   nejmenší. 

- chyby hodin družice a přijímače. I když hodiny na družici jsou velmi přesné, přesto 

se čas od času zpomalují a vzniká chyba, ovlivňující přesnost v určení polohy. 

- multipath se objeví, pokud je anténa přijímače umístěna blízko velké odrazné 

plochy, (vodní plocha nebo budova). Družicový signál nepřichází do přijímače přímo 

z družice, ale jako odražený např. od budovy. Multipath se eliminuje použitím speciálních 

antén. 

- snížení přesnosti DOP je míra vlivu geometrie družic a je odvozena od prostorové 

polohy družic na obloze. DOP může mít hlavní vliv na chybu určení polohy. Dobré 

rozložení družic na obloze chybu v poloze snižuje [5]. 
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4.2.4. Relativní fázové měření 

V geodézii pro dosažení maximálních přesností využíváme především fázového 

měření s použitím jednofrekvenčních nebo dvoufrekvenčních aparatur. Vycházíme 

z předpokladu, že současně měří dva přijímače GPS. První aparatura (referenční stanice) je 

umístěna na bodě jehož polohu (souřadnice) známe. Měřené pseudovzdálenosti porovnává 

se známými vzdálenostmi stanice – družice a výsledné opravy předává v podobě korekcí 

druhé aparatuře. Druhá aparatura je umístěna na bodě, jehož polohu potřebujeme určit. 

Pseudovzdálenosti měřené druhou aparaturou jsou opraveny o získané korekce a 

z opravených pseudovzdáleností je vypočtena korigovaná určovaná poloha. 

4.2.5. Výhody GPS 

GPS má četné výhody proti klasickým měřickým metodám [5]: 

- Není nutná viditelnost mezi body 

- Lze ji použít v jakoukoliv denní dobu a při jakémkoliv počasí 

- Naměřené výsledky mají velmi vysokou geodetickou přesnost 

- Většina prací může být provedena v kratším čase a s méně lidmi 

4.2.6. Metody měření 

Relativní metody GPS měření rozdělujeme na statické a kinematické. U statických 

metod je rover v režimu měření pouze nachází-li se na určovaném bodě, což způsobuje 

nutnost opakované inicializace aparatury. Inicializace aparatury pak určuje minimální dobu 

pro měření jednoho bodu tj. 10 resp. 20 minut. Doba observací se výrazně snižuje u 

kinematických metod, kde je přístroj v provozu i při přesunu mezi určovanými body a je 

tedy nezbytně potřeba pouze jedna inicilalizace – za letu (on the fly) nebo na známém 

bodě. 

- Statická metoda se používá pro měření dlouhých základen, v geodetických sítích, 

při studiu pohybů tektonických ker apod. Nabízí vysokou přesnost, ale je poměrně 

pomalá. 

- Rychlá statická metoda se používá ke zřízení podrobného bodového pole, 

zhušťování bodového pole atd. Nabízí vysokou přesnost u základen do 20 km a je poměrně 

rychlá. 
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- Kinematická metoda se používá  k mapování a měření řady bodů v rychlém 

sledu. 

- RTK je to kinematická metoda v reálném čase, která používá rádiové spojení (nebo 

sítě mobilních telefonů GSM) k vysílání družicových dat z referenční stanice na podrobnou 

stanici [5]. 

4.2.7. Vlastní měření – metodou GPS-RTK 

Při zaměřování polohopisu a výškopisu okolí kaple bylo vyžadováno, aby se měření 

provádělo v platném souřadném systému. K tomuto účelu se využilo GPS měření, a to - 

Kinematické metody v reálném čase (RTK), čili fázového měření. Záměrem bylo, 

připojit do souřadného systému JTSK všechna tachymetrická stanoviska, ze kterých se 

provádělo měření polohopisu okolí kaple. Jednalo se o stanoviska č. 4002, 4003, 4004 a 

4005. Schéma rozložení těchto bodů je znázorněno na obr. č. 6. 

 

 

Obr. 6 Schéma rozložení bodů určených metodou GPS 
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Bohužel, stanovisko č. 4004 se nacházelo v blízkosti několika vzrostlých stromů, 

které velmi nepříznivě ovlivňovaly měření GPS aparatury a tudíž zde nebylo možno tímto 

způsobem určit jeho polohu. Proto jeho souřadnice byly vypočteny polárním měřením úhlů 

a délek s orientacemi na měřické body č. 4002, 4003 a 4005, a vyrovnány metodou 

nejmenších čtverců. 

K určení souřadnic bodů č. 4002, 4003 a 4005 bylo využito speciální měřičské 

aparatury, skládající se ze dvou základních komponent – referenční stanice (jejíž poloha je 

přesně známa) a roveru (pohyblivé měřící stanice). Jako referenční stanice bylo použito 

permanentní stanice sítě CZEPOS, CHOD instalované na Katastrálním úřadě v Hodoníně. 

Jako rover byl pro toto měření použit přístroj GPS - Trimble R8/5800 L1/L2, s GPS 

anténou na teleskopické tyči. Základním principem této metody je získání aktuálních 

přesných korekcí měřených souřadnic v reálném čase. Tyto korekce nám nepřímo 

poskytovala již zmíněná referenční stanice CHOD. Vzdálenost mezi roverem a referenční 

stanicí se na všech měřených bodech pohybovala kolem 2,5 km. Pro přenos korekčních dat 

mezi oběma komponenty bylo použito mobilního telefonu. Kromě měření na bodech 4002, 

4003 a 4005 bylo provedeno ještě kontrolní GPS měření na trigonometrickém bodě           

č. 000956060460 (jeden z bodů použitých pro vytvoření transformačního klíče). Porovnání 

známých souřadnic bodu č. 000956060460 (zdroj http://dataz.cuzk.cz) se souřadnicemi 

určených metodou GPS je uveden v tabulce č. 1.  Při měření na všech bodech byl sledován 

parametr DOP (činitel zhoršení přesnosti) jehož mezní hodnota PDOP (polohový činitel 

zhoršení přesnosti) byla nastavena na 7. Ani na jednom měřeném bodě však tento parametr 

nepřekročil hodnotu 4. 

 
Tabulka č. 1 Porovnání známých  souřadnic bodu 000956060460 se souřadnicemi z GPS (včetně 

dosažené odchylky) 

č. bodu OY [m] OX [m] OZ [m] OP [m] 
000956060460 0.011 -0.006 -0.028 0.013 

Číslo bodu Y X Z 
000956060460 (GPS) 566254,601 1204550,694 161,032

000956060460 566254,590 1204550,700 161,060 
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Druhé kontrolní GPS měření na bodech 4002, 4003 a 4005 bylo provedeno po 3 

hodinovém intervalu. Jelikož systém GPS pracuje se souřadnicemi v systému WGS-84 

(resp. ETRS-89), je nutno měřené hodnoty převést do  S-JTSK. Pro převod ze soustavy 

ETRS-89 do S-JTSK byl použit transformační klíč, vytvořen pomocí softwaru „Survey 

Controller SW: 11.21“ přímo v ovládacím zařízení (controlleru) GPS aparatury Trimble 

R8/5800. Pro určení transformačního klíče bylo použito čtyř trigonometrických bodů, které 

mají souřadnice jak v systému ETRS-89, tak v S-JTSK. Tyto body byly voleny s ohledem 

na to, aby nově určované body (4002, 4003 a 4005) ležely uvnitř obrazce, tvořeného 

spojnicemi připojovacích bodů. Jednalo se o připojovací body: 000956060240, 

000956060460, 000956060080, 000956061010. Schéma s polohou těchto 

trigonometrických bodů je znázorněno na obr. č. 7. 

