
Bc. Iveta Hříbková: Analýza přesnosti výškopisu SM5 v jihozápadní části k.ú. Velká Polom

1 ÚVOD

Diplomová  práce  se  zabývá  zpracováním  naměřených  dat  a  zpracováním  dat 

získaných z mapy SM5 pro vyhotovení digitálních modelů terénu, které slouží k porovnání 

a analýze přesnosti výškopisu ve vybrané lokalitě, nacházející se v jihozápadní části k.ú. 

Velká Polom. Mapa SM5 je mapa velkého měřítka vzniklá digitalizací tiskových podkladů 

původní SMO-5 a byla podkladem pro vyhotovení diplomové práce.

Před samotným měřením byla provedena rekognoskace terénu, která měla za cíl 

vyhledat a evidovat, na základě místopisných podkladů, dané body geodetického základu a 

naplánovat si a vybudovat vhodnou měřickou síť, která byla zaměřena a tím připojena do 

souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Z takto vybudované měřické 

sítě  byl  posléze  zaměřen  rastr  pomocí  elektronické  tachymetrie.  Hustota  podrobných 

tachymetrických  bodů  (pro  konstrukci  výškopisu)  záleží  na  členitosti  terénu,  účelu 

mapování,  měřítku  mapování  a  požadované  přesnosti  výškopisu.  V mém případě  byla 

zvolena čtvercové sít rovnoběžná s polní cestou s rozměry rastru 380 m × 340 m a roztečí 

bodů  20  m pro  podrobné  porovnání  výškopisu.  V  závěrečné  části  byl  geodetickým 

programem Kokeš proveden výpočet souřadnic měřených bodů a bodů získaných z SM5, 

jimiž  jsou  souřadnice  bodů  na  lomových  a  koncových  bodech  přímých  linií.  Z  takto 

vypočtených dat  byly vytvořeny digitální modely terénu v geodetickém programu Atlas. 

Nakonec bylo provedeno srovnání digitálních modelů a výpočet střední chyby pro určení 

přesnosti výškopisu.

Cílem diplomové práce bylo získat věrohodné informace o přesnosti  výškopisné 

složky  SM5 porovnáním digitálního  modelu  vzniklého  přímým měřením a  digitálního 

modelu  získaného z  SM5.  Porovnání  vytvořených modelů proběhlo  odečtením DMT z 

přímého měření od DMT z podkladů SM 5.
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

První  zmínku o obci  Velká Polom nalezneme v historických pramenech v roce 

1288. Bohužel existuje málo pramenů, ze kterých by se vyčetly nejstarší fakta o životě 

našich předků. Tato obec patří ve slezském regionu k nejstarším. Vraťme se tedy o téměř 

720 let zpátky, kdy přišla hrozná bouře, prudká vichřice vylámala z kořenů staleté stromy a 

velkou část lesa vyvrátila. Okolní obyvatelé použili těchto klád ke stavbě svých příbytků a 

založili na vymýceném pozemku osadu, kterou nazývali „Velký Polom“, později byl název 

upraven na „Velká Polom“.

Na hlavním silničním tahu mezi Opavou a Ostravou leží obec Velká Polom (Obr.1). 

Je  samostatnou  správní  jednotkou  s  obecním  úřadem,  stavebním  úřadem  a  matrikou. 

Vesnice Velká Polom leží na území okresu Ostrava město a náleží pod Moravskoslezský 

kraj.  Příslušnou  obcí  s  rozšířenou  působností  je  město  Ostrava.  Ve  vzdálenosti  8  km 

severovýchodně  leží  město  Hlučín,  9  km  severozápadně  město  Kravaře,  11  km 

jihovýchodně  statutární  město  Ostrava a  13  km  jihozápadně  město  Bílovec. Na 

katastrálním území  této  středně  velké  obce  má  nahlášený  trvalý  pobyt  1776  obyvatel. 

Základní územní jednotka: 510882. Leží v průměrné výšce 336 metrů nad mořem. Celková 

katastrální plocha obce je 1166 ha, z toho orná půda zabírá padesát tři procent. Kolem 

jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v 

obci velmi málo ploch s travním porostem (Obr. 2). [11]
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Obr.1 Mapa – poloha obce Velká Polom  [9]

Obr. 2 Letecký snímek obce Velká Polom  [9]
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3 GEODETICKÉ ZÁKLADY ČR

3.1 Souřadnicový systém S-JTSK

Souřadnicový  systém  jednotné  trigonometrické  sítě  katastrální  (S-JTSK)  je 

definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové 

zobrazení  v  obecné  poloze),  převzatými  prvky  sítě  vojenské  triangulace  (orientací, 

rozměrem i polohou na elipsoidu) a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. Křovákovo 

zobrazení je jednotné pro celý stát. Navrhl a propracoval jej Ing. Josef Křovák roku 1922. 

Zobrazení se označuje jako dvojité. Tzn., že trigonometrické body se nejprve konformně 

zobrazí  z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli. Pro území bývalé ČSR byla zvolena 

základní  rovnoběžka 49°30´.  Dále  se  referenční  koule  konformně zobrazila  na kužel  v 

obecné  poloze.  Obecná  poloha  kužele  byla  zvolena  z  důvodu  protáhlé  polohy 

zobrazovaného území ve směru severozápad – jihovýchod. Za počátek pravoúhlé rovinné 

soustavy byl zvolen obraz vrcholu kužele. Osa X je tvořena obrazem základního poledníku 

(λ = 42°30´ východně od Ferra) a její kladný směr je orientován k jihu. Osa Y je kolmá k 

ose X a směřuje na západ. Celá česká republika je v 1. kvadrantu a všechny souřadnice 

jsou kladné. Navíc pro libovolný bod na území bývalé ČSR platí Y < X. [4]

Obr. 3 Zobrazení kužele v obecné poloze na Gaussově kouli [4]
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3.1.1 Polohové bodové pole

Do  nedávné  doby  se  geodetické  základy  budovaly  klasickou  triangulací,  dnes 

probíhá  budování  geodetické  polohové  základy  pomocí  moderních  elektronických 

dálkoměrů a metod kosmické (družicové) geodézie.

Základem pro  polohopisné  měření  je  základní  polohové bodové pole  (ZPBP)  v 

podobě  plošných sítí,  na  jejichž  základě  se  dále  pro  potřeby podrobného měření  pole 

zhušťovalo  body podrobného polohového  bodového  pole  (PBPP)  a  dalšími  měřickými 

body  podle  potřeby  a  účelu.  [10] Polohové  bodové  pole  je  množina  pevných  bodů 

polohově navzájem jednoznačně určených orientovaných v určité souřadnicové soustavě. 

Pro měřické účely je poloha bodů bodového pole vyznačována pravoúhlými rovinnými 

souřadnicemi. 

 Polohové bodové pole tvoří:

Základní polohové bodové pole:

- body referenční sítě nultého řádu,

- body Astronomicko-geodetické sítě (AGS),

- body České státní trigonometrické sítě (ČSTS),

- zhušťovací body (ZhB),

Podrobné polohové bodové pole (PBPP),

- body podrobného polohového bodového pole. [12] 

3.1.2 Stabilizace bodů

          Měřické body musí být v terénu stabilizovány pevnými znaky, způsob zajištění se 

volí  podle  technických  požadavků  na  body,  které  jsou  dány  předpisy.  Body  ČSTS  se 

stabilizují vždy před zahájením měření.  Nejdůkladněji jsou stabilizovány body základní 

trigonometrických  sítí.  V současné  době se  velká  pozornost  věnuje  i  stabilizaci  bodu 

přesných  lokálních  sítí.  Způsob  stabilizace  je  rozmanitý  a  závisí  na  únosnosti  půdy, 

hloubky promrznutí a stabilizačním materiálu. [12]  
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Poloha bodů základního polohového bodového pole je stabilizována povrchovou a 

dvěma podzemními značkami (obr. 2.4). Povrchovou značkou je kamenný hranol (obvykle 

žulový) s opracovanou hlavou a vytesaným křížkem ve směru úhlopříček na vrchní ploše 

hlavy hranolu. Vrchní podzemní značkou je kamenná deska a spodní značkou je skleněná 

nebo  kamenná  deska,  které  mají  křížky  jako  povrchová  značka.  Středy křížků všech 

značek, ke kterým se vztahují souřadnice musí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 

3 mm (obr. 4). [12]

Obr. 4 Stabilizace bodů základního polohového bodového pole [3] 

