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1 Úvod 

 

Téma této diplomové práce je Vyhotovení geodetické dokumentace pro 

účely rekonstrukce farního hřbitova v katastrálním území Strání. Volba právě 

tohoto tématu vzešla z mého zájmu o problematiku mapování takto specifického 

území, kterým je farní hřbitov. Hlavním výstupem této práce je podrobná účelová 

mapa. 

Účelovou mapou rozumíme tematickou mapu velkého měřítka obsahující 

kromě prvků základní mapy další předměty šetření a měření stanovené pro daný 

účel. Předmětem šetření a měření můţe být prakticky cokoliv na zemském 

povrchu od polohopisu, výškopisu, budov, rozhraní ploch, inţenýrských sítí, 

dopravního značení, vegetace a mnohých dalších prvků.  

 Diplomová práce byla zhotovena ve spolupráci s firmou Geomma, s.r.o. a 

jednalo se v podstatě převzetí celé zakázky, jejímţ zadavatelem byla firma EGP 

INVEST, s. r. o., která se zabývá projekcí v oboru investiční výstavby. Firma 

Geomma, s. r. o., kde jsem rovněţ zaměstnán mi také poskytla veškeré měřické i 

výpočetní vybavení. 

 Problematiku jsem řešil podrobným zaměřením dané lokality metodou 

elektronické tachymetrie, kterou jsem povaţoval za dostatečné a zároveň časově 

nejúspornější řešení. Před samotným podrobným měřením jsem vybudoval 

měřickou síť technologií GNSS.  

 Diplomová práce je členěna na dvě části. Nejprve teoreticky popisuje 

polohopisné a výškopisné měření, účelové mapování a metody měření. V další 

části se věnuje problematice z praktického hlediska. Zabývá se prací při 

vybudování měřické sítě, dále podrobnému měření, zpracování a vyhodnocení 

naměřených dat.  

 Výsledkem této diplomové práce je tedy účelová mapa v měřítku 1 : 250, 

seznam souřadnic bodů měřické sítě a podrobných bodů a další přílohy jako jsou 

např. výpočetní protokoly pouţitých metod. 
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2 Lokalita 

Obec Strání se nachází na jiţní Moravě, v jihovýchodním cípu Zlínského 

kraje. Je příhraniční obcí, její katastr přímo sousedí se slovenskými obcemi  např. 

Moravské Lieskové. Rozkládá se v údolí, které je z velké části ohraničeno horami 

a kopci, v blízkosti se nachází i nejvyšší hora Bílých Karpat, Velká Javořina – 971 

m.n.m. Obec má více neţ 3.800 obyvatel a je známá nejen díky svým kulturním 

tradicím a zvykům. Obec Strání a zvláště pak část Květná je také proslavena 

tradiční ruční výrobou skla. 

  

 

 
Obr. 2.1    Obec Strání 

 

3 Účelové mapování 

Účelovým mapováním lze nazvat jakýkoliv sběr dat geodetickými 

metodami, který je realizován jako podklad konkrétního technického záměru či 

díla. Poţadavky na přesnost sběru dat, metodiku měření a strukturu výsledků jsou 

součástí zadání a obvykle se liší případ od případu. Výsledkem tvorby účelové 

mapy můţe být mapa v grafické, číselné, nebo digitální podobě. Volba obsahu, 

přesnosti a měřítka účelové mapy vychází z poţadavků daných zadavatelem, tzn. 

k jakému účelu bude mapa slouţit. [1] 
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3.1 Účelové mapy 

Účelovými mapami jsou vţdy mapy velkých měřítek, které obsahují kromě 

základních prvků i další obsah podle účelu pro jaký vznikly. Pouţívají se pro 

plánovací, projektové, provozní, evidenční, dokumentační a další účely. Účelové 

mapy neslouţí pro potřeby státní správy a jejich tvorba je tak téměř vţdy 

financována soukromými zadavateli.  

Účelové mapy vznikají přímým měřením, přepracováním nebo doměřením 

poţadovaného obsahu do stávajících map. Polohopisným podkladem pro jejich 

tvorbu často bývá katastrální mapa. Účelové mapy je moţné dle [1] klasifikovat na 

3.1.1     Účelové mapy základního významu 

- technická mapa města (TMM), 

- základní mapa závodu (ZMZ),  

- základní mapa dálnice (ZMD),  

- základní mapa letiště (ZML), 

- jednotná ţelezniční mapa stanic a tratí (JŢMST).  