 

Obr. 7 Schéma polohy trigonometrických bodů, použitých pro vytvoření transformačního klíče 

 

Protokol z GPS měření včetně údajů o kalibračních (připojovacích) bodech 

použitých pro transformaci souřadnic je uveden v příloze č.1. Rovněž je zde uveden i 

protokol o výpočtu polohy stanoviska 4004, které bylo použito také při měření polohopisu. 

Postup měření bodů metodou GPS se řídil vyhláškou č. 31/1995 Sb. [9]. 

Určené souřadnice bodů 4002, 4003 a 4005 pomocí GPS jsou uvedeny v tabulce č. 2 

(průměr ze dvou měření). Uvedené hodnoty jsou již po transformaci do souřadnicového 

systému JTSK a ve výškovém systému Bpv. Výšky určené pomocí GPS však nebyly 
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využity jako výchozí hodnoty pro měření výškopisu. Pro tento účel byly výšky určeny 

pomocí geometrické nivelace. 

Tabulka č. 2 Souřadnice bodů  4002, 4003 a 4005 určené metodou GPS-RTK 

4.3. Výšková měření  

 Výškové údaje jsou důležitou součástí každé mapy a dávají představu o výškových 

poměrech terénu. Výšky bodů určujeme v určitém výškovém systému, jehož nulovým 

bodem je střední hladina některého moře. V ČR se používá Výškový systém baltský po 

vyrovnání (Bpv), který je definovaný normálními výškami vztaženými na střední hladinu 

Baltského moře v Kronštatu. 

 Určování výškových rozdílů a tím i výšek bodů může být provedeno různými 

přímými nebo nepřímými metodami. Jako příklady lze uvést např. nivelace geometrická; 

nivelace hydrostatická; barometrické měření výšek; trigonometrické měření výšek atd. 

Volba metody je závislá na technickém vybavení, požadované přesnosti, typu terénu, 

hustotě bodového pole, aj. [4]. 

 Při měření této práce byla pro určení výšek použita metoda Geometrické nivelace a 

to Geometrická nivelace ze středu. 

4.3.1. Geometrická nivelace 
 

Dle [4] pomocí geometrické nivelace určujeme převýšení mezi dvěma body 

nivelačním přístrojem a nivelačními pomůckami. Můžeme ji provádět dvěma způsoby. 

V obou metodách, převýšení dvou bodů získáme z rozdílu výškových odlehlostí od 

vodorovné roviny, kterou vytyčíme nivelačním přístrojem. Geometrická nivelace je přesná 

a převážně používaná metoda určování výškových rozdílů. Výškové rozdíly můžeme 

určovat buď geometrickou nivelací postupnou nebo geometrickou nivelací ze středu. Podle 

toho, jak přesně chceme určit výšku nově určovaných bodů, používáme při měření různě 

přesných druhů (způsobů) [4]: technické nivelace, přesné nivelace, velmi přesné nivelace a 

zvlášť přesné nivelace. 

Číslo bodu Y X Z 
4002 562288,639 1201472,020 174,263
4003 562256,619 1201489,709 173,798 
4005 562269,977 1201475,029 174,165 
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Všechny čtyři způsoby využívají principu geometrické nivelace ze středu. Liší se 

však v použitých typech nivelačních přístrojů a pomůckách jako jsou nivelační latě a 

nivelační podložky. Také technologie měření má se vzrůstající přesností více omezení a je 

pracnější. 

 
- Geometrická nivelace ze středu 

 

Výškový rozdíl určujeme pomocí nivelačního přístroje, který se staví doprostřed 

mezi body A a B (viz. obr. 8). Na body A a B stavíme nivelační latě, na kterých čteme 

odečtení lz (vzad) a lp (vpřed) při vodorovné záměrné přímce nivelačního přístroje.  

 
Obr. 8 Geometrická nivelace ze středu 

Výškový rozdíl mezi body A a B pak bude: 

B
p

A
z

AB llV −=     (1) 

Výška bodu B: 

B
p

A
z

AABAB llVVVV −+=+=    (2) 

Pokud bude vzdálenost mezi body A a B velká, rozdělíme ji opět na kratší úseky a 

nivelujeme postupně (viz. obr. 9). 

 
Obr. 9 Geometrická nivelace ze středu mezi vzdálenými body 
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Celkový výškový rozdíl bude součtem dílčích výškových rozdílů: 

  nBAAB VVVV .....121 ++=     (3) 

).....()()( 211 B
p

n
zpzp

A
z

AB llllllV −+−+−=   (4) 

a po úpravě: 

[ ] [ ] Bpn

A

z
AB llV

1
−=     (5) 

Geometrická nivelace ze středu přináší oproti geometrické nivelaci postupné řadu 

výhod. Při nivelaci ze středu je vzdálenost mezi body dvojnásobná než při nivelaci 

postupné. To má za následek poloviční počet postav stroje a tedy větší produktivitu práce. 

Délka záměry se volí podle svažitosti terénu a podle zvětšení dalekohledu, avšak max.     

50 m. Při nivelaci ze středu se využije celá délka latě, a to umožní prodloužit záměry ve 

svažitém terénu. Nejdůležitější výhodou nivelace ze středu však je vyloučení 

systematických chyb, které vznikají při nivelaci. Z uvedeného vyplývá, že geometrická 

nivelace ze středu je podstatně výhodnější a přesnější, a že se tedy výhradně používá [4]. 

4.3.2. Zásady technické nivelace 
 
 

Podle [8]: 

- Nivelační přístroj musí odpovídat podmínce, že střední kilometrová chyba 

mmm 50 ≤ , ( kmrh .20≤Δ ).      (6) 

- Nivelační latě mohou být dřevěné nebo kovové s centimetrovou stupnicí,          

z jednoho kusu nebo sklápěcí či teleskopické o délce 2 – 4 m, opatřené 

krabicovou libelou. 

- Nivelační podložky se používají litinové nebo kovové s polokulovitým 

vrchlíkem. 

- Délky záměr (vzdálenost latí od nivelačního přístroje) se volí s ohledem na 

sklonitost terénu, stav ovzduší (při vyšších teplotách se vzduch chvěje) a 

požadovanou přesnost. V rovinném terénu může délka sestavy dosáhnout až 

120 m, ale doporučuje se, aby nepřesahovala 60 m. Rozdíl v délkách záměr u 

jedné nivelační sestavy by neměl přesáhnout 1 – 2 m, proto lze délku záměr 

pouze krokovat. 
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- Maximální délka nivelačního pořadu u vloženého nivelačního pořadu je 5 km, u 

uzavřeného 3 km. 

- Výšky záměr nad terénem by neměly klesnout pod 0,3 m. 

- Polní zkouška nivelačního přístroje se provádí vždy po delším transportu a 

každé ráno před měřením. Ověření výšek výchozího a koncového nivelačního 

bodu je nutno provádět vždy alespoň na jeden nejbližší známý nivelační bod 

před započetím měření nivelačního pořadu. 