Trigonometrické body (TB) mohou být dále stabilizovány povrchovou značkou a 

podzemní  značkou  (kamenná  deska  s  křížkem),  zabetonovanou  ve  skále,  povrchovou 

značkou  nebo  čepovou  nivelační  značkou  s  křížkem,  popřípadě  otvorem,  které  jsou 

zabetonovány  ve  skále  (skalní  stabilizace).  Trigonometrický  bod  s  trvalou  signalizací 

(makovice věže kostela  apod.)  je vždy zajištěn dvěma zajišťovacími body mezi  těmito 

body i trigonometrickým bodem musí být vzájemná viditelnost, z toho první zajišťovací 

bod se  stabilizuje  jako  trigonometrický  bod třemi  značkami,  druhý  zajišťovací  bod  se 

stabilizuje povrchovou a vrchní podzemní značkou. Zhušťovací bod se stabilizuje stejným 
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způsobem jako trigonometrický bod (nemá pouze druhou podzemní stabilizaci).  Poloha 

zhušťovacího  bodu se volí  tak,  aby nebyla  ohrožena  stabilizace  značky tohoto  bodu a 

přitom byl bod využitelný pro zeměměřické činnosti. Poloha ostatních bodu podrobného 

polohového bodového pole (dále jen ostatní body) se volí tak, aby bod nebyl ohrožen, aby 

signalizace byla jednoduchá a aby bod byl využitelný pro připojení podrobného měření - 

stabilizace podle charakteru místa a podle účelu – kamennými hranoly, ocelovými tyčemi, 

hřeby,  značkami  plastovými  a  dočasné  body  dřevěnými  kůly.  [12]  Zásady  stabilizace 

upravuje příloha k vyhlášce ČÚZK č. 31/1995 Sb. [15]

         

3.2 Balt po vyrovnání

Česká státní nivelační síť (ČSNS) je odvozena z hlavního výškového bodu u obce 

Lišova u Českých Budějovic. Výškové body jsou vztažený k hladině Baltského moře v 

Kronštadtu. Po roce 1945 byly výškové údaje přepočítány a tím vznikl Baltský výškový 

systém po vyrovnání (Bpv). Je to závazný geodetický referenční systém na území ČR a 

jeho  výchozím  bodem  (s  nulovou  nadmořskou  výškou) je  nula  stupnice  vodočtu 

umístěného na břehu Baltského moře v Kronštadtu (nedaleko Petrohradu). Systém je dále 

definován  souborem  normálních  výšek  z  mezinárodního  vyrovnání  nivelačních  sítí. 

Výškové bodové pole tvoří  Česká státní nivelační síť (následník bývalé  Československé 

státní  nivelační  sítě –  ČSJNS)  a  používá  se  normální  výška (Moloděnského). Výchozí 

nivelační bod české sítě – Lišov – má v tomto systému nadmořskou výšku 564,760 m. [1]

3.2.1 Výškové bodové pole

ČSNS je základem pro všechna výšková měření na území našeho státu. Soustava 

pevných  výškových  bodů  tvořena  výškovými  body  nivelačních  sítí  I.  až  IV.  řádu  a 

podrobných nivelačních sítí.  Základní nivelační body (ZNB) tvoří 12 nivelačních bodů, 

které  slouží  k  zajištění  České  státní  nivelační  sítě.  Stabilizace  ZNB jsou  provedeny v 

neporušených skalních výchozech a jsou chráněny pomníkem.  Výšky ZNB byly určeny a 
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jsou pravidelně ověřovány pomocí velmi přesné nivelace (VPN).  Body ČSNS I. až III. 

řádu  jsou  rozloženy  na  území  státu  tak,  aby  umožňovaly  navazující  výšková  měření 

(Obr.5).  Vzdálenost nivelačních bodů v nivelačních pořadech v nezastavěném území je 

průměrně 1 km, v zastavěných územích 300 m. Tyto pořady tvoří spolu částmi pořadů I. 

řádu uzavřené polygony o průměrné délce 100 km a ohraničují oblasti II. řádu. Podrobné 

výškové bodové pole (PVBP) těchto sítí vznikly zhuštěním sítí III. [10], [12]

          Výškové bodové pole tvoří:

Základní výškové bodové pole (ZVBP),

- základní nivelační body (ZNB),

- body České státní nivelační sítě I. - III. řádu (ČSNS),

Podrobné výškové bodové pole (PVBP),

- body nivelačních sítí IV. Řádu,

- body plošných nivelačních sítí (PNS),

- stabilizované body technických nivelací (TN). [16]

Obr. 5 Mapa České státní nivelační sítě I. až III. Řádu [12]
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3.2.2 Stabilizace nivelačních bodů

Nivelační body pořadů se volí na místech zpravidla podél komunikací. Ve volném 

terénu  má  být  vzdálenost  mezi  nivelačními  značkami  od  500  m  do  1  km.  Jedním 

požadavkem je,  aby byly umístěny tam, kde se mění sklon terénu,  druhým to,  aby při 

měření mezi značkami nebylo více jak 20 postavení přístroje. V hornatém terénu je proto 

třeba volit menší vzdálenosti mezi nivelačními body. V zastavěném území se volí body v 

průměrné vzdálenosti 300 m, přičemž v každém souvislém sídlišti musí být nejméně 3 

nivelační body. Nivelační značky, hřebové nebo čepové se zhotovují z hmot, vzdorujících 

korozí  (temperovaná litina,  ocel,  Monelův kov a také sklo).  Umísťují  se na masivních 

stavbách, na skalách nebo se pro ně osazují nivelační kameny (viz. Obr. 5). Značky se 

zabetonují  do  otvorů vysekaných v  objektech  nebo v  nivelačním kameni.  Pro zvláštní 

účely, zejména pro sledování vertikálních pohybů zemské kůry, se stabilizují tzv. výškové 

indikační  body a  výšková indikační  pole.  Pro tyto body se zřizují  případně hloubkové 

stabilizace pomocí osazených svislých vrtů až do pevného podkladu. [12]

Obr. 6 Příklady stabilizace čepových značek a hloubkové stabilizace [3]
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4 MAPA

Výsledkem většiny mapovacích prací je mapa, plán případně mapové dílo. Mapa je 

zmenšený,  generalizovaný obraz nebeských těles, povrchu zemského nebo jeho části 

převedený do roviny pomocí kartografických vztahů (kartografickým zobrazením). Ve 

zvoleném měřítku zobrazuje přehledně a spolehlivě důležité informace, které mají význam 

pro uživatele mapy. Náplň, obsah a měřítko map jsou voleny podle účelu jemuž mají 

sloužit. Na základě potřeb národního hospodářství a obrany země vznikají z velkých 

mapovacích prací mapová díla. [4]

4.1 Státní mapová díla

Mapové dílo tvoří souhrn mapových listů, které zobrazují souvisle území celého 

státu v jednotném měřítku a kartografickém zobrazení tak, aby beze zbytku pokryly celé 

zájmové území. Státní mapová díla dělíme na základní a tematická. Základním státním 

mapovým dílem se rozumí kartografické dílo se základním, všeobecně využitelným 

obsahem, souvisle zobrazujícím území podle jednotných zásad, vytvořené a vydávané 

orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Tematickým státním mapovým dílem se rozumí 

kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla 

tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu. [4] 

Státní mapová díla závazná na území České republiky jsou stanovena nařízením vlády. 

Dělí se na:

- katastrální mapa,

- Státní mapa v měřítku 1:5000,

- Základní mapa České republiky v měřítcích 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 

nebo 1:200000,

- Mapa České republiky v měřítku 1:500000,

- Topografická mapa v měřítcích 1:25000, 1:50000 a 1:100000,

- Vojenská mapa České republiky v měřítcích 1:250000, 1:500000 a 1:1000000.[16]
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4.1.1 Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená (SM-5)

Stagnace  prací  pro  vedení  katastru  za  doby okupace  pokračovala  bohužel  i  po 

válce,  možno  říci  až  do  poloviny  50.  let.  Uvedený  stav  lze  vysvětlit  poválečnými 

potřebami státu a nutností rychle obnovit, někde více někde méně, narušené hospodářské 

zázemí, jak průmyslové tak zemědělské výroby. [8]

Evidování  majetkoprávních vztahů k pozemkům nebylo  tehdy až tak  prioritním 

prvkem.  Tím  by  zajištění  mapových  podkladů  pro  obnovu  hospodářské  struktury 

československého  státu.  Proto  již  v  roce  1946 bylo  přistoupeno  k  tvorbě  Státní  mapy 

1:5000 hospodářské (SMH-5), jako mapy nejvhodnějšího měřítka a obsahové náplně pro 

projektové účely. SMH-5 vznikala přímým měřením tedy jako mapa původní. Objevily se 

však závažné potíže s rychlostí vyhotovování potřebných map a bylo proto rozhodnuto, že 

mapy tohoto typu vzniknou na podkladě stávajících grafických mapových podkladů. [8]

Tvorba a obnova Státní mapy 1: 5000 -odvozené (SMO–5)

Počínaje  rokem  1950  je  vyhotovována  na  celém  státním  území  SMO-5,  která 

nevzniká  přímým  měřením,  ale  přepracováním z  existujících  dostupných  mapových 

podkladů. Státní mapa 1:5000 - odvozená patří mezi státní mapové dílo závazné na celém 

území ČR se základním všeobecně využitelným obsahem, vytvářené a vydávané orgánem 

státní správy ve veřejném zájmu. Tato mapa souvisle  pokrývá celé území ČR.  Je určena 

nejširší veřejnosti. Slouží zejména pro potřeby plánování a výstavby a je nenahraditelným 

podkladem  pro  tvorbu  a  obnovu  všech  map  velkých  měřítek  a  je  využívána  pro 

projektování  podrobného  polohového  bodového  pole  a  pro  záměry  komplexních 

pozemkových úprav.