3.1.2  Mapy podzemních prostor 

Podzemními prostorami jsou jeskyně, podzemní chodby a průchodné 

objekty, kromě objektů metra, podzemních objektů báňských a tunelů. Mapy 

podzemních prostor se vyhotovují v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 

systému Bpv. Volba měřítka je závislá na hustotě a prostorových rozměrech 

podzemních prostor, zpravidla 1:500. 

Obsah mapy tvoří bodová pole na povrchu, měřické body v podzemí, 

polohopis, výškopis a popis.  

Polohopis podzemních prostor tvoří průmět vnitřního obvodu stěn do určité 

vodorovné nebo šikmé roviny. Znázorňuje se pata stěn nebo svislý průmět v 

nejširším či nejniţším místě anebo v určité dané úrovni. Obsahem polohopisu jsou 

dále vstupy do podzemních prostor, schodiště, větrací šachty, přepáţky, 

odvodňovací zařízení, potrubní a elektrická vedení, místa prosakování vody, 

úseky s havarijním stavem chodeb, studny, větráky, prameny apod. Dále je nutno 

vyšetřit a zaměřit rozhraní druhů materiálů pouţitých při výstavbě podzemních 
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chodeb nebo sloţení hornin. V místech změn tvaru nebo světlosti podzemních 

prostor se polohopis doplní příčnými řezy.  

Obsahem výškopisu jsou nadmořské výšky vybraných bodů polohopisu, 

relativní výšky nejvyššího bodu stropu, výškové údaje příčných řezů, čára 

zatopení podzemních prostor apod. [1] 

3.1.3   Ostatní účelové mapy 

Mapové podklady pro projektování staveb 

Podklady pro projektování staveb se vyhotovují jednak v předepsaných 

polohových a výškových systémech, ale také v místních soustavách.  

Mapové podklady se tvoří buď odvozením z pouţitelných podkladů 

(pouţitelnost uvaţovaného podkladu je třeba vţdy kvalifikovaně zváţit) a 

doplněním pouţitelného podkladu doměřením nebo přímým měřením. Měřítko a 

přesnost mapových podkladů se volí s ohledem na druh projektované stavby, 

stupeň vazby na stávající objekty a metodu projektování. Uţívaná měřítka jsou od 

1:250 do 1:1000. [1]. V současné době je jak měřítko, tak přesnost vyhotovení 

mapy většinou věcí domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

Pro představu ještě do této kategorie patří například tyto mapy: 

- mapa sídliště 

- mapy v lesním hospodářství 

- mapy nemovitých kulturních památek 

- dokumentace skutečného provedení stavby 

- mapy pozemkových úprav 

 

4 Mapování polohopisu 

Podrobné body polohopisu nejčastěji měříme základní metodou a tou je 

metoda polární. V současné době tuto metodu realizujeme převáţně za pomocí 

totálních stanic, v minulosti  také pomocí nasazovacích elektronických dálkoměrů, 

či komparovaných pásem. Doplňkovými metodami je dále metoda ortogonální, 

metoda konstrukčních oměrných a metoda protínání z délek či směrů.  
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4.1 Metody měření polohopisu 

V podstatě lze dle [1] definovat 3 způsoby měření polohopisu 

 geodetické,  

o polární metoda, 

o ortogonální metoda, 

o metoda konstrukčních oměrných, 

o protínání ze směrů (úhlů), 

o protínání z délek, 

 GNSS, 

 fotogrammetrické. 

4.1.1 Polární metoda 

Tato metoda spočívá v určování polárních souřadnic bodu, tzn. 

vodorovného úhlu mezi orientačním směrem a určovaným bodem a délkou mezi 

stanoviskem a tímto bodem. Tato metoda je také zejména díky vývoji 

elektronických dálkoměrů nejpouţívanější metodou měření.   (viz. obr. 4.1). 

 

 
Obr. 4.1 Princip polární metody 

4.1.2  Ortogonální metoda 

Při této metodě se podrobné body zaměřují pravoúhlými souřadnicemi 

(staničením a kolmicí) k měřické přímce. Staničení je délka měřená od počátku po 

měřické přímce, kolmice je délka kolmá k měřické přímce, měřená mezi měřickou 
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přímkou a určovaným bodem. Tato metoda se v dnešní době pouţívá jako 

doplňková k metodě polární (viz. obr. 4.2). 

 

 
Obr. 4.2   Princip ortogonální metody 

 

4.1.3 Metoda konstrukčních oměrných 

Tato metoda se uţívá jako doplňková k zaměřování pravoúhlých výstupků 

na budovách (viz. obr. 4.3). 