- Mezní odchylka nivelačních pořadů technické nivelace (mezi daným a 

naměřeným převýšením): 

Rh .40=Δ  (základní přesnost)        (7) 

Rh .20=Δ  (zvýšená přesnost)        (8) 

      kde R  je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 

4.3.3. Chyby nivelace 

 Podle [4] při nivelačním měření se mohou vyskytnout hrubé chyby a omyly, které 

vznikají např. nepozorností měřiče (opomenutí urovnání nivelační libely, čtení na 

dálkoměrné rysce apod.). Těmto chybám se snažíme předejít hlavně tím, že provádíme 

kontrolní měření, abychom takové chyby objevili a z výsledků měření odstranili. Ve 

výsledcích nám však zbudou další  dvě kategorie chyb, které musíme rovněž odstranit. 

Jsou to chyby systematické a nahodilé. Do kategorie systematických chyb zařazujeme 

následující chyby: 

- Chyba ze sklonu záměrné přímky 

- Chyba ze zdvižení zdánlivého horizontu 

- Chyba z refrakce 

- Chyba z nesvislé polohy nivelační latě 

- Chyba z nesprávné délky nivelační latě 

- Chyba ze zapadání latě nebo přístroje 

Mezi nahodilé (tj. nevyhnutelné) chyby nivelace patří zejména: 

 -     Chyba ve čtení na lati ±m0 

 -     Chyba z nepravidelnosti refrakce ±mr 

 -     Chyba z nepřesně urovnané libely ±mφ 
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4.3.4. Vlastní měření výšek tachymetrických stanovisek 

Připojení měřených bodů (tachymetrických stanovisek) do výškového systému bylo 

provedeno pomocí technické nivelace (geometrická nivelace ze středu). Při měření byly 

dodrženy zásady pro technickou nivelaci (viz. kapitola 4.3.2.). Výšky byly měřeny 

v systému Bpv. Měření se provádělo pomocí nivelačního přístroje Topcon AT-F3 a jedné 

skládací, teleskopické nivelační latě z hliníku, délky 4 m s milimetrovým dělením. 

Jako výchozí bod byl zvolen nivelační bod umístěný přímo na objektu kaple             

č. PZ18-57.2 o výšce 175,012 m n.m. (viz. obr. 10) 

 
Obr. 10 Výchozí nivelační bod PZ18-57.2 

Před započetím samotného měření výšek tachymetrických stanovisek bylo nutno 

provést ověření totožnosti a neměnnosti výchozího bodu. Ověření výšky se provedlo na 

nivelační bod PZ18-56.3 o výšce 177,956 m n.m. nacházející se přibližně 0,5 km od bodu 

PZ18-57.2. Vzájemná poloha těchto nivelačních bodů je patrná z obr. č 11. Nivelační údaje 

o bodech PZ18-57.2 a PZ18-56.3 jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Pro měření (ověření výšky výchozího bodu) byl použit digitální nivelační přístroj   

Na 3003 fy Leica, 2x invarová kódová lať délky 3m (neskládací s urovnávací libelou) a 2x 

těžká nivelační podložka. Tento přístroj dokáže s použitím kódových latí určovat převýšení 

mezi body až na desetiny mm. K ověření výšky výchozího bodu bylo použito technické 

nivelace zvýšené přesnosti (geometrická nivelace ze středu), jelikož svou přesností 

dostačuje pro daný účel měření (výšky bodů okolí kaple jsou určeny s centimetrovou 
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přesností). Zápisník tohoto měření je uveden v příloze č. 2 (výstup z programu 

NIVEL1.EXE). 

 
Obr. 11 Poloha nivelačních bodů PZ18-57.2 a PZ18-56.3 

 

Naměřené převýšení mezi  oběma body bylo: 

tam (l1):  PZ18-57.2 → PZ18-56.3 2,9435 m 

zpět (l2):  PZ18-56.3 → PZ18-57.2 2,9423 m 

Ověření správnosti měření bylo provedeno dle vztahu pro mezní odchylku mezi dvakrát 

měřeným převýšením (TN zvýšené přesnosti): 

R*20*67,0max1 =Δ        (9) 

Mezní odchylka m0095,0max1 =Δ   (délka pořadu:  R = 0,5071 Km) 

Dosažená odchylka mll 0012,0)( 21 =−=Δ  

mmmm 5,92,1 ≤  -SPLNĚNO 
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Průměr z obou měření převýšení (tam a zpět) byl porovnán s danou hodnotou 

převýšení obou bodů (PZ18-57.2 a PZ18-56.3) a určen jejich rozdíl: 

Dané převýšení bodů (PZ18-57.2 a PZ18-56.3):  2,944 m 

Měřené převýšení bodů (průměr:   l1+l2/2):   2,942´9 m 

Rozdíl mezi daným a měřeným převýšením:  1,1 mm 

Mezní odchylka pro ověření neměnnosti bodu byla vypočtena dle vztahu: 

R*20max2 =Δ                       (10) 

mm2,14max2 =Δ  

   mmmm 2,141,1 ≤  -SPLNĚNO 

Z těchto hodnot vyplývá, že výška výchozího bodu PZ18-57.2 je v pořádku a mohla 

být použita jako výchozí hodnota pro další měření. Výše uvedené dosažené výsledky jsou 

shrnuty v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3 Ověření výšky výchozího bodu PZ18-57.2 

Číslo 
bodu 

Výška 
bodu 
[m] 

Převýšení 
[m] 

Naměřené 
převýšení 

tam 
[m] 

Naměřené 
převýšení 

zpět 
[m] 

Převýšení 
průměr 
[m] 

Délka 
pořadu 
[m] 

Rozdíl 
převýšení 

[mm] 

Neměnnost 
bodu 
[mm] 

56.3 177.956 
57.2 175.012 

2.944 2.9435 2.9423 2.9429 507.1 1.1 14.2 

 VYHOVUJE 

  

Po ověření výšky výchozího bodu se přistoupilo k samotnému měření výšek 

tachymetrických stanovisek. I když pro měření polohopisu a výškopisu okolí kaple, který 

bylo potřeba měřit v S-JTSK a Bpv se použila jen 4 stanoviska (4002, 4003, 4004 a 4005), 

byla výškově určena všechna stanoviska, ze kterých se provádělo měření samotné kaple - 

tedy i body (4001, 4006 a 4007). Výšky zde byly určeny technickou nivelací základní 

přesnosti (uzavřený nivelační pořad), pomocí nivelačního přístroje Topcon AT-F3 a jedné 

skládací latě opatřené urovnávací libelou s milimetrovým dělením, o délce 4 m. Zápisník 

nivelačního pořadu je uveden v tabulce č. 4 a výšky jednotlivých tachymetrických 
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stanovisek jsou uvedeny v tabulce č. 5. Jako kritérium přesnosti byla použita mezní odchylka 

nivelačních pořadů technické nivelace (TN základní přesnosti): 

R*40max3 =Δ                       (11) 

 

Mezní odchylka: mm14max3 =Δ   (délka pořadu: R = 0,123 Km) 

Dosažená odchylka: mm2=Δ  

mmmm 142 ≤   -SPLNĚNO 

 

Tabulka č. 4 Zápisník nivelace 

záměra čtení latě výška poznámky
z bodu na bod vzad stranou vpřed sr.roviny bodu   
57.2   0.685       175.012   

  4002     1.485   174.212   
4002   1.237           

  4001     1.848   173.601   
4001   1.706           

  4004   1.827     173.480   
  4003     1.555   173.752   

4003   1.909           
  4005     1.554   174.107   

4005   1.721           
  4006   1.627     174.201   
  4007   1.042     174.786   
  57.2     0.818   175.010   

 

 

Tabulka č. 5 Výšky tachymetrických stanovisek určené geometrickou nivelací (Bpv) 

 Číslo bodu Nadmořská výška [m] 
4001 173.601
4002 174.212 
4003 173.752 
4004 173.480 
4005 174.107 
4006 174.201 
4007 174.786 
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4.4. Tachymetrická měření 

Tachymetrie je taková měřičská metoda, při které se rychlým způsobem získávají 

současné podklady pro polohopis i výškopis mapy. Současným měřením polohopisu a 

výškopisu se ušetří mnoho času než při samotném zaměřování obou složek samostatně. 