Pro tuto mapu bylo použito obecné kuželové konformní zobrazení na Besselově 

elipsoidu (Křovákovo zobrazení) se souřadnicovým systémem S-JTSK. Nadmořské výšky 

jsou udávány po roce 1961 ve výškovém systému Balt-po vyrovnání. [8]

Rozdělení  území  ČR  na  jednotlivé  mapové  listy  bylo  provedeno  tak,  že  v 

souřadnicové síti Křovákova zobrazení byly vedeny rovnoběžky s osou Y ve vzdálenosti 
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po 2 km a s osou X po 2,5 km. Tím vznikly pravoúhelníky o rozměrech 50 x 40 cm 

zobrazující plochu 5 km2. Při označení mapových listů se vychází z předpokládané mapy 

1: 50 000 ohraničené rovnoběžkami po 20 km vose Y a po 25 km vose X. Jeden list mapy 

1:50000  obsahuje  10  sloupců  a  10  vrstev  (100  mapových  listů  1:5000).  Listy  mapy 

odvozené  jsou označeny názvem příslušného listu  mapy 1:50000 (zpravidla  významné 

sídlo)  a  číslem  sloupce  a  vrstvy  např.:  Vlašim  4-6.  Sloupce  i  vrstvy  se  číslují  od 

severovýchodního rohu počínaje číslem O (0-9). [8]

Podklady pro tvorbu a obnovu SMO-5

Pro tvorbu a obnovu polohopisu SMO-5 se přednostně využije katastrální mapa 

aktualizovaná k datu převzetí spolu s dokumentací zaměřených změn, které dosud nebyly 

v katastrální mapě provedeny. K přiblížení obsahu SMO-5 skutečnému stavu v terénu se 

využijí další dosažitelné podklady, zejména:

                       - účelové mapy velkých měřítek

                       - plány a grafické projekty započatých a realizovaných staveb 

                       - Základní mapa ČR 1:10000

                       - letecké snímky.

V  počátcích  tvorby  SMO-5  byly  jako  polohopisný  podklad  využity  především  mapy 

sáhového měřítka, tj. mapy jejichž obsah pochází z map stabilního katastru.

Pro  zákres  bodových  polí  a  jejich  popis  se  využije  aktualizovaných 

dokumentačních fondů. Přidružené body, jejichž souřadnice nejsou určeny, se nezobrazují. 

Popisné údaje  SMO-5 se  převezmou  z  úředních  podkladů  (např:  lexikon obcí  ČR)  ze 

ZMČR 1:10000, z katastrální mapy a z map dřívějších pozemkových evidencí.

Výškopisná složka SMO-5 je odvozena z map velkých měřítek, popřípadě z mapy 

topografické 1:10000. Mapovým podkladem pro odvození výškopisu SMO-5 jsou:

                    - státní mapová díla velkých měřítek doplněná výškopisem (ZMVM, KM) 

.účelové mapy velkých měřítek

      - výškopisem (TMM, TMS, ZMZ...)
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        - Základní mapa ČR 1:10000

     - topografické mapy 1:5000, 1:10000

                        - letecké snímky.

Pokud  se  týká  prvních  vydání  SMO-5,  pak  je  nutné  zmínit,  že  podkladem 

výškopisné složky byly vojenské topografické mapy 1:25000, které vznikaly v 50. letech 

fotogrammetrickým vyhodnocením leteckých měřických snímků. [8]

Obsah a forma SMO-5

SMO -5 obsahuje polohopis, popis, výškopis a mimorámové údaje. 

Předmětem polohopisu jsou: 

                                - body základního polohového bodového pole, body zhušťovací a body 

základního výškového pole

                          - hranice správních územních celků, katastrálních území, intravilánu,  

chráněných území a ochranných pásem, hranice pozemků a hranice druhů pozemků

                                - stavební objekty, dopravní sítě a dopravní zařízení, elektrická vedení, 

jejich zařízení a objekty, těžební zařízení, vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení.

Předmětem popisu jsou jména místní a pomístní,  druhová označení a čísla bodů 

polohového  bodového  pole.  Podle  požadavků  i  popisná  čísla  domů  a  jména  ulic  a 

veřejných prostranství. [8]

Předmětem  výškopisu  je  znázornění  tvaru  povrchu  zemského  vrstevnicemi, 

technickými šrafami,  výškovými  kótami  a  značkami  terénních stupňů a  skal.  Základní 

interval vrstevnic je 1 m, 2m či 2,5m nebo i 5m v závislosti na použitých výškopisných 

podkladech. Při převzetí výškopisů z podkladů o různých intervalech vrstevnic se interval 

sjednotí pro celý mapový list.

Mimorámové údaje  SMO -5 jsou údaje  o  souřadnicovém a výškovém systému, 

označení mapového listu, označení sousedních mapových listů, okrajové náčrtky, měřítko 

mapy, tirážní a další údaje. [8]

Přesnost SMO -5 je závislá na přesnosti a kvalitě podkladů využitých pro tvorbu a 
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obnovu SMO-5.

Od roku 2001  se provádí digitalizace SMO-5, na jejímž výstupu je Státní  mapa 

1:5000  (SM 5). [8]

4.1.2 Státní mapa 1 : 5 000 (SM 5)

Státní  mapa  1:5000  je  základním  státním  mapovým  dílem  velkého  měřítka. 

Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České 

republiky je zobrazeno na 16 301 mapových listech znázorňujících území 2x2,5 km. Jejím 

základním polohopisným grafickým podkladem jsou katastrální mapy v digitální podobě a 

výškopisným podkladem Základní mapa ČR 1:10000 (ZM 10). Souřadný systém mapy je 

S-JTSK a výškový systém baltský -po vyrovnání (Bpv). Je možné též poskytnout soubory 

pro georeferenci do sytému WGS84 - zobrazení UTM, případně do S-42. [2]

          Státní mapy se u nás začaly vyhotovovat po roce 1945, kdy vznikla velká potřeba 

map  velkého  měřítka  pro  projekční  práce  při  obnově  země a  její  infrastruktury.  Bylo 

rozhodnuto  o  vytvoření  Státní  mapy 1:5000  -  hospodářské  (SMH-5)  v  souřadnicovém 

systému  S-JTSK.  Vzhledem  k  pomalému  postupu  prací  se  v  roce  1950  přikročilo  k 

vyhotovení  mapového provizória  Státní  mapy 1:5000 -  odvozené (SMO-5).  Tyto mapy 

byly  sestaveny  z  podkladů,  které  byly  k  dispozici.  Pro  polohopis  byly  použity 

zjednodušené a generalizované katastrální  mapy bez parcelních čísel,  pro výškopis pak 

podklady  podobného  (tedy  i  menšího)  měřítka.  Vzhledem  k  velké  potřebě  bylo  toto 

provizorní odvozené dílo opakovaně vydáváno. Nová vydání využívala aktualizovaných 

pozemkových map evidence  nemovitostí  pro polohopis  a  výškopis  zpravidla  přejímá z 

topografické mapy 1:10000 nebo v posledním období ze Základní mapy 1:10000. SMO-5 

bude výhledově postupně nahrazována Základní mapou v měřítku 1:5000 s výškopisem. 