 

 

 

Obr. 4.3    Příklad uţití metody konstrukčních oměrných 

 

4.1.4 Metoda protínání vpřed 

Této metody se pouţije v případě nutnosti zaměření nepřístupných bodů 

nebo osamocených předmětů měření vzdálených od sítě pomocných bodů. Pro 
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určení polohy neznámého bodu se změří směry či délky ze dvou známých 

stanovisek (protínání ze směrů a z délek) (viz. obr. 4.4, viz. obr. 4.5). 

 

 
Obr. 4.4   Princip metody protínání vpřed ze směrů 

 

 
Obr. 4.5    Princip metody protínání vpřed z délek 
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5 Mapování výškopisu 

Pro vyhotovení výškopisné sloţky mapy je vhodné, aby byl měřič seznámen 

se základními terénními tvary v přírodě. To nám umoţní volit podrobné body tak, 

aby co nejlépe charakterizovaly tvar a průběh terénní plochy.  Vţdy zvaţujeme 

měřítko vytvářené mapy a s ním úzce související hustotu podrobných výškových 

bodů. Nadbytečný počet podrobných výškových bodů můţe mít za následek při 

výsledném zpracování mapy nepřehlednost nebo špatnou interpretaci terénu. [3] 

5.1 Způsoby znázornění reliéfu 

Na vytváření reliéfu má největší podíl působení vnitřních a vnějších sil. 

Převáţně pak působení gravitační a odstředivé síly, působení vody, vliv změn 

teploty, působení zamrzání a rozmrzání a ve velké míře působením člověka. Pro 

znázornění reliéfu terénu se  historicky vyvinula řada metod z nichţ nejrozšířenější 

jsou [1]: 

 pohledové metody : kopečková metoda, fyziologický způsob, reliéfní mapy, 

 šrafy: kreslířské, krajinné, sklonové, stínové, technické, fyziologické, 

 kóty: absolutní, relativní, 

 vrstevnice: hlavní, vedlejší, doplňkové, 

 ostatní metody: stínování, stínované vrstevnice, hypsometrie, lavírování. 

 

5.2 Znázornění terénních ploch v mapě 

Pro znázornění třetího rozměru v mapě se dle [1] pro mapy velkých měřítek 

v současnosti pouţívá pouze: 

 kóta, 

 vrstevnice, 

 technická šrafa. 

5.2.1 Kótování 

Pro poskytnutí rychlé a přesné informace o výšce terénu se mapa doplňuje 

absolutními a relativními výškami. Absolutní výška bodu je svislá vzdálenost mezi 
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skutečným horizontem bodu a příslušnou nulovou hladinovou plochou. Je to 

v podstatě nadmořská výška v systému Bpv. Relativní výška je svislá vzdálenost 

skutečných horizontů dvou bodů. Nazýváme ji výškový rozdíl a jedná se vlastně o 

převýšení mezi dvěma body. [1]. Kóty umísťujeme na významné body terénu. 

Kótováním však nezískáváme představu o reliéfu terénu.  

5.2.2 Vrstevnice 

Vrstevnicí nazýváme čáry, které zobrazují mnoţinu bodů o stejné a zároveň 

účelně zvolené výšce.  Konstruují se na podkladě vypočtených nadmořských 

výšek podrobných bodů. Za základní vrstevnice povaţujeme většinou vrstevnice 

metrové. Vertikální vzdálenost vrstevnic nazýváme interval. Pro měřítko 1:500 a 

větší je stanoven základní interval vrstevnic i = 1m. Pro měřítka 1:10 000 a menší 

je interval i = M / 5000, kde M je měřítkové číslo. Hlavní vrstevnice volíme 

převáţně jako pětinásobek základního intervalu. Pomocné vrstevnice volíme 

v rovinatějším terénu a v místech, kde horizontální vzdálenost dvou základních 

vrstevnic přesahuje pět centimetrů na mapě. Konstrukci vrstevnic začínáme 

interpolací ve směru spádnic a na čarách terénní kostry. Body získané interpolací 

se získají plynulou čárou. Pokud bychom nedodrţeli zásadu interpolace ve směru 

spádnice a provedli bychom interpolaci mezi všemi sousedními výškovými body, 

zkreslili bychom tak výsledek. Lineární interpolaci podle potřeby upravujeme na 

tzv. morfologickou interpolací. Morfologickou interpolací vrstevnic na spádnicích 

provedeme postupnou úpravu jejich polohy. Oblouky vrstevnic musí protínat 

spádnice pod pravým úhlem. Vyklenutí oblouku vrstevnice orientujeme podle 

směru sklonu svahové plochy a podle toho, zda spádnice patří k vyvýšenému nebo 

vhloubenému terénnímu tvaru.  