Polohu podrobných bodů určujeme ze sítě tzv. tachymetrických stanovisek polárními 

souřadnicemi – vodorovným úhlem a délkou. Výšku podrobných bodů určujeme 

trigonometricky – ze změřeného svislého úhlu a délky [4]. 

Prostorová polární metoda je základem všech moderních geodetických měření od 

nástupu elektronických dálkoměrů do praxe. Pro její využití je třeba mít v mapovaném 

prostoru připravenu síť bodů o známých polohových a výškových souřadnicích, která 

umožní podrobné měření určovaných bodů. Jedním z mnoha využití této metody je také 

mapování nemovitých kulturních památek a stavebních objektů. Výsledkem takovéhoto 

mapování je měřická dokumentace (výkresy skutečného stavu kulturní památky nebo 

stavebního objektu, mapy, plány). Např. u stavebních objektů ze zaměřují svislé a 

vodorovné konstrukce (nosné, nenosné), průniky kleneb, rozhraní stavebních hmot, 

zařizovací předměty a jiné architektonické prvky. 

4.4.1. Elektronická tachymetrie 

V současné době se převážně využívá této metody měření ať už s délkou měřenou na 

odrazný hranol, nebo s využitím bezhranolového dálkoměru. Využití tzv. totálních stanic 

umožňuje nejen měření, ale také registraci a zpracování měření, a tedy z hlediska 

ekonomického je nejlepší. Její výhodou je (dle přístroje) vysoká přesnost a velký dosah. 

4.4.2. Princip metody  

 Poloha jednotlivých zaměřovaných bodů se určuje (viz obr. 12) polárními 

souřadnicemi, tj. polárním úhlem α a délkou D. Na tachymetrickém stanovisku O (bod, ze 

kterého se provádí podrobné zaměřování), jehož poloha a výška je známá, se určí polární 

úhel α (vodorovný) od polární osy p (zpravidla směr na další tachymetrické stanovisko) 

bodu P. Dále se určí délka D´(šikmá vzdálenost) a svislý úhel γ. Z délky a svislého úhlu se 

trigonometricky odvodí výška zaměřovaného bodu P vzhledem k výšce horizontu přístroje 

a určí se vodorovná vzdálenost D [4]. 
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Obr. 12 Určení polohy bodu u tachymetrie 

 

4.4.3. Vlastní měření polohopisu a výškopisu okolí kaple 

Po polohovém a výškovém určení měřických stanovisek bylo nejprve provedeno 

samotné zaměření okolí kaple. Měření se provádělo pomocí  totální stanice Trimble 5503 

DRStd za použití trojpodstavcové soustavy a trasírky s odrazným hranolem. Podrobné 

body byly zaměřeny ve třetí třídě přesnosti metodou polární tachymetrie (viz. kapitola 4.4.) 

z měřických bodů č. 4002, 4003, 4004 a 4005 s orientacemi na body 4002, 4003 a 4005. 

Body č. 4002, 4003 a 4005 byly určeny metodou GPS-RTK (viz. kapitola 4.2.7) a 

stanovisko 4004 bylo určeno polárním měřením úhlů a délek s orientací na tyto body       

(č. 4002, 4003 a 4005) a vyrovnáno MNČ. Jako výchozí výšky stanovisek se použily 

výšky určené geometrickou nivelací (kapitola 4.3.4.). Při měření bylo nutno zaznamenávat 

také výšky mezi bodem a totální stanicí. Rozložení bodů č. 4002, 4003, 4004 a 4005 je 

patrné z obrázku č. 6. Souřadnice těchto stanovisek jsou uvedeny v tabulce č. 6 (souřadný 

systém: S-JTSK a výškový systém: Bpv). 
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Tabulka č. 6 Souřadnice stanovisek pro polohopis a výškopis (S-JTSK, Bpv) 

Signalizace podrobných bodů měření byla realizována pomocí trasírky s odrazným 

hranolem. Ze stanoviska č. 4002 bylo orientováno na body 4004 a 4005, dále ze 

stanoviska č. 4005 bylo orientováno na body 4002 a 4003, na stanovisku č. 4003 se 

orientovalo na body 4002, 4004 a 4005, a na posledním stanovisku č. 4004 se orientace 

provedla na body 4002 a 4003. Plocha okolo kaple se zaměřila až k okrajům hrobů a ke 

hřbitovní zdi (účelové zaměření). Rozsah měření je patrný z obr. č. 13. Celkem bylo 

zaměřeno 301 podrobných bodů. Byly zaměřeny: stavební objekty, zeleň, rozhraní ploch 

(komunikace, chodníky), oplocení, dopravní značky, nadzemní znaky inženýrských sítí, 

atd. Protokol o výpočtu podrobných bodů včetně jejich souřadnic je uveden v příloze č. 4. 

 Obr. 13 Rozsah měření okolí kaple 

Číslo bodu Y X Z 
4002 562288,639 1201472,020 174.212
4003 562256,619 1201489,709 173.752 
4004 562282,390 1201508,980 173.480 
4005 562269,977 1201475,029 174.107 
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4.4.4. Vlastní geodetické zaměření kaple 

Vlastní zaměření objetu kaple bylo rovněž provedeno pomocí totální stanice 

Trimble 5503 DRStd za použití trojpodstavcové soustavy a trasírky s odrazným hranolem. 

Podrobné body byly měřeny prostorovou polární metodou (kapitola 4.4.). Měření se 

prováděla z měřických stanovisek 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 a 4007 (rozmístění 

stanovisek vůči objektu je znázorněno na obr. č. 3). Jejich poloha se určila v místním 

souřadném systému polárním měřením úhlů a délek vzájemně mezi všemi stanovisky 

(spočítáno jako síť stanovisek pomocí programu GEUS-NET s vyrovnáním MNČ – viz. 

příloha č. 5). Výšky stanovisek byly převzaty z geometrické nivelace (absolutní výšky). 

Souřadnice těchto stanovisek jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 Souřadnice stanovisek pro měření objektu kaple (místní S.S.) 