Státní mapa v měřítku 1:5000 byla před rokem 2001 zpracována jako analogová 

mapa,  tzv.  Státní  mapa 1:5000,  odvozená (SMO-5) pro celé území České republiky.  V 

letech 2001 až 2007 byla  pro cca 30 % území  České republiky vyhotovena vektorová 

forma  Státní  mapy  1:5000  a  doplněna  rastrovými  soubory  pořízenými  skenováním 
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tiskových podkladů původní SMO-5 pro zbývajících cca 70% území České republiky. V 

letech 2008-2009 byla připravena inovovaná podoba Státní  mapy 1:5000 včetně změny 

technologie zpracování s cílem dokončit vektorovou formu Státní mapy 1:5000 v rozsahu 

území  České republiky v návaznosti  na postup digitalizace katastrálních map a  zajistit 

přijatelný režim její aktualizace. Tvorbu a aktualizaci Státní mapy 1:5000 převzal v roce 

2008 do své působnosti Zeměměřický úřad. [2]

Státní  mapa 1:5000 obsahuje polohopis,  výškopis a  popis.  Je  státním mapovým 

dílem největšího měřítka, které zobrazuje výškopis. Základním polohopisným grafickým 

podkladem  jsou  katastrální  mapy,  výškopisným  podkladem  Základní  mapa  České 

republiky  1:10000  (ZM 10) nebo  ZABAGED®.   Polohopisný  obsah  mapy je  doplněn 

dalšími  prvky  z  dostupných  grafických  podkladů,  především  z  leteckých  měřických 

snímků. Zdrojem popisu je jednak katastrální mapa a jednak databáze geografických jmen 

České  republiky  Geonames.  SM 5  je  vlastně  zjednodušená  parcelní  mapa  doplněná  o 

výškopis.  Mapa je  dvojbarevná  -  polohopis  je  znázorněn  šedě,  výškopis  světle  hnědě. 

Budovy jsou znázorněny tečkou, typ porostu značkou. Budovy jsou výrazně přesnější než 

v ZM 10. Linie silnic a vodní toky jsou vyjádřeny dvojčarou, protože jsou to vlastně úzké 

řemenové parcely. Protože se jedná o hranice pozemků, nekorespondují vždy se situací v 

terénu.  V  lesních  porostech  je  hustota  informací  podstatně  řidší  než  v  zastavěných 

územích. [2]

Výškopisná  část  ZABAGED® byla  pořízena  v  letech  1995  –  2000  digitalizací 

vrstevnic Základní mapy České republiky 1 : 10 000 (ZM 10). Tyto vrstevnice pocházejí z 

velké části z původního topografického mapování území České republiky realizovaného v 

letech 1957 až 1965 a pozdější aktualizace nedokázali zabránit snižování homogenity. V 

letech  2005  až  2009  proběhla  celoplošná  kontrola  a  aktualizace  těchto  dat 

fotogrammetrickými metodami.

Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7 m až 

1,5 m v odkrytém terénu, 1 až 2 m v sídlech a 2 až 5 m v zalesněném terénu.  [2]
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SM5 – vektor

SM5 ve vektorové podobě je tvořena třemi složkami – katastrální, výškopisnou a 

topografickou.  Podkladem  pro  tvorbu  katastrální  složky  je  digitální  katastrální  mapa 

(DKM)  nebo  katastrální  mapa  digitalizovaná  (KM-D),  výškopisná  složka  vychází  z 

vektorového souboru ZABAGED®.

SM5 – rastr

Katastrální a výškopisná složka této mapy vzniká převedením vektorové SM5 do 

rastru. V území, kde není ještě zpracována vektorová SM5, vzniká katastrální a výškopisná 

složka skenováním jednotlivých tiskových podkladů polohopisu a výškopisu posledního 

vydání Státní mapy 1:5000 – odvozené. [2]
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5 POUŽITÉ GEODETICKÉ METODY

Zaměřování zemského povrchu je možné rozdělit dle dvou základních směrů a to na 

měření v horizontální  rovině,  tzv.  polohopisné měření,  jehož výsledkem je polohopisný 

plán  či  mapy  a  měření  v  rovině  vertikální,  tzv.  výškopisné  či  výškové  měření,  jehož 

výsledkem je výškopis v podobě kót, vrstevnic apod. [4]

5.1 Polohopisné měření

          Úkolem polohopisného měření je určení vzájemné polohy bodů, případně tvaru a 

polohy objektů na zemském povrchu ve směru horizontálním. Jedná se o zaměření všech 

podrobných  polohových  bodů  tak,  aby byly  jednoznačně  určené  rovinné  geometrické 

vztahy mezi jednotlivými zaměřovanými body. Spojnice zaměřených podrobných bodů 

tvoří obvod předmětů a objektů měření. [4]

Cílem měření je obvykle určení plošné výměry nebo konstrukce polohopisného 

plánu,  ale  většinou se provádí  tak,  aby měřené hodnoty byly využitelné pro oba cíle. 

Polohopis tvoří soubor zaměřených a zobrazených podrobných polohových bodů, jejich 

spojnic a mapové značky. Zobrazují se v něm, v určitém měřítku, rovinné geometrické 

vztahy mezi jednotlivými body. [14]

Každému  polohopisnému  měření  musí  předcházet  volba,  vytyčení  a  zaměření 

měřické sítě, která vytvoří kostru pro kteroukoliv metodu měření. Podle tvaru a velikosti 

pozemku a podle použité metody volíme tvar měřické sítě. Ta může být zvolena jako:

       - měřická přímka -  u protáhlých pozemků s max. délkou 200 m

       - trojúhelník – u nepravidelných pozemků, do průměru 300 m

       - pravoúhelník – u pozemků čtyřúhelníkového tvaru, do průměru 300m

       - polygon – u nepravidelných rozsáhlých pozemků.

Pro  měření  podrobných  bodů  se  vychází  z  bodů PPBP,  které  se  ještě  doplňuje 

pomocnými měřickými body v potřebné hustotě. Pomocné měřické body se určují:

                  - staničením na měřických přímkách mezi body polohového bodového pole a 
pomocnými body,
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           - rajón - vektor dané délky a daného směru (orientovaná úsečka) sloužící ke 

geodetickému zaměření  a  určení  polohy,  příp.  i  výšky (pravoúhlých  souřadnic,  příp.  i 

výšky) nového geodetického bodu z geodetických bodů, jejichž poloha již byla určena a 

dokumentována,

     - pomocnými polygonovými pořady,

                - protínáním ze směrů nebo délek - tato metoda se řeší tak, že ze dvou stanovisek 

se známými souřadnicemi se zaměří jen úhly nebo úhly a délky na tentýž bod a souřadnice 

zaměřovaného bodu se vypočtou z měřených hodnot,

     - jako volné polární stanovisko. [14]

Pomocné  měřické  body  se  stabilizují  dočasně  dřevěným  kolíkem,  kovovou  trubkou, 

hřebem, vyrytým nebo trvanlivou barvou nakresleným křížkem apod.

Volba  metody  podrobného  polohopisného  měření  je  závislá  na  charakteru 

zaměřovaného  území,  jeho  členitosti,  zastavění,  vegetačním  výskytu.  Podle  způsobu 

určení podrobných polohopisných bodů se metody podrobného polohopisného měření dělí 

na metody číselné a metody grafické.  Podrobné body polohopisu se obvykle zaměřují 

polární metodou, jako doplňující se používá metoda ortogonální, metoda konstrukčních 

oměrných a metoda protínání ze směrů či z délek. Tyto doplňující metody se používají k 

zaměření podrobných bodů, které není možno nebo není účelné určit  polární metodou 

(nepřístupné body, výstupky a rozhraní na budovách, stísněná zástavba, apod.).  Kromě 

uvedených  geodetických  metod  měření  polohopisu  je  možné  použít  také  metod 

fotogrammetrických  či  GPS.  Polární  metoda  zaznamenala  prudký  vzestup  zejména  v 

posledních letech s rozvojem elektrooptických dálkoměrů. [13]

5.1.1 Polární metoda

Při  polární  metodě  určujeme  polohu  bodu  pomocí  polárních  souřadnic  – 

vodorovného úhlu (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska 

k určovanému bodu).U polární  metody se můžeme setkat  s  pojmy  polární  doměrek a 
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polární  kolmice.  Polární  doměrek  se  měří  v  případě,  kdy  je  vnitřní  roh  budovy 

nepřístupný a my potřebujeme zaměřit délku. Polární kolmice se měří pokud na určovaný 

podrobný bod není ze stanoviska vidět. 