Pro snadnější určení výšek vrstevnic na mapě pouţíváme kótování 

vrstevnice. Ty umísťujeme po celé ploše mapy do přerušovaných vrstevnic tak, 

aby číslice byly orientovány vţdy ve směru stoupání. Kótujeme většinou hlavní 

vrstevnice a vykreslujeme celý jejich průběh silnější čarou. [6] 
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5.2.3 Technické šrafy 

Tuto mapovou značku pouţijeme v případě prudkého stoupání nebo 

klesání, pokud máme překročen minimální rozestup vrstevnic. Technické šrafy 

znázorňujeme střídavými delšími a kratšími čarami ve směru spádu. Pro zjištění 

velikosti převýšení a velikosti úhlů sklonu je nutné doplnit šrafy kótami hran. [1] 

 

6 Metody měření výškopisu 

V zásadě můţeme definovat čtyři metody pro měření výškopisu: 

 geodetické, 

 fotogrammetrické, 

 GNSS, 

 fyzikální. 

 

Z těchto základních metod přiblíţím alespoň v krátkosti geodetické metody 

mapování výškopisu, ze kterých jsem volil metodu pro své měření. 

 

Mezi geodetické metody dle [1] patří: 

 

 plošná nivelace, 

 měření profilů (profilování), 

 tachymetrie s vyuţitím optických dálkoměrů, 

 tachymetrie s vyuţitím elektronických dálkoměrů ( totálních stanic). 

 

6.1 Plošná nivelace 

Tato metoda se pouţívá především při měření výškopisu a to za podmínek 

kvalitního, aktuálního  polohopisného podkladu, kdy měřený terén musí být 

převáţně rovinný a přehledný. Body, kterým určujeme výšku, musí být 

jednoznačně polohově určeny nebo polohu dodatečným měřením určit.  Těmito 

body bývají zpravidla rohy budov, plotů a zdí, propustky, aj. [1] 
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6.2  Měření profilů 

Metodu profilování pouţíváme zejména pro zaměřování výškopisu u 

liniových staveb (silniční komunikace, ţeleznice, vzletové dráhy, vodní toky). 

Příčné profily měříme zpravidla ve směru kolmém na podélnou osu měřeného 

objektu. Vzdálenost staničení jednotlivých příčných profilů závisí hlavně na 

morfologických podmínkách terénu, měřítku výsledné mapy i na poţadavcích 

objednatele. Z měřených a vyhodnocených příčných profilů zpracováváme obvykle 

i profil podélný. [1] 

 

6.3 Tachymetrie  

Tachymetrie se začala rozvíjet především od poloviny 19. století v Itálii. 

Tehdy bylo potřeba sestrojovat výškopisné plány pro stavbu ţeleznic a pro 

trasování drah. Do té doby byla pouţívanou metodou metoda měřického stolu, 

přímé měření pásmem, latí nebo buzolou. Ze začátku byla pouţívanou metodou 

nivelace nebo profilovaní pomocí latí. Toto bylo však nákladné, zdlouhavé a proto 

se hledalo nové řešení, jak z jednoho stanoviska, jedním měřením určit i 

vodorovnou i svislou polohu jednotlivých podrobných bodů měřeného území. Bylo 

nutné spojit dálkoměr a přístroj pro měření jak vodorovných tak i svislých úhlů do 

jednoho celku. Tímto způsobem vznikla metoda, kterou nazýváme tachymetrie. 

Její největší předností je rychlý postup měřických prací. První přístroje byly 

nazývany po vynálezci Porrovi a dnes jiţ mají jen historický význam. Francouzský 

vynálezce J. Moinot dal základ nitkovému tachymetru. Vycházel z teodolitu a ke 

střední rysce záměrného kříţe přidal dolní a horní rysku. Pro výpočet výškových 

rozdílů se pouţívala logaritmická a tachymetrická pravítka. Optické dálkoměry se 

pro tachymetrii přestaly pouţívat v sedmdesátých aţ osmdesátých letech minulého 

století. Postupně se začaly nahrazovat tachymetry elektronickými, které jsou jiţ 

dnes nenahraditelnou součástí podrobného měření. [5] 
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6.3.1 Nitková tachymetrie  

Tato metoda je vyuţívána především při měření výškopisu i polohopisu 

v extravilánu, v těţce průhledném terénu. Výhodou je moţnost odečítání 

potřebných hodnot na kterékoliv části laťového metru. Nevýhodou je malá rychlost 

jak při měření, tak při zpracovávání (zejména v případě šikmých záměr). [4] Princip 

nitkové tachymetrie je znázorněn na obrázku 6.1. 