číslo bodu Y X Z 

4001 1042.200 1000.000 173.601 
4002 1029.700 978.620 174.212 
4003 1000.000 1000.000 173.752 
4004 1027.890 1016.080 173.480 
4005 1011.530 983.820 174.107 
4006 1027.790 978.710 174.201 
4007 1020.600 991.570 174.786 

Podrobnost zaměření se řídila požadavky projektanta – aby se co nejlépe vystihlo 

vnější průčelí objektu i vnitřní prostor kaple (pro tvorbu výkresové části). Všechny body 

měřené na vnějšku objektu byly zaměřeny na odrazný hranol. Jelikož se jedná o poměrně 

vysoký objekt (necelých 15 m), bylo nutno při zaměřování  použít i žebř. Měření vnitřních 

prostor objektu se provedlo bez použití odrazného hranolu. Zaměřování vnějšího průčelí 

objektu se realizovalo ze stanovisek č. 4001 až 4006, vnitřní prostor byl zaměřen ze 

stanoviska č. 4007 (rajon). Celkem bylo na objektu kaple prostorově zaměřeno 1018 bodů, 

z toho 786 bodů na vnějším průčelí a 232 uvnitř objektu. Kromě bodů zaměřovaných 

pomocí totální stanice bylo měření doplňováno ještě kontrolními oměrnými mírami 

(pásmo). Předměty měření byly: svislé a vodorovné konstrukce (nosné, nenosné), průniky 

kleneb, rozhraní stavebních hmot, zařizovací předměty a jiné architektonické prvky. Po 

celou dobu měření byly vedeny měřické náčrty jednak celého objektu a jednak 

jednotlivých architektonických detailů, které bylo třeba zaměřit podrobněji. Takovéto 
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detaily se navíc doplnily o fotodokumentaci. Ukázka takovéhoto detailu je znázorněna na 

obr. č. 14. 

 

Obr. 14 Detail okna – náčrt s fotodokumentací 

Původním záměrem bylo, že se pomocí totální stanice zaměří i půdní prostor kaple 

- pomocí rajonu měřeného přes střešní otvor (vikýř) nacházející se na pravé straně střechy 

objektu. Toto však nebylo možno realizovat z důvodu špatného přístupu k tomuto 

střešnímu otvoru. Proto se celý vnitřní prostor půdy zaměřil pomocí kalibrovaného 

měřického pásma BMI ERGOLINE -50 m. Oměřeny byly všechny důležité stavební 

konstrukce (všechny rohy, kouty, hrany, otvory a krov). Tyto oměrné kóty se doplnily tzv. 

křížovými mírami tak, aby poloha hlavních měřených bodů (rohy, kouty, apod.) byla 

dostatečně polohově určena a bylo ji možno také následně graficky vynést při zpracování 

měřické dokumentace. Výška vodorovné nosné konstrukce (stropní konstrukce) se určila 

trigonometricky – z vnějších měřických stanovisek záměrou na nivelační lať, která se 

postavila na stropní konstrukci v prostoru vikýře. Protokol o výpočtu podrobných bodů 

objektu kaple včetně jejich souřadnic je uveden v příloze č. 6. 

 

Kalibrační listy  použitých geodetických přístrojů jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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4.5. Číselné a grafické zpracování naměřených údajů 

Po vlastním měření v terénu bylo nutno získané údaje číselně a graficky zpracovat. 

Nejprve se naměřená data z totální stanice a GPS překopírovala do PC. Kromě těchto dat 

se do PC musely vložit také hodnoty zjištěné technickou nivelací (výšky měřických 

stanovisek, jejichž výpočet byl proveden v nivelačním zápisníku – tabulka č. 4). Pro 

zpracování naměřených dat byl použit výpočetní geodetický software GEUS verze 14, 

MICROSTATION V8 a Atlas DMT 3.8. 

4.5.1. Číselné zpracování naměřených údajů 

Jako první se provedl výpočet polohy stanoviska č. 4004, které nebylo možno určit 

v terénu pomocí GPS-RTK. K tomuto účelu se využilo nástavby programu GEUS – 

GeusNET, která umožňuje automatický výpočet souřadnic a výšek stanovisek z 

naměřených dat s využitím vyrovnání metodou nejmenších čtverců. V podstatě se jednalo 

o vyrovnání vázané sítě, přičemž výsledkem jsou vyrovnané souřadnice Y a X, vyrovnané 

směry a délky. Pro výpočet bylo nutno zadat souřadnice pevných bodů (č. 4002, 4003 a 

4005). Tyto body byly určeny metodou GPS-RTK. Přibližné a následně vyrovnané 

souřadnice určovaného bodu č. 4004 si program vypočetl z měřených dat (směry z 

jednotlivých stanovisek a vodorovné délky) – které si načetl ze souboru vzniklého 

přenosem z totální stanice. Protokol o výpočtu souřadnic stanoviska č. 4004 včetně 

záznamu z GPS měření je uveden v příloze č. 1. Vyrovnané souřadnice stanoviska č. 4004 

(výřez z protokolu č.1) jsou uvedeny na obr. č. 15: 

 

Obr. 15 Vypočtené a vyrovnané souřadnice (S-JTSK) bodu 4004 pomocí programu GeusNET  

Jakmile byly určeny souřadnice stanoviska č. 4004, resp. až byly známy souřadnice 

všech stanovisek, ze kterých byl měřen polohopis a výškopis okolí kaple (4002, 4003, 

4004 a 4005), provedl se výpočet podrobných bodů polohopisu a výškopisu. Výpočet se 

provedl v programu GEUS verze 14. Nejprve se do seznamu souřadnic zadaly souřadnice 
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měřických stanovisek, poté se do programu načetly soubory vzniklé přenosem z totální 

stanice a provedl se výpočet bodů – polární metoda dávkou. Na obrázku č. 16 je ukázka 

výpočtu bodů polární metodou v programu GEUS. Protokol o výpočtu bodů včetně jejich 

souřadnic je uveden v příloze č. 4. 

 

Obr. 16 Výpočet bodů polární metodou v programu GEUS 

Dále se provedl výpočet polohy všech stanovisek, ze kterých bylo provedeno 

měření samotného objektu kaple (stanoviska č. 4001 až 4007). Jejich poloha se určila 

v místním souřadném systému a výpočet se provedl opět v programu GEUS – pomocí 

modulu GeusNET. Vstupující údaje do výpočtu byly: směry z jednotlivých stanovisek, 

vodorovné délky mezi všemi stanovisky navzájem, vodorovné délky mezi pevnými body 

(pevné body - zvoleny body č. 4001, 4003 a 4004) a souřadnice těchto pevných bodů. 

Vypočtené a vyrovnané souřadnice všech stanovisek (4001 až 4007) jsou uvedeny 

v tabulce č. 7 na straně 24. Programem GeusNET byly vypočteny pouze polohové 

souřadnice těchto stanovisek. Jejich výšky byly určeny geometrickou nivelací  (kapitola 

4.3.4). Protokol o výpočtu a vyrovnání MNČ těchto stanovisek je uveden v příloze č. 5. 
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Po určení souřadnic stanovisek se přistoupilo k výpočtu podrobných bodů 

zaměřených na objektu kaple. Výpočet se opět provedl v programu GEUS verze 14 a to 

polární metodou dávkou (obdobně jako výpočet bodů polohopisu a výškopisu). Protokol o 

výpočtu těchto bodů, včetně jejich souřadnic (místní souřadný systém) je uveden v příloze 

č. 6. Grafický přehled vypočtených bodů objektu kaple je zobrazen na obr. č. 17 (ukázka 

z grafické části programu GEUS). 