Při měření polární metodou mohou nastat dva případy:

- stojíme na známém stanovisku – pevné stanovisko (Obr. 7),

- stojíme na neznámém stanovisku – volné stanovisko. [3]

 Obr. 7 Polární metoda – pevné stanovisko [3]

5.2 Výškopisné měření

Výškopisným měřením určujeme vzájemnou polohu bodů na zemském povrchu ve 

vertikálním (svislém) směru. Výsledku výškového měření používáme k určování výšek 

bodů,  ke  znázorňování  konfigurace  terénu  příčnými  profily,  podélnými  profily, 

výškopisnými  plány (vrstevnicový,  kótovaný),  popř.  další  prostorově  působící  způsob 

znázornění  terénního  reliéfu.  Výškové  měření  se  prakticky  omezuje  na  určování 

výškových rozdílů dvou bodů, tedy relativních výšek. Relativní výšky lze určovat buď 

přímo nebo nepřímo. Přímé měření výšek – geometrická nivelace - výškový rozdíl dvou 

bodů určujeme podle horizontu vytvořeného přístrojem nebo jinou nivelační pomůckou. 

Obvykle  je  horizont  realizován  vodorovným  vláknem  nitkového  kříže  niv.  přístroje 

promítnutým do prostoru. Nepřímé měření výšek – určujeme jiné veličiny, pomocí nichž 

pak výškový rozdíl počítáme (geometrické měření výšek, trigonometrické měření výšek, 

hydrostatické měření výšek a barometrické měření výšek). [3]
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5.2.1 Trigonometrické měření výšek

Trigonometrické určování výšek a převýšení je založeno na řešení trojúhelníka s 

uvážením  fyzikálních  vlastností  Země  a  zemské  atmosféry.  K  určení  výšek,  popř. 

převýšení se měří šikmé nebo vodorovné délky a svislé úhly. Při měření je nutné vzít v 

úvahu, zda je délka záměry krátká (do 200 m, kdy není třeba uvažovat vliv chyby ze 

zanedbání skutečného horizontu a vliv refrakce) či dlouhá (nad 200 m, je třeba uvažovat 

vliv chyby ze zanedbání skutečného horizontu a vliv refrakce). [3]

Obr.8 Trigonometrické určení výšky [13]

Převýšení  je  určeno  měřením  zenitové  vzdálenosti  nebo  výškového  úhlu.  Za 

předpokladu,  že  známe  šikmou  s´  nebo  vodorovnou  s  vzdálenost  mezi  body,  výšky 

přístrojů vs a cílů vc, se vypočítá převýšení. Výška bodu se vypočte podle vzorce:

                  VB = VA + h + vs - vc

                   h = s * tg α =s´ + sin  α

kde,     VB ...výška určovaného bodu

            VA ...výška stanoviska

             h ...převýšení mezi body A a B

            vs ...výška stroje

            vc ...výška cíle  
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5.3 Tachymetrie

Geodetická metoda mapování, kdy současně poloha a výška polohopisných nebo 

výškopisných bodů objektů zobrazených v mapě je určována současným měřením úhlů a 

délek  měřickým  přístrojem  postaveným  na  bodech  o  známé  poloze  (souřadnicích)  a 

výšce.  Jedním ze způsobu  tachymetrie  muže být  i  samostatné doměření  výškopisu do 

polohopisného  podkladu.  Pro  měření  tachymetrických  prvků používáme  tachymetry, 

universální  teodolity  nebo  optické  dálkoměry.  Výsledek  měření  je  po  zpracování 

měřených dat podrobný polohopisný a výškopisný plán, využitelný jako podklad pro další 

projektové práce. [13]

5.3.1  Tachymetrie pomocí elektronických tachymetrů

K měření  se  používají  elektronické  tachymetry  s  odrazným  hranolem 

(reflektorem)  na  výsuvné  výtyčce,  které  mají  řadu  předností.  Vyznačují  se  vysokou 

přesností  délkového  měření  (1  až  3  cm  podle  způsobu  signalizace  bodu)  a  velkým 

dosahem (až 3 km).  Umožňují  měřit  buď polární  souřadnice nebo relativní  pravoúhlé 

souřadnice a převýšení včetně automatické registrace naměřených dat. Vodorovná délka 

se  pomocí  elektronického  tachymetru  určuje  již  s  fyzikální  redukcí  a  součtovou 

konstantou. Používá se u tzv. velkoplošné tachymetrie. Stanoviska tvoří polygonový pořad 

a  je  nutná  vzájemná  viditelnost  mezi  sousedními  stanovisky.  Pokud  není  možné  ze 

stanoviska některé podrobné body výškopisu zaměřit, volí se další (vedlejší) stanoviska. 

Ta se určují zpravidla rajonem. Elektronickými tachymetry lze v terénu registrovat přímo 

rovinné souřadnice a nadmořské výšky určovaných bodů. Tachymetrický plán se nakonec 

sestrojí ve vhodném sofwarovém programu (AutoCad, Microstation, Kokeš, TGO, apod.), 

včetně konstrukce výškopisu. [3]

2011                                                                                                                                      21



Bc. Iveta Hříbková: Analýza přesnosti výškopisu SM5 v jihozápadní části k.ú. Velká Polom

6 VOLBA A ZAMĚŘENÍ RASTRU PRO TVORBU DMT

6.1 Zajištění mapových podkladů

Před zahájením terénních prací bylo potřeba si zajistit mapové podklady pro volbu 

a zaměření rastru.  Nejprve bylo potřeba si vyhledat na internetových stránkách českého 

úřadu  zeměměřického  a  katastrálního  geodetické  údaje  o  trigonometrických  a 

zhušťovacích bodech pro polohové měření, ze kterých by měření vycházelo a na které by 

se dalo připojit. Pro výškové měření bylo potřeba si vyhledat údaje o nivelačních bodech. 

Geodetické údaje spolu s místopisy jsou přiloženy v příloze č. 1 a v příloze č. 2. Měřená 

oblast se nachází na triangulačním listě TL – 2720. [2]

Dále  pro  vyhodnocení  měření  a  porovnání  a  analýzu  přesnosti  výškopisu  bylo 

nutné zajistit mapový list SM 5 daného území. Jelikož v zájmové oblasti byly dostupné 

vhodné  podklady  zobrazující  výškopis  ve  vektorové  podobě,  byl  na  internetových 

stránkách http://geoportal.cuzk.cz vyhledán příslušný mapový list Opava 3-8. Po vyřízení 

všech formalit  bylo možné si  potřebná data  stáhnout.  Data  obsahovala  tři  soubory ve 

formátu DGN, kterými byly: polohopisná složka (Obr. 9), výškopisná složka (Obr. 10) a 

mapový rám s mimorámovými údaji (Obr. 11). [2]

Obr. 9 Výřez mapového listu Opava 3-8 s polohopisnou složkou [2]
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Obr. 10 Výřez mapového listu Opava 3-8 s výškopisnou složkou [2]

Obr. 11 Výřez mapového listu Opava 3-8 – mapový rám s mimorámovými údaji [2]
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6.2 Příprava měřických prací
6.2.1 Volba čtvercové sítě

Hustota podrobných tachymetrických bodů (pro konstrukci výškopisu) záleží na 

členitosti terénu, účelu mapování,  měřítku mapování a požadované přesnosti výškopisu. 

Ve vybrané lokalitě se, bez většího převýšení, terén pozvolna mění a pro účel mapování a 

přesnost výšky vrstevnic (viz. Kapitola 4.1.2) byla zvolena čtvercová síť s roztečí bodů 

20m. Ve formátu DXF byl vytvořen výkres čtvercové sítě s rozměry rastru 380 m × 340 

m, obsahující 317 bodů. 

V programu Kokeš 8.53 bylo z WMS (webové mapové služby) serveru načteno v 

systému S-JTSK ortofoto zájmové oblasti, do kterého pak byla čtvercová síť posunuta a 

vhodně  pootočena  (Obr.  12).  V  programu  Kokeš  8.53  byl  vytvořen  nový  seznam 

souřadnic,  obsahující  trigonometrické  body,  zhušťovací  body  a  body  podrobného 

polohového bodového pole  v  okolí  zájmové lokality.  Do totální  stanice  Sokkia  SET3 

030R3 a do polního elektronického zápisníku byl nahrán seznam souřadnic. Do polního 

elektronického zápisníku byl nahrán také výkres čtvercové sítě.