 

Obr. 6.1 Princip nitkové tachymetrie 

 

6.3.2 Tachymetrie s využitím diagramových dálkoměrů 

Jak jiţ bylo řečeno v předchozí kapitole, velkou nevýhodou nitkové 

tachymetrie je zdlouhavý výpočet vodorovné délky a převýšení. Tuto nevýhodu 

však dokázala poměrně úspěšně eliminovat konstrukce diagramového dálkoměru. 

V zorném poli dalekohledu je promítnut diagram s křivkami, pomocí nichţ je moţno 

odečíst přímo vodorovnou vzdálenost a převýšení. Přesnost měření délky o 

velikosti 100 m je asi 0,1 m– 0,2 m. [6] 

6.3.4  Tachymetrie s využitím dvojobrazových dálkoměrů 

V tomto případě se jedná o dálkoměry s vestavěnou dálkoměrnou 

základnou. Princip spočívá v tom, ţe před dolní polovinu objektivu je předsazen 

pentagonální hranol, pohybující se po pravítku základny, který odklání paprsek o 

3R. Před horní polovinu objektivu je předsazen pentagonální hranol, který odklání 

paprsek o R3 . Zacílením na bod vzniknou dva obrazy proti sobě posunuté, jeţ 
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lze koincidovat posunem hranolu po základně. Přímo na této zabudované 

základně lze poté odečíst hodnotu l, šikmá délka se poté vypočte ze vztahu 

lkgls cot , přičemţ k = 200 . Přesnost měření délky o velikosti 100 m je 

0,06 - 0,08 m. [6]  

                  

Obr. 6.2 Princip dvojobrazového dálkoměru         Obr. 6.3 Přístroj Zeiss BRT 006  

     

6.3.5 Tachymetrie s využitím elektronických dálkoměrů 

V tomto případě se k měření pouţívají elektronické tachymetry s odrazným 

hranolem na výsuvné výtyčce. Elektronické tachymetry mají řadu předností. 

Vyznačují se vysokou přesností délkového měření a velkým dosahem v řádu 

kilometrů. Obrovskou výhodou elektronických dálkoměrů je snadné zpracování 

naměřených dat. Elektronické tachymetry umoţňují měřit buď polární souřadnice, 

nebo relativní pravoúhlé souřadnice a převýšení včetně automatické registrace 

naměřených dat. Po vloţení příslušných parametrů do softwaru elektronického 

tachymetru se vodorovná délka určuje jiţ s fyzikální redukcí a součtovou 

konstantou. Výška bodu je při této metodě určena trigonometricky. 

Trigonometrické určování výšek a převýšení je zaloţeno na řešení trojúhelníka s 

uváţením fyzikálních vlastností Země a zemské atmosféry. Trigonometrické 

měření výšek se také pouţívá, pokud není moţné přímé měření výšky objektu 

např. pásmem. Princip tohoto měření je znázorněn na obrázku 6.4. K určení 

výšek, popř. převýšení se měří šikmé nebo vodorovné délky a svislé úhly. Pokud 

nelze délku měřit přímo, určuje se početně z měřených úhlů a popř. také délek 

pomocných základen. Při měření je nutné vzít v úvahu, zda je moţné měřit délku 
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přímo či nepřímo (pomocí zvolené základny), zda délka je krátká (do 200 m – není 

třeba uvaţovat vliv chyby ze zakřivení horizontu a vliv refrakce) či dlouhá (nad 200 

m – je třeba uvaţovat vliv chyby ze zanedbání skutečného horizontu a vliv 

refrakce). [3] [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 Princip trigonometrického měření výšek 

 

Trigonometrické určení převýšení je patrné ze vzorce 6.1 

 

CSPsSCSPsSP vzsvVvzdvVV )sin()cos(    (6.1) 

Výčet jednotlivých symbolů: 

P – určovaný bod, 

S – stanovisko, 

VS – výška stanoviska, 

VP – výška určovaného bodu, 

vs – výška stroje, 

vc – výška cíle, 

dSP  – šikmá vzdálenost, 

sSP  – vodorovná vzdálenost, 

z – zenitová vzdálenost. 
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7 Měřický náčrt 

Podkladem pro měřický náčrt výškopisu bývá zpravidla kopie měřického 

náčrtu polohopisu, nebo polohopisný podklad zvětšený do příslušného měřítka. 