 

Obr. 17 Grafický přehled vypočtených bodů objektu kaple v programu GEUS 
 

4.5.2. Grafické zpracování naměřených údajů 

Jakmile byly naměřené údaje zpracovány početně, následovala etapa grafického 

zpracování dat. Import vypočtených souřadnic bodů okolí kaple a také bodů samotného 

objektu kaple do programu MICROSTATION V8,  se provedl pomocí programu 

MICROGEO (nástavba programu MICROSTATION). V programu MICROSTATION V8 

byly založeny soubory: BODY.DGN (bodové pole), POL.DGN (polohopis), VRS.DGN 

(vrstevnice), PUDORYS-NAHLEDY.DGN (pohledy, půdorys, řez, krovy), se zdrojovým 

výkresem S-JTSK.DGN. 
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Pro grafické zpracování polohopisu byla využita Technická směrnice 

B400.TD000002 [10]. Kresba situace okolí kaple se prováděla v těchto vrstvách: 

- vrstva 6, barva červená 3:  (stavební objekty) 

- vrstva 7, barva bílá 0:  (značky druhů budov) 

- vrstva 8, barva modrá 1: (doplňkové značky – zdi, oplocení, vjezdy, 

dopravní značky, podezdívky atd.) 

- vrstva 12, barva zelená 2:  (doplněk polohopisu – zeleň) 

- vrstva 13, barva bleděmodrá 7: (doplněk polohopisu – rozhraní a hranice 

ploch) 

- vrstva 14, barva hnědá 38: (doplněk polohopisu – výškopis) 

- vrstva 15, barva bílá 0: (doplněk polohopisu – popisy) 

- vrstva 16, barva bílá 0: (doplněk polohopisu – pomocné popisy) 

- vrstva 34, barva zelená 2: (rozvod vody) 

- vrstva 55, barva bílá 0: (inženýrské sítě) 

Na obrázku č. 18 je ukázka tvorby výkresu polohopisu v programu MICROSTATION. 

 

Obr. 18 Tvorba výkresu pomocí programu MICROSTATION V8 - polohopis 
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Pro vytvoření vrstevnic bylo použito programu ATLAS DMT 3.8. Nejprve se 

výkres s body okolí kaple vyexportoval v programu MICROSTTION do formátu *.DXF a 

ten se importoval do programu ATLAS DMT. Pomocí tohoto programu se vygenerovaly 

vrstevnice, které se uložily opět do formátu *.DXF (pro práci v MICROSTATIONU). 

Soubor s vrstevnicemi se potom k polohopisu připojil jako referenční výkres. Výsledný 

výkres polohopisu v měřítku M 1:500 je uveden v příloze č. 8. 

Po zhotovení výkresu polohopisu okolí kaple, následovalo grafické zpracování 

výkresů stávajícího stavu objektu. Nejprve se v programu MICROSTATION vytvořil 

pomocný 3D model (viz. obr. č. 19). 

 

Obr. 19 Pomocný 3D model kaple vytvořený v programu MICROSTATION V8 

Na základě tohoto modelu a pomocných měřických náčrtů, které byly vedeny v průběhu 

měření v terénu, se v programu MICROSTATION provedla kresba jednotlivých výkresů 

dle požadavků projektanta (viz. kapitola 3.1.). Jako pomocné poklady při tvorbě této 

měřické dokumentace sloužily také vzorové výkresy jiného stavebního objektu, které dodal 
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sám projektant a dále ČSN 01 3420 (Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

stavební části) [12]. Na obr. č. 20 je ukázka tvorby výkresu – boční pohled na objekt kaple. 

Pro lepší orientaci ve výkresové části bylo použito barevné rozlišení jednotlivých prvků. 

Např. střešní konstrukce – červená barva, výplně otvorů – zelená barva, svislé nosné 

konstrukce – bílá barva, kótování – modrá barva, atd. 

 

Obr. 20 Tvorba výkresu v programu MICROSTATION V8 – boční pohled 

Výsledkem tohoto grafického zpracování je celkem 6 výkresů (měřická 

dokumentace) a to: polohopis 1:500 (příloha č. 8), 4 x pohled 1:50 (příloha č. 9), půdorys 

1:50 (příloha č. 10), podélný řez 1:50 (příloha č. 11), půdorys a řezy krovu 1:50 (příloha   

č. 12) a půdorys, nárys a bokorys přístřešku nad vchodem 1:50 ( příloha č. 13). 
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5. 3D VIZUALIZACE OBJEKTU KAPLE POMOCÍ DIGITÁLNÍ 
FOTOGRAMMETRIE 

V posledních letech došlo k velkému rozvoji výpočetní techniky i přístrojového 

vybavení, což vedlo k velkému rozmachu ve všech vědních oborech. Nejinak tomu bylo i 

v oboru geodézie a její složce FOTOGRAMMETRIE. V současné době bývá při 

zpracování dokumentací velmi často požadováno, aby se kromě 2D výkresů zpracovávaly 

také prostorové modely objektů. Tato prostorová data jsou ideální např. k prezentacím, 

dokumentačním účelům, publikacím na internetu, nebo také k reklamním účelům. 

Tato část diplomové práce se zabývá tvorbou prostorového modelu objektu hřbitovní 

kaple v Hodoníně a to pomocí průsekové fotogrammetrie. Výsledný model je vhodný 

především pro prezentační účely. 

5.1. Fotogrammetrie 

„Fotogrammetrie je věda, způsob a technologie, která se zabývá vytvářením dále 

využitelných měření, map, digitálních modelů a dalších produktů, které lze získat 

z obrazového, nejčastěji fotografického záznamu“ [11]. 

Tradiční fotogrammetrie vychází z fotografického záznamu, který lze realizovat buď 

klasicky analogově a nebo digitálně. K získávání obrazu se užívá rozličných zařízení 

s různou výstupní přesností – od běžných amatérských fotoaparátů až po speciální měřické 

fotogrammetrické komory. Pořízený obraz (snímek) slouží k zachycení okolní reality. 

Z polohy bodů na měřických snímcích je možno odvodit tvar, velikost a umístění předmětu 

měření v prostoru, určit vzájemnou prostorovou polohu jednotlivých bodů, vyhodnotit 

polohopis a výškopis apod. Slovo fotogrammetrie vzniklo složením 3 řeckých slov: 

PHOTOS = světlo, GRAMMA = záznam a METRON = měření. 

K výhodám fotogrammetrie patří značná efektivnost a univerzálnost ve vazbě 

k rozsahu poskytovaných informací, rychlost sběru a zpracování dat. Rovněž náklady na 

vyhodnocení jsou u fotogrammetrických metod menší, než u klasických geodetických 

metod. Fotografický obraz je také ideální pro pozdější uchování k účelům dokumentace. 
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5.1.1. Rozdělení fotogrammetrie 

Dle [11] lze fotogrammetrii rozdělit podle polohy stanoviska snímání, počtu a 

konfigurace vyhodnocovaných snímků a technologického způsobu zpracování snímku. 