Obr. 12 Čtvercová síť [9]
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6.2.2 Rekognoskace terénu

Rekognoskace terénu měla za cíl  vyhledat a evidovat, na základě místopisných 

podkladů, dané body a naplánovat si vhodnou polohu nových podrobných bodů a výběr 

měřické metody pro podrobné zaměření polohopisu a výškopisu. Na základě zjištěných 

údajů byla navržena měřická síť,  jejíž  stanoviska byla  zvolena tak,  aby bylo vidět na 

každé ze stanovisek, na trigonometrické a zhušťovací body a zároveň byla jejich poloha 

vhodná  pro  zaměření  podrobných  bodů  rastu.  Trigonometrický  bod  927202370,  ze 

kterého  bylo  měřeno,  ležel  na  orné  půdě  z  kraje  podrobného měření.  Je  stabilizován 

kamenným hranolem s  vytesaným křížkem na povrchu a  jednou podzemní kamennou 

značkou. Zhušťovací bod 927202380, na který byla provedena orientace, leží cca 980 m 

na severovýchod od trigonometrického bodu 927202370.  Představuje  ho makovice na 

věži kostela ve Velké Polomi, který je zajištěn dvěma zajišťovacími body (viz Příloha 

č.1). Z těchto bodů byla orientována stanoviska 5001 a 5002 pro podrobné měření, jejichž 

souřadnice byly určeny pomocí rajónu (Obr. 13).  Stabilizace byla provedena dočasným 

způsobem dřevěnými kolíky, které byly, pro snazší vyhledání v terénu, barevně označeny. 

Pro  výškové  měření  byl  použit  nivelační  bod  Gc5-28.1  podél  komunikace,  který  byl 

stabilizován  shora  hřebovou  značkou  na  kamenné  stavbě  s  betonovou  krycí  deskou 

(příloha č.2) a výsledky výškového měření byly určeny trigonometricky. 

Obr. 13 Zobrazení bodů sítě a geodetického základu [9]
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6.2.3 Příprava stroje na stanovisku

Nejprve  byla  provedena  důkladná  centrace  a  horizontace.  Přístroj  byl  upevněn 

upínacím šroubem ke stativu a přibližně nohami stativu zcentrován nad bod a  zhruba 

uveden do vodorovné roviny. Následovala horizontace přístroje pomocí stavěcích šroubů, 

a  to  krabicovou  libelou,  sloužící  pro  hrubou  horizontaci  a  poté  alhidádovou  libelou, 

sloužící pro přesnou horizontaci. Po urovnání byl nakonec přístroj přesně zcentrován nad 

střed bodu.

Před samotným měřením bylo potřeba si nastavit výchozí parametry. Po zapnutí 

přístroje byla založena nová zakázka a uloženy všechny známé hodnoty:  souřadnice a 

výška  stanoviska,  v  mém  případě  trigonometrického  bodu  927202370,  souřadnice 

orientace 927202380, výška přístroje,  která byla  změřena pásmem a výšky signálů na 

příslušných  bodech  sítě,  taktéž  změřené  pásmem.  Po  správném  ustavení  a  nastavení 

veškerých parametrů přístroje  může započít  měření.  Tento postup se  vždy opakuje na 

každém  stanovisku,  kde  se  uvedou  souřadnice  příslušného  stanoviska  a  souřadnice 

orientace 927202380 jako základního směru.   

6.3 Měřické práce v terénu
6.3.1 Polohové připojení do S-JTSK

Měřická  síť  je  základem  pro  podrobné  polohopisné  měření.  Připojení  do 

polohového  souřadnicového  systému  S-JTSK  se  provedlo  na trigonometrický  bod 

927202370 s orientací na zhušťovací bod 927202380 jako základní směr. Stanoviska byla 

zaměřena metodou v řadách a skupinách. Metoda v řadách a skupinách spočívá v tom, že 

se na každém stanovisku nastaví nula na základní směr a ve směru hodinových ručiček se 

zaměří osnova směrů na body sítě a body geodetického základu, která se uzavře opět na 

orientaci. Poté byl dalekohled otočen do druhé polohy a byly zaměřeny všechny body v 

proti  směru  hodinových  ručiček.  Měření  tedy probíhalo  ve  dvou řadách,  čili  v  jedné 

skupině.  Všechny  naměřené  hodnoty  (vodorovný  úhel,  vertikální  úhel,  šikmá  délka, 
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převýšení) se automaticky ukládaly do paměti přístroje. Pro správnost měření a výpočet 

stanovisek  metodou  protínání  zpět  byly vybrány  dobře  viditelné  a  jednoznačně 

identifikovatelné rohy budov. Souřadnice rohů budov byly převzaty z polohopisu SM 5, 

jehož  podkladem  je  katastrální  mapa.  Určení  souřadnic  stanovisek  v  S-JTSK  bylo 

realizováno  rajónem  a  výpočetní  protokol  je  přiložen  v  příloze  č.  5.  Celkově  byly 

zaměřeny dvě stanoviska  5001,  5002 (Tab.  1)  a  tři  orientace 510,  514,  520 (Tab.  2), 

jejichž rozvržení je zobrazeno na Obr. 14.

Obr. 14 Rozvržení bodů sítě a orientací

Tab 1: Výsledné souřadnice bodů 5001 a 5002

Tab 2: Souřadnice orientací 510, 514, 520
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bod y[m] x[m]
5001 484759.18 1097040.38
5002 484656.39 1097144.23

bod y[m] x[m]
510 484113.14 1096879.41
514 484123.62 1097048.75
520 484136.41 1097249.51
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6.3.2 Výškové připojení do Bpv

Připojení  do  výškového  systému  Bpv  se  provedlo  metodou  trigonometrického 

určení výšky. Ze stanoviska 5001, jejíž souřadnice byly určeny rajónem, bylo měřeno ve 

dvou polohách dalekohledu na nivelační bod Gc5-28.1. Založila se nová zakázka, kde 

byly zadány známe hodnoty: souřadnice stanoviska, výška stanoviska, výška přístroje a 

výška cíle a z naměřených hodnot (vodorovný úhel, výškový úhel a délka) se následně 

vypočítala výška nivelačního bodu podle vzorce uvedeného v Kapitole 5.2.1. Výsledná 

výška byla rozdílná s výškou nivelačního bodu o 11 cm na vzdálenost 618,279 m. Z toho 

plyne, že trigonometrickým určením výšky byla potvrzena správnost měření.

6.3.3 Měření podrobných bodů

           K měření podrobných bodů byla použita motorizovaná totální stanice Sokkia SRX 

3 spolu s jednotkou dálkového ovládání RC-PR3 a elektronickým zápisníkem Allegro CX 

(Obr.  15).  Měření  bylo  provedeno  metodou  elektronické  tachymetrie.  Tato  metoda 

zaměřuje  současně  polohopis  i  výškopis.  Tachymetrie  spočívá  v  polární  metodě,  kdy 

poloha bodu je určena z měřených vodorovných úhlů a délek a výška podrobných bodů je 

určena trigonometricky z naměřených výškových úhlů a délek.  

Obr. 15 Polní elektronický zápisník Allegro CX
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        Na stanovisku 5002 byla postavena totální stanice Sokkia SRX 3, do kterého se 

zadaly známé údaje (souřadnice stanoviska a orientace, výška stanoviska, výška přístroje 

a výška cíle). Na základní směr byla nastavena nula pro možnost kontroly. Následovalo 

zaměření  podrobných bodů rastru,  jehož výkres byl  nahrán do polního elektronického 

zápisníku a který byl rovnoběžný s polní cestou. Podrobné body byly zaměřeny v jedné 

poloze dalekohledu. Totální stanice neustále sledovala figuranta s odrazným hranolem. 

Naměřené hodnoty byly odesílány pomocí Bluetooth do elektronického zápisníku, kde se 

z nich programem SurvCe vyhodnocovala a zobrazovala ve výkresu aktuální poloha. Celý 

systém  usnadnil  vytyčení  rastru  tím,  že  se  na  displeji  zobrazovala  poloha  průsečíku 

čtvercové sítě, když se k němu přibližovalo. Bylo zaměřeno celkem 317 bodů (Obr. 16), 

jejichž poloha i  výška byla  následně v geodetickém programu Kokeš 8.53 vypočtena. 

Výpočení protokol je přiložen v příloze č. 6 a souřadnice bodů v příloze č. 7.

Obr. 16 Zobrazení podrobných bodů rastru v terénu
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7 POUŽITÉ PŘÍSTROJE

7.1 Totální stanice Sokkia SET3 030R3

Pro měření bodů 5001 a 5002 byla použita Totální stanice Sokkia SET3 030R3 

(Obr.  17).  Přístroj,  který  umožňuje  současné  měření  úhlů  i  délek,  jejichž  hodnoty se 

automaticky  ukládají  do  paměti  přístroje  a  následně  mohou  být  zpracovány  různými 

způsoby v digitální formě.  Kalibrační protokol je přiložen v příloze č. 3.