Pokud nemáme kopii měřického náčrtu k dispozici a zvětšenina polohopisného 

podkladu neobsahuje ţádnou situační kresbu, musíme vystačit s čistým náčrtem, 

do kterého vyneseme síť stanovisek. Náčrt by tedy měl obsahovat síť stanovisek, 

podrobné výškové body, profily, čáry terénní kostry, tvarové čáry a horizontály. 

Většinu obsahu je vhodné předkreslit při rekognoskaci před měřením na 

stanovisku. Podrobné výškové body se v náčrtu značí leţatým kříţkem. Pokud 

jsou zaměřeny tachymetricky, průběh čar terénní kostry a průběh horizontál se 

kreslí hnědou barvou. Poloha bodů spolu s jejich čísly se zakresluje do náčrtu 

průběţně a kontroluje se shoda číslování zápisníku respektive registrace se 

zápisem do náčrtu. Podrobné body se v náčrtu číslují od čísla 1 v jedné číselné 

řadě. To platí v případě tachymetrického měření. Pokud bychom pouţili více 

metod, například metodu plošné nivelace, zavedli bychom dvě číselné řady. Po 

vyhotovení náčrtu ještě provedeme adjustaci náčrtu. [6] V dnešní době se však 

vyhotovení měřického náčrtu můţe vypustit zejména při pouţití kódové kresby.   

 

obr. 7.1 Ukázka tachymetrického náčrtu [6] 
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8 Přípravné práce 

K tomu, aby práce nejen při měření ale i při zpracování proběhly bez 

zbytečných časových prodlev, je třeba nashromáţdit informace o daném území, 

jeho poloze, hustotě bodového pole, přístupu a další údaje.  

8.1 Popis mapované lokality 

V obci Strání jsou v současné době v provozu dva hřbitovy: 

 

 Nový hřbitov, umístěný v severovýchodní okrajové části intravilanu obce, 

v trati Zaječí, severně od silnice Strání – Březová, který byl vybudován na 

pozemku p. č. 1677/2. Tento hřbitov byl budován v 80-tých letech a hlavním 

důvodem pro stavbu dalšího hřbitova bylo zamezování církevních obřadů v obci 

s poměrně hlubokým duchovním ţivotem. Je proto umístněn mimo obec a navíc 

geologické podmínky v této lokalitě zde omezují, ba dokonce znemoţňují 

pohřbívání i nadále. 

 

 

obr. 8.1 Nový hřbitov   
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 Starý hřbitov je umístněn na pozemku parc. č. st. 50, situovaný 

v bezprostředním sousedství kostela uprostřed obce. Hřbitov se nachází na mírně 

vyvýšené plošině omezené od severozápadu a jihovýchodu 4 aţ 5 m vysokým 

svahem nad příkopem a navazujícím valem  bývalé tvrze, vybudované ve střední 

části pravého údolního svahu, na nevýrazném hřbetu mezi údolími pravostranných 

přítoků Klanečnice. 

Na tomto hřbitově se pochovává jíţ více neţ 100 let a je zcela zaplněn. Občané 

obce Strání ale preferují pohřbívání v této lokalitě, proto se hledala se cesta jak 

navýšit kapacitu starého hřbitova se zajištěním pohřbívání na desítek ne-li sta let 

dopředu bez nutnosti existence „nového“ hřbitova u silnice Strání – Březová. 

Navýšení kapacity starého hřbitova je moţné jeho rozšířením. Prakticky to 

znamená vyuţít pozemků na jihovýchodní a na jihozápadní straně stávajícího 

hřbitova.  

Realizace úprav stávajícího stavu a rozšíření hřbitova u kostela by se prováděla 

etapovitě hlavně z důvodů: 

 zajištění postupného pohřbívání, 

 doběhnutí doby stanoveného tlení lidských ostatků na starém hřbitově (15 

let), 

 finančních. 
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Obr. 8.2 Letecký snímek mapovaného území [14] 

 

 

Obr. 8.3  Pohled na mapované území z jiţní strany 
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8.2 Rekognoskace terénu 

  Vedení obce Strání , jako investor a objednatel projektu, svolalo jednání 

přímo v místě realizace stavby. Přizváni byli také vlastníci dotčených a sousedních 

parcel, zástupci projekční firmy a také duchovní správce farnosti. Cílem této 

schůzky bylo přiblíţit danou problematiku hlavně z hlediska věcného a funkčního 

vymezení stavby, časového průběhu, přípravy a realizace. Nebyl také opomenut 

ani geologický průzkum a geodetické podklady. Konkrétněji jsme téma řešili aţ 

pochůzkou po lokalitě, kdy si hlavní projektant kladl poţadavky na výstupní 

elaborát a to zejména výčtem prvků pro měření, hustotou rastru výškových kót a 

stanovil také poţadavek, který měření zkomplikoval hlavně ze stránky časové, coţ 

byla nutnost měření jednotlivých rámů všech hrobů. Z portálu ČÚZK byly 

připraveny a vytištěny místopisy trigonometrických bodů to hlavně zajišťovacích 

bodů kostela a bodu nivelačního pořadu Strání – státní hranice, kterými bych mohl 