Podle polohy stanoviska: 

- pozemní – stanovisko snímání je nepohyblivé umístěné na zemi 

- letecká – stanovisko je umístěno v letadle, nebo jiném pohybujícím se nosiči 

- družicová – stanovisko umístěno na specializovaných družicích 

Podle počtu snímků: 

- jednosnímková – získáváme souřadnice ve 2D (rovinné souřadnice) 

- vícesnímková – průseková či stereofotogrammetrie – získáváme souřadnice ve 

3D (prostorové souřadnice) 

Při jednosnímkové fotogrammetrii je využíváno pouze jednoho snímku, z něhož se 

získávají pouze rovinné souřadnice. Lze ji využít např. pro zobrazení nepříliš čitelných 

fasád domů a fotoplánů rovinných objektů. 

Vícesnímková fotogrammetrie se využívá pro 3D zpracování a vyžaduje vždy 

nejméně dva vzájemně se překrývající se snímky. Průseková fotogrammetrie má osy 

záběru konvergentní. Stereofotogrammetrie má mít osy záběru kolmé k základně. 

Podle způsobu zpracování snímků: 

- analogové metody – zpracování snímků je realizováno mechanicky nebo 

opticky na přístrojích 

- analytické metody – zpracování snímků prostorovou transformací na počítači 

(převod snímkových souřadnic do geodetického systému) 

- digitální metody – využívají digitální obraz a taktéž prostorovou transformaci 

do geodetického systému na počítači; snímkové souřadnice se mění přímo na 

obrazovce monitoru 
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5.1.2. Průseková fotogrammetrie 

Tato metoda [11] se řadí mezi vícesnímkové metody a je jednou z nejstarších 

fotogrammetrických metod vůbec. V podstatě se jedná o prostorové protínání vpřed z úhlů, 

které je řešeno pomocí měřických snímků (viz. obr. č. 21). 

 

Obr. 21 Princip průsekové fotogrammetrie 

Prostorová poloha bodů se vypočte dle vztahů [11]: 

- výpočet vodorovných úhlů promítacích paprsků bodu P s osami záběru: 

f
xtg ´´=α      (12) 

- výpočet výškových úhlů: ´cos´
)´(

´´
22

αβ
f
z

xf
ztg =
+

=     (13) 

kde x´, z´ jsou snímkové souřadnice měřeného bodu a f je konstanta fotokomory. 

Dříve bylo nutno pro vyhodnocení znát pozici stanovisek fotoaparátu, délku 

fotografické základny a orientace na stanoviskách. Moderní metoda průsekové 

fotogrammetrie s využitím digitálních fotokomor a počítačového vyhodnocení snímků již 

nevyžaduje určování polohy stanovisek geodeticky. Podmínkou pro vyřešení zůstává 



Bc. Ondřej Kántor:  Zhotovení měřické dokumentace jako podklad pro rekonstrukci 
   hřbitovní kaple v Hodoníně 
 

2009          Strana: 35 

zaměření minimálně 3 vlícovacích bodů nebo jedné délky k určení orientace a měřítka 

výsledného modelu. Vlícovací body se mohou signalizovat buď přirozeně (rohy budov, 

okna, atd.), nebo uměle (reflexní terče). 

Prostorovou polohu bodů je možno určit ze 2 snímků bez kontroly, a nebo ze tří a 

více snímků s možností kontroly a vyrovnání. 

5.2. Vlastní zpracování prostorového modelu objektu kaple 

Pro tvorbu prostorového modelu zájmového objektu bylo nutno provést následující 

úkony: 

- volba vhodné kamery a provedení její kalibrace 

- volba softwaru pro zpracování 

- pořízení snímků objektu 

- tvorba prostorového modelu objektu 

5.2.1. Volba kamery a její kalibrace 

Pro tuto práci byla zvolena neměřická fotokomora Fuji FinePix S2 Pro spolu s 

profesionálním objektivem Sigma 20 mm f 1,8 EX-DG (pevná ohnisková vzdálenost       

20 mm, světelnost objektivu f/1,8, obrazový úhel 94,5°, 13 čoček v 11 skupinách). Použitá 

fotokomora včetně objektivu je zobrazena na obr. č. 22. Parametry fotokomory jsou 

uvedeny v tabulce č. 8. 

 

Obr. 22 Fotokomora Fuji FinePix S2 s objektivem Sigma 20 mm f 1,8 EX-DG 
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Tabulka č. 8 Základní parametry fotokomory Fuji FinePix S2 Pro 

Typ fotoaparátu jednooká zrcadlovka 
Max. rozlišení snímku 4256 x 2848 (interpolováno), 12 Mpix 
Nižší rozlišení 3024 x 2016, 2304 x 1536, 1440 x 960 
Efektivní rozlišení 6.1 Mpix 
Typ senzoru Fujifilm SuperCCD III, CCD, struktura GRGB, úhlopříčka 27.7 mm 
Závěrka 30 s - 1/4000 s 
Stupně ISO 100, 160, 200, 400, 800, 1600 
Výstupní formáty JPEG, TIFF, RAW 
Záznamové médium SmartMedia a Compact Flash typu I nebo II 
LCD úhlopříčka 45.7 mm, 117000 pixelů 
Vestavěný blesk ano - výklopný (auto; anti-red-eye; slow sync; on; off) 
Výstupy USB, Video out, FireWire (IEEE 1394) 
Napájení 4 x AA (NiMH doporučeny) + 2 x CR123A (napájení blesku) 
Rozměry 142 x 131 x 80 mm 
Hmotnost 850 g 
Expoziční režimy programem řízená expozice, manuální režim, priorita clony, priorita času 
 

Před samotným fotografováním zájmového objektu a tvorbou jeho 3D modelu bylo 

zapotřebí provést kalibraci digitálního fotoaparátu. Pomocí kalibrace se zjišťují prvky 

vnitřní orientace fotokomory, kterými jsou: konstanta fotokomory, poloha hlavního bodu 

snímku, zkreslení objektivu (distorze) a rozměr digitálního čipu. 

Kalibrace fotokomory Fuji FinePix S2 Pro byla provedena v programu 

PhotoModeler PRO 5 pomocí rovinného testovacího pole (automatická kalibrace). Jako 

testovací pole bylo použito pole dodávané k programu PhotoModeler PRO 5 ve formátu 

*.pdf, které bylo vytištěno na papíru formátu A1. Toto pole bylo vyfotografováno celkem 

z osmi stanovišť přibližně pod úhlem 45° od testovacího pole (z každé strany testovacího 

pole byly pořízeny 2 snímky vzájemně pootočené o 90°). Snímky byly pořizovány tak, aby 

testovací pole pokrylo co největší plochu snímků. Všechny fotografie byly pořizovány se 

stejnou ohniskovou vzdáleností (bez použití zoomu a s vypnutým auto focusem) – se 

stejným nastavením, jako byl následně fotografován samotný objekt kaple. Pro snímkování 

bylo použito rozlišení 3024 x 2016 (6.1 Mpix). Takto pořízené snímky byly importovány 

do programu Photomodeler PRO 5, ve kterém se provedla automatická kalibrace, která 

byla uložena ve formátu *.cam resp. do souboru Kalibrace.cam. Tento soubor spolu se 

snímky kalibračního pole a výsledným protokolem s určenými parametry fotokomory je 

v příloze č. 14 na přiloženém CD. Na obr. č. 23 je zobrazeno použité rovinné testovací pole 

a pozice kamer při jeho fotografování. 
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Obr. 23 Použité kalibrační pole a pozice kamer při jeho fotografování 
 

5.2.2. Pořízení snímků zájmového objektu 

Po kalibraci fotokomory bylo přistoupeno ke snímkování samotného objektu kaple. 