Další vybavení:

3x stativ

2x trojnožka s odrazným hranolem, konstanta -30 mm

1x metr

                 Obr. 17 Sokkia SET3 030R3
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Tab. 3 Parametry totální stanice Sokkia SET3 030R3

7.2 Totální stanice Sokkia SRX3

Pro podrobné  měření  čtvercové  sítě  byla  použita  totální  stanice  Sokkia  SRX3 

spolu s jednotkou dálkového ovládání RC-PR3 a elektronickým zápisníkem Allegro CX. 

Kalibrační protokol je přiložen v příloze č. 4.

Další vybavení:

3 × stativ

2 × trojnožka s odrazným hranolem, konstanta -30 mm

1 x metr

Teleskopická výtyčka s odrazným hranolem, konstanta -30 mm

Teleskopická výtyčka s odrazným 360° hranolem, konstanta -7 mm
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SET3 030R3
Úhlové měření Skenování fotoelektrickým absolutním rotečním enkodérem
Úhlové jednotky H+V Stupně / gony / mil - možnost výběru
Rorlišovací schopnost displejeH+V 1''/5'', 0,2/1mgon, 0,005/0,02 mil
Přesnost (ISO12857-2:1997) 3''/1 mgon/0,015 mil
Rozsah ±3' (±55 mgon), vychýlení mimo rozsah zobrazeno na displeji
Ustanovky hrubé/jemné dvourychlostní
Měření délky Modulovaný laser, metoda fázového porovnání, červený paprsek, koaxiální optika
Jednotky měření metry nebo stopy - dle výběru
Rozlišovací schopnost displeje 0,001 m (přesné měření)

0,01 m (tracking)
Přesnost bezhranolové (přesné) 0,3 - 200 m: ±(3+2ppm×D) mm, 200 - 350 m: ±(5+10ppm×D) mm

bezhranolové (rychlé) 0,3 - 200 m: ±(6+2ppm×D) mm, 200 - 350 m: ±(8+10ppm×D) mm
S odrazným štítkem ±(3+2ppm×D) mm (přesné), ±(6+2ppm×D) mm (rychlé)
S hranolem ±(2+2ppm×D) mm (přesné). ±(5+2ppm×D) mm (rychlé)

Doba měřenípřesné každých 1,4 vteřiny
rychlé/tracking Rychle jednou:2,9 vteřiny/tracking každých 0,4 vteřiny

Typy měření vzdálenosti Přesné (jednou/opakovaně), Rychlé (jednou), Tracking
Atmosférická korekce Lze zadat hodnoty: teplota, tlak, vlhkost ppm
Korekce konstanty hranolu -99 až +99 mm (krok 1 mm), pevné nastavení hodnoty 0 v bezhranolovém režimu
Korekce refrakce a zakřivení země zapnuto (K=0,14/0,20)/vypnuto - možnost volby
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      Obr. 18 Sokkia SRX3               Obr. 18 Allegro CX                 Obr. 20 RC-PR3

Tab. 4 Parametry totální stanice Sokkia SRX3 
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SRX3
Úhlové měření
Úhlové jednotky H+V
Rorlišovací schopnost displejeH+V 1''/5'', 0,2/1mgon, 0,005/0,02 mil
Přesnost (ISO12857-2:1997) 3''/1 mgon/0,015 mil
Rozsah 4' (± 74mgon)
Ustanovky motorické, nekonečné, dvourychlostní
Měření délky
Jednotky měření
Rozlišovací schopnost displeje

Přesnost bezhranolové (přesné) 350 - 500 m: ±(10+10ppm×D) mm
bezhranolové (rychlé) 350 - 500 m: ±(15+10ppm×D) mm
S odrazným štítkem
S hranolem

Doba měřenípřesné každých 0,9 vteřiny
rychlé/tracking každých 0,6 vteřiny

Typy měření vzdálenosti
Atmosférická korekce
Korekce konstanty hranolu
Korekce refrakce a zakřivení země
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8 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT

8.1 Kokeš       

 

Systém KOKEŠ v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

údajů o bodech uložených v  seznamech souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické 

úpravy dat a další. Je vhodným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu 

a údržbu mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další nadstavby. 

Systém KOKEŠ je vybaven vlastním programovacím jazykem, což umožňuje doplnění 

jeho široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny operace a výpočty jsou 

protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů. [7]

          Do systému KOKEŠ lze z totálních stanic importovat údaje z měření v terénu 

(zápisník). Systém obsahuje veškeré geodetické úlohy měřické i konstrukční. Vyrovnání 

sítí metodou nejmenších čtverců (MNČ) včetně výšek je vybaveno grafickým znázorněním 

výsledků a chyb a intuitivní podporou práce s vícenásobným měřením na stejném 

stanovisku. Nastavení korekcí a práce s kódem kvality je samozřejmostí. Systém umožňuje 

automatické zjištění třídy přesnosti mapování porovnáním skupiny identických bodů. K 

systému lze připojit nejen běžné tablety, digitizéry a planimetry, ale i GPS stanici.

          Komplexní nadstavba systému KOKEŠ řešící problematiku geometrických plánů a 

to jak grafickou část, tak i výpočetní část včetně generace výstupních formulářů. Obě dvě 

dílčí  nadstavby lze používat  samostatně  a  nezávisle  na sobě,  ale  doporučuje  se  jejich 

vzájemné  použití,  které,  díky  zautomatizování  některých  operací,  výrazně  urychlí 

vyhotovení geometrického plánu. [7]
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8.1.1 Výpočet bodů sítě
          

V Kokeši  8.53  byl  založen  nový  Seznam souřadnic,  do  kterého  byly  vloženy 

souřadnice  bodů  stanoviska  927202370 a  orientace  927202380.  Následně  pomocí 

Zpracování naměřených dat a funkce Import se načetly naměřená data z totální stanice. 

Jelikož bylo měřeno ve dvou polohách dalekohledu, bylo potřeba pomocí tlačítka Orient 

vypočítat jednu polohu dalekohledu. Poté se v tabulce označily známé body orientace a 

body sítě (Obr. 21). Nakonec pomocí tlačítka Dávka byly vypočteny délky a převýšení u 

oboustranných měření a z nich vypočítán průměr. Z takto vyrovnaných délek a převýšení 

byla  určena  poloha  a  výška  bodů  sítě.  Při  dvojím  výpočtu  bodů  můžeme  ponechat 

původní bod, uložit nový nebo uložit průměr. Výpočetní protokol bodů sítě je přiložen v 

příloze č. 5 a souřadnice bodů jsou uvedeny v Tab. 1 (viz Kapitola 6.3.1).

Obr. 21 Zpracování naměřených dat
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8.1.2 Výpočet podrobných bodů 
           

Podrobné body byly počítány stejným způsobem, jako v předchozí kapitole s tím 

rozdílem,  že  bylo  měřeno  v  jedné  poloze  dalekohledu.  Celkem  bylo  vypočteno  317 

podrobných  bodů  a  jejich  výpočetní  protokol  je  přiložen  v  Příloze  č.6  a  souřadnice 

podrobných bodů rastru v Příloze č.7. 

8.1.3 Výpočet bodů na vrstevnicích v SM 5
           

V Kokeši  byl  založen nový Seznam souřadnic  z  výkresu v příloze  OPAVA_3-

8_vyskopis.vyk pomocí Seznam/SS z výkresu (Obr. 22). Nebyl použit celý výkres, ale 

výřez  jen  o  něco  větší  oblasti  než  byla  zaměřená.  Nový  seznam  souřadnic  vznikl 

zobrazením  souřadnic  na  lomových  a  koncových  bodech  přímých  linií.  U  všech 

vypočtených bodů byly následně ručně doplněny výšky. K seznamu souřadnic byl založen 

nový výkres a po obvodě a v dané oblasti byly obtáhnuty vrstevnice a hranice lokality, a 

to vše ve vrstvě “P” (Obr. 23). 