pouţít pro připojení měření jak na S-JTSK, tak na Bpv. Následně jsem si terén 

ještě jednou důkladně prozkoumal, pomocí místopisů jsem našel čepovou značku 

a z časových důvodů zvolil jako nejvhodnější řešení připojení pomocí technologie 

GNSS. Pro práci byla vybrána místa, nejvhodnější k  měřické stabilizaci bodů tak, 

aby byly zajištěny dobré observační podmínky a zároveň aby bylo moţné ze 

stejného stanoviska zaměřit také určitou část lokality. Tímto jsem se snaţil zajistit 

rychlejší postup prací, neboť pro uspokojení potřeb projekce se počet podrobných 

bodů pohybuje v řádech nejméně stovek. Klíčové pro celou rekonstrukci budou 

hlavně sousední pozemky soukromých vlastníků a navíc byly tyto pozemky 

oploceny, proto následovalo v dalším kroku zajištění přístupu pro měřické práce a 

také tímto předejít případnému zdrţení. 

8.3 Mapový podklad 

  Katastrální území Strání není zamapováno v digitální ani digitalizované 

podobě, ale grafickou katastrální mapou v měřítku 1:2880, která byla k dispozici 

jen v podobě rastrovém obrazu. Převáţně u sousedních pozemků jsem  jako 

vlastnické hranice uvaţoval průběh stávajících oplocení. Do budoucna by však 

bylo nutné svolání vlastníků všech dotčených i sousedících parcel sepsání 

souhlasného prohlášení, vytvoření geometrického plánu pro zpřesnění hranic a to 
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přesně podle postupu, jak jej stanovuje prováděcí vyhláška katastrálního zákona. 

Tímto krokem by se předešlo případným sporům, které by mohly vzniknout 

v započetí a průběhu stavby.  

 
8.3.1 Dotčené pozemky 

 

Všechny pozemky, dotčené budoucími stavebními úpravami ve stávající 

části i v rozšiřovaných částech hřbitova, se nachází v rozsáhlém chráněném 

území Bílých Karpat (CHKO Bílé Karpaty), patřící do IV. Zóny CHKO Bílé Karpaty 

(okrajové, sídelní). Seznam dotčených pozemků se jmény jejich vlastníků jsou 

uvedeny v tabulce 8.1. 

 

Tab. 8.1 Výčet dotčených pozemků 

 

Pozemek 
p.č. 

Druh pozemku, využití Vlastník 

50 Ostatní plocha;  
hřbitov, urnový háj 

Obec Strání, Na Kopci 321, Strání, 687 65 

st. 493 Zastavěná plocha a nádvoří 
(márnice) 

Obec Strání, Na Kopci 321, Strání, 687 65 

48/1 Trvalý travní porost Václav Zámečník, Sídliště Olšava 2212, 
Uherský Brod, 688 01 

48/2 Zahrada Alena Hrbáková, Obecnice II 850, Strání, 687 
65 

48/4 Trvalý travní porost Václav Zámečník, Sídliště Olšava 2212, 
Uherský Brod, 688 01 

48/5 Zahrada Alena Hrbáková, Obecnice II 850, Strání, 687 
65 

49/2 Zahrada Římskokatolická farnost Strání 102, Strání, 
687 65 

49/3 Zahrada Římskokatolická farnost Strání 102, Strání, 
687 65 

53/2 Zahrada Jana Vráblová, Na Výsluní IV 787, Dolní 
Němčí, 687 62 

53/3 Zahrada Janka Vráblová, Na Výsluní IV 787, Dolní 
Němčí, 687 62 

54/2 Zahrada Ludmila Stráňáková, Dolina 1002, Strání, 687 
65 
Martin Zámečník, Na Kopci 47, Strání, 687 65 

st. 492 Zastavěná plocha a nádvoří Janka Vráblová, Na Výsluní IV 787, Dolní 
Němčí, 687 62 

st. 535 Zastavěná plocha a nádvoří Alena Hrbáková, Obecnice II 850, Strání, 687 
65 
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Pozemek 
p.č. 