Při fotografování objektu bylo dbáno na to, aby prvky vnitřní orientace zůstaly po celou 

dobu snímání neměnné (stejně jako při snímkování testovacího pole - bez použití zoomu a 

s vypnutým auto focusem). Dále bylo dbáno na to, aby se jednotlivé snímky dostatečně 

překrývaly (60-80%) a aby pokrývaly celý zájmový objekt. Fotografovaní velmi 

nepříznivě ovlivňoval fakt, že se kaple nachází na městském hřbitově a tudíž je v jejím 

okolí velké množství pomníků, náhrobků a zeleně (keře, stromy), což mělo vliv na volbu 

jednotlivých stanovisek fotoaparátu. Jednalo se zejména o pravou zadní část kaple. Pozice 

kamer je znázorněna na obr. č. 24. 

 

Obr. 24 Pozice kamer při fotografování objektu 
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S ohledem na okolní zeleň (listí na vegetaci) byla přizpůsobena i doba fotografování a to 

na jarní měsíce. Celkem bylo pořízeno 23 fotografií, ze kterých bylo následně využito pro 

tvorbu 3D modelu 16 snímků. Rozlišení snímků bylo použito stejné, jako při kalibraci 

fotokomory tj. 3024 x 2016 (6.1 Mpix). 

5.2.3. Tvorba prostorového modelu objektu kaple 

Jakmile byly pořízeny snímky zájmového objektu, následovala etapa zpracování 

prostorového modelu kaple. Ke zpracování byl použit stejný software jako při kalibraci 

komory a to software kanadské firmy EOS Systems Inc. – PhotoModeler 5 PRO. Jedná se 

o software pro vyhodnocování rovinných či trojrozměrných modelů objektů na základě 

fotografických snímků a k provádění kalibrací použitých fotografických aparatur. 

Nejprve se v programu PhotoModeler 5 PRO založil nový projekt (Kaple.pmr). Při 

zakládání tohoto projektu bylo nutno zadat parametry použité fotokomory (definovat 

fotokomoru, kterou jsme prováděli snímkování objektu). K tomuto účelu se využilo 

souboru „Kalibrace.cam“ – který byl vytvořen při kalibraci fotokomory (kapitola 5.2.1.). 

Dále bylo nutno do programu nahrát pořízené snímky kaple (celkem 23 snímků). 

Následujícím krokem bylo označení jednotlivých bodů modelu a označení shodných bodů 

objektu na jednotlivých snímcích. Proces, kterým se určí sobě si odpovídající body se 

nazývá referencování (dojde ke sjednocení očíslování bodů). Referencování bodů 

v programu PhotoModeler je znázorněno na obr. č. 25. 

 

Obr. 25 Referencování bodů 
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Po zreferencování bodů byl proveden výpočet svazkového vyrovnání paprsků 

(určení prvků vnější orientace snímků). Referencované a spočtené body (celkem 473 bodů) 

se dále spojily pomocí linií a křivek tak, aby se vystihly všechny významné hrany na 

objektu. Takto se vytvořil tzv. drátěný model objektu, který je zobrazen na obr. č. 26 

(zobrazení pomocí interního prohlížeče 3D viewer). Celkem bylo pro tvorbu prostorového 

modelu využito 16 snímků z celkových 23.  

 

Obr. 26 Drátěný model objektu 

Následně se přistoupilo k „potahování“ drátěného modelu texturami vytvořenými 

z fotografií objektu. Bohužel tyto textury obsahují kromě částí objektu kaple také několik 

rušivých elementů (větve stromů – čelní pohled, keře – zadní část kaple, atd.), které se 

negativně projevují na celkovém vzhledu modelu. Z těchto důvodů byla na přístřešku nad 

vchodem a na vstupní ploše před kaplí zvolena pouze jednobarevná textura. Jednotlivé 

textury jsou vždy omezeny pomocí linií a křivek. Výsledný 3D model je zobrazen na 

následující straně – obrázky č. 27. a 28. 
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Obr. 27 Prostorový model hřbitovní kaple v Hodoníně (pohled SZ) 

 

Obr. 28 Prostorový model hřbitovní kaple v Hodoníně (pohled JZ) 
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K výslednému modelu bylo nakonec ještě definováno měřítko – přiřazením jedné 

vzdálenosti vypočtené ze souřadnic bodů získaných geodetickým zaměřením. Prostorový 

model kaple ve formátu *.pmr (resp. Kaple.pmr) je v příloze č. 15 na přiloženém CD. 

Jelikož zhotovený 3D model ve formátu *.pmr lze otevřít pouze pomocí softwaru 

PhotoModeler, byl ještě vyexportován do formátu  *.dxf (ovšem bez textur), který lze 

otevřít např. pomocí programu Microstation V8. Soubor Kaple.dxf je rovněž obsažen na 

CD v příloze č. 16. 
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6. ZÁVĚR 

Úkolem této diplomové práce bylo vytvoření měřické dokumentace, sloužící jako 

podklad pro rekonstrukci památkového objektu hřbitovní kaple v Hodoníně. Tato 

dokumentace vychází z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu prostorovou 

polární metodou a ze zaměření jeho blízkého okolí metodou tachymetrie. Hlavním 

důvodem měření byla absence jakýchkoli původních dokumentačních materiálů k tomuto 

objektu. 

Diplomová práce obsahuje jak číselné, tak i grafické výsledky získané geodetickým 

měřením. Číselné výsledky jsou představovány jednak souřadnicemi jednotlivých 

podrobných bodů polohopisu a výškopisu okolí kaple a dále souřadnicemi podrobných 

bodů samotné kaple. Grafickým výsledkem je celkem 6 výkresů, které byly předány 

projektantovi k dalšímu zpracování. Vzniklé materiály ovšem představují pouze jeden 

z mnohá článků, celého projektu rekonstrukce této památky. Kromě geodetického měření 

bylo nutno provést např. různé sondy k základům objektu, dále sondy do zdiva, zjistit stav 

krovů apod. Tyto podklady však nejsou náplní této práce. 

Kromě klasického geodetického měření se tato práce částečně zabývá také oblastí 

fotogrammetrie, a to vytvořením prostorového modelu předmětného objektu. K jeho 

vytvoření se využilo metody průsekové fotogrammetrie a zpracován byl pomocí výpočetní 

techniky v programu PhotoModeler 5 PRO. Výsledný prostorový model byl záměrně 

částečně generalizován, z důvodu velkého rozsahu měřické dokumentace vycházející 

z geodetického měření a také časové náročnosti na její zpracování. I přesto je tento model 

využitelný např. pro prezentace, vizualizace, reklamní účely a má i jistou dokumentační 

hodnotu - mohl by být např. využit pro vizuální porovnání objektu před a po jeho 

rekonstrukci. 

Při samotném měření i zpracování dat jsem využil většinu znalostí a dovedností, 

které jsem nabyl po dobu svého studia na vysoké škole, ale také řadu praktických rad a 

zkušeností od starších kolegů, se kterými jsem prováděl dané měření. 
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