Z přímého měření byl použit seznam souřadnic podrobných bodů rastru, kde byly 

jako  povinné  hrany  zvoleny  hranice  zaměřeného  území  a  z  SM5  byl  použit  seznam 

souřadnic na přímých liniích vytvořený z výkresu a  jako povinné hrany byly zvoleny 

hranice  zvolené  lokatity spolu  s  vrstevnicemi.  Takto připravená data  byla  použita  pro 

vytvoření digitálního modelu terénu v programu Atlas DMT.
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Obr. 22 Tvorba seznamu souřadnic z výkresu

Obr. 23 Zobrazení bodů na vrstevnicích
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8.2 Atlas DMT – digitální model terénu

          ATLAS DMT představuje programový systém pro interaktivní zpracování ploch v 

trojrozměrném prostoru.  Je  určen  k  práci  s  terénem,  především z  hlediska  aplikačních 

výstupů.  Umožňuje  řešit  celou  řadu  úloh  –  od  vizualizace  reliéfu  (vrstevnice,  řezy, 

pohledy),  výpočtu kubatur  a  profilů,  projektování,  až  po specializované analýzy ploch. 

Dokáže pracovat s vybranou oblastí modelu,  přenášet ji  do jiných modelů, porovnávat, 

sčítat, odčítat a prolínat plochy, zahustit i ředit bodové pole.  Program umí zpracovat jak 

přímo měřený profil, tak i převzít výškové údaje z digitálního modelu terénu. Celý návrh 

se  odehrává  v  prostředí  grafického  editoru  profilů,  takže  většinu  úloh  lze  zadávat  a 

upravovat  graficky  s  okamžitou  odezvou  a  aktualizací  dat  na  obrazovce.  Důležitou 

vlastností  editoru  je  měřítková  nezávislost.  Systém umí  pracovat  naprosto  nezávisle  s 

délkovým, výškovým a výkresovým měřítkem. Je proto možné v kterémkoli  okamžiku 

libovolně změnit měřítko a systém automaticky zachová všechny vazby, velikosti objektů a 

popisů v optimálním stavu. [5]

          Propojení systémů MISYS, KOKEŠ a ATLAS DMT umožňuje výhodné sdílení 

zpracovávaných dat i používaných funkcí jednotlivými účastníky v procesu rozhodování a 

plánování. Geodeti, projektanti PÚ i pracovníci státních úřadů tak mají k dispozici nástroje 

a technologie, které pokrývají naprostou většinu jejich požadavků. Nejjednodušší způsob, 

jak systémy MISYS , KOKEŠ nebo ATLAS DMT poznat podrobněji, je bezplatně si je 

zapůjčit k vyzkoušení. [5]

          ATLAS DMT umožňuje tvorbu informačních výstupů, např. půdorysných plánů, 

podélných a příčných řezů na jediném výkresu, včetně možnosti vzájemného provázání. 

Objektově  orientované  grafické  prostředí  s  členěním  objektů  do  hladin  slouží  jako 

základna pro množství projekčních a analytických aplikací. Výhodou je možnost vytvářet 

vlastní značky nebo přímo vzorové objekty, které mohou být později použity při tvorbě 

nových výkresů. Program dokáže vytvořit hypsometrický nebo vrstevnicový plán, vkládat 

objekty  a  kreslit  polygony,  které  mohou  být  v  případě  potřeby  spuštěny  na  reliéf. 
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Vizualizační modul 3D Vizualizace slouží k rychlému perspektivnímu pohledu na model a 

k  tvorbě  statických  a  dynamických  vizualizací  reliéfu.  Součástí  vizualizace  může  být 

pokrytí  objektů  bitmapami  (ortofoto,  digitální  mapa,  textura)  nebo  vložení  objektů  do 

prostoru  (budovy,  stromy  apod.).  Výstupem  vizualizace  může  být  statický  obrázek 

(bitmapa) nebo dynamický přelet nad terénem. [5]

Geodetická  metoda  -  přesnost  0,02-0,1   m   vhodná  pro  menší  území. 

Fotogrammetrická  metoda-  přesnost  závisí   na  měřítku  snímku 0,1-1  m ,  vhodná pro 

rozsáhlejší  území.  Digitalizace  vrstevnic  -  rychlá,  levná   metoda,  přesnost  0,5-2  m. 

Laserové  skenování  -  velmi  výkonná   metoda,  přesnost  0,15-0,5  m,  z  letadla  je 

naskenováno  zájmové  území,  výhodné  pro   větší  území.  InSAR  -  radarová 

interferometrie, přesnost  1-3 m, při snímání z družic cca10   m. [5]

8.2.1 Výpočet digitálního modelu terénu 

         Po přípravě potřebných dat byly v Atlasu vygenerovány oba modely terénu. V 

programu  Kokeš  byl  seznam  souřadnic  zaměřených  a  vypočtených  bodů  a  předpis 

povinných  hran  exportován  do  formátů,  který  podporuje  program Atlas.  Při  generaci 

dochází nejdříve k převodu bodového pole a následně k vytvoření trojúhelníkové sítě. 

Trojúhelníková síť  zobrazuje  zvolené povinné  hrany a  je  optimalizována pro aplikace 

DMT.  [5]  Vygenerované digitální modely  terénu získaných měřením a získané z SM5 s 

průběhem vrstevnic jsou zobrazeny na Obr. 24 a Obr. 25, kdy model SM 5 je o něco větší 

než model z přímého měření, aby bylo zajištěno jejich překrytí a následné porovnání. 
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Obr. 24 DMT získaný měřením terénu

Obr. 25 DMT získaný z SM5
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Pro názornou představu o průběhu vytvořených vygenerovaných digitálních modelů 

byla pomocí grafického programu Cinema 4D vytvořena 3D vizualizace (Obr. 26, Obr. 27).

 Obr. 26 3D vizualizace získána měřením terénu

 Obr. 27 3D vizualizace získána z SM5
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8.2.2 Porovnání vytvořených DMT a analýza přesnosti výškopisu

Porovnání  vytvořených modelů proběhlo  odečtením DMT z přímého měření  od 

DMT z podkladů SM 5.  Oba modely terénu byly porovnány pomocí několika podélných 

profilů (viz příloha 9), kde je na jednotlivých staničeních zobrazen výškový rozdíl. Dále 

pro porovnání bylo zvoleno znázornění rozdílu obou modelů terénu pomocí hypsonometrie 

(Obr. 28 a Příloha č. 10), kde jsou názorně barevně zobrazeny velikostní rozdíly v určitých 

místech.

Obr. 28 Zobrazení rozdílu terénu pomocí hypsometrie

Jak již bylo zmíněno, porovnání probíhalo odečítáním DMT z přímého měření od 

DMT z podkladů SM 5, jejichž výškové rozdíly jsou přiloženy v příloze č. 8. Při analýze 

výškopisu  SM  5  ve  vybrané  lokalitě  byly  zjištěny  měřené odchylky  pohybující  se  v 
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rozmezí  od  +2.13 do -1.98.  Výškové odchylky narůstají  v  místech,  kde je  větší  sklon 

terénu. Pro určení přesnosti výškopisu lze vypočítat střední chybu ve výšce podle vzorce:

  

  

 

 kdy     mH = 0,668m. 

 Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7 m 

až  1,5  m  v  odkrytém  terénu.  Jelikož  v  mém  případě  je  terén  bez  většího  převýšení, 

členitosti a pozvolna se mění, splňuje požadovaná hodnota přesnost udávanou ČÚZK. 
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9 ZÁVĚR

Zdrojem pro tvorbu digitálních modelů je měřická dokumentace a body získané z 

SM5. Přesnost výškopisu SM5 závisí na digitalizaci tiskových podkladů původní SMO-5, 

která vznikla přepracováním z již existujících dostupných mapových podkladů. 

Výsledkem diplomové práce bylo zhotovení digitálních modelů získaných měřením 

terénu  a  získaných  z  SM5  a  porovnání  takto  vytvořených  modelů  odečtením DMT z 

přímého měření od DMT z podkladů SM 5. Při analýze výškopisu SM 5, ve vybrané části 

katastrálního  území  Velká  Polom,  byly  zjištěny  odchylky  ve  výškách  dosahující  na 

okrajích  měřené  oblasti  extrémů  +2,13 m a  zhruba  uprostřed  měřené  oblasti  -1,98 m. 

Výškové odchylky narůstají  v místech,  kde je větší  sklon terénu.  Z výškových rozdílů 

digitálních modelů terénu byla vypočtena střední chyba ve výšce mh  = 0,668 m. Přesnost 

výšky vrstevnic  je  závislá  na  sklonu a  členitosti  terénu a  dosahuje 0,7  m až  1,5 m v 

odkrytém terénu, 1 až 2 m v sídlech a 2 až 5 m v zalesněném terénu. Z toho plyne, že je 

hodnota odpovídá dané přesnosti udávaného ČÚZK.

Dosaženými  výsledky bylo  potvrzeno,  že  přesnost  výškopisu  získaného  z  SM5 

odpovídá přesnosti získaného z přímého měření.
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