Druh pozemku, využití Vlastník 

st. 558 Zastavěná plocha a nádvoří Anna Bruštíková, Pod Kopcem 118, Strání, 
687 65 

6550 Ostatní plocha; ostatní 
komunikace 

Obec Strání, Na Kopci 321, Strání, 687 65 

   

 
 
 
8.3.2  Sousední pozemky 
 
  Výčet sousedních pozemků se jmény vlastníků byl stejně jako u dotčených 

pozemků vyhotoven na poţadavek hlavního projektanta (viz. tabulka 8.2). 

 
Tab. 8.2 Výčet sousedních pozemků 

Pozemek 
p.č. 

Druh pozemku, využití Vlastník 

st. 534 Zastavěná plocha a nádvoří Římskokatolická farnost Strání 102, Strání, 
687 65 

st. 1 Zastavěná plocha a nádvoří Římskokatolická farnost Strání 102, Strání, 
687 65 

51/1 Ostatní plocha, ostatní 
komunikace 

Římskokatolická farnost Strání 102, Strání, 
687 65 

st. 2 Zastavěná plocha a nádvoří Římskokatolická farnost Strání 102, Strání, 
687 65 

st. 7 Zastavěná plocha a nádvoří Janka Vráblová, Na Výsluní IV 787, Dolní 
Němčí, 687 62 

st. 10 Zastavěná plocha a nádvoří Ludmila Stráňáková, Dolina 1002, Strání, 687 
65 

st. 594 Zastavěná plocha a nádvoří Josef Grebík, Dolina 471, Strání, 687 65 

st. 595 Zastavěná plocha a nádvoří Petr Macíček, Dolina 469, Strání, 687 65 
Julie Macíčková, Dolina 469, Strání, 687 65 

st. 596 Zastavěná plocha a nádvoří Petr Macíček, Dolina 469, Strání, 687 65 
Julie Macíčková, Dolina 469, Strání, 687 65 

st. 460 Zastavěná plocha a nádvoří Antonín Popelka, Dolina 711, Strání, 687 65 

st. 511 Zastavěná plocha a nádvoří Mgr. Hynek Horňáček, Dolina 468, Strání, 687 
65 

47/4 Zahrada Mgr. Hynek Horňáček, Dolina 468, Strání, 687 
65 
Mgr. Pavla Horňáčková, Dolina 468, Strání, 
687 65 

6531/2 Ostatní plocha, ostatní 
komunikace 

Obec Strání, Na Kopci 321, Strání, 687 65 

44/2 Zahrada Anežka Tinková, Sv. Cyrila a Metoděje 525, 
Strání, 687 65 
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Pozemek 
p.č. 

Druh pozemku, využití Vlastník 

45/4 Ostatní plocha, neplodná půda Anežka Tinková, Sv. Cyrila a Metoděje 525, 
Strání, 687 65 

44/1 Zahrada Anna Bruštíková, Pátera J. Novotného 97, 
Strání, 687 65, 
Josef Bruštík, Pátera J. Novotného 97, Strání, 
687 65 

45/2 Zahrada Jana Polanská, Dolina 937, Strání, 687 65 

st. 324/2 Zastavěná plocha a nádvoří Marie Janošíková, Kostelní 328, Strání, 687 
65 

st. 324/1 Zastavěná plocha a nádvoří Stanislav Stolařík, Pátera J. Novotného 100, 
Strání, 687 65, 
Štěpánka Stolaříková, Pátera J. Novotného 
100, Strání, 687 65 

st. 322/1 Zastavěná plocha a nádvoří Juraj Brestovský, Pátera J. Novotného 99, 
Strání, 687 65, 
Anežka Brestovská, Pátera J. Novotného 99, 
Strání, 687 65 

st. 322/2 Zastavěná plocha a nádvoří Juraj Brestovský, Pátera J. Novotného 99, 
Strání, 687 65, 
Anežka Brestovská, Pátera J. Novotného 99, 
Strání, 687 65 

  
 

9 Měřické práce 

9.1 Zaměření bodů měřické sítě technologií GNSS 

Správný výběr stanovisek, resp. bodů měřické sítě při pouţití technologie 

GNSS je velice důleţitý pro úspěch měření. Přestoţe pouţitý přístroj přijímá jak 

signál GPS tak i signál systému GLONASS, je známo, ţe potenciálně kaţdý 

předmět, který brání přímé viditelnosti mezi GNSS přijímačem a satelity zhoršuje 

funkci systému. Budovy dokáţí signál zcela zastínit, jiné předměty mohou signál 

zastínit částečně, popřípadě ho odráţet, nebo lomit, jako např. stromy. Pokusil 

jsem se proto v rámci celého území najít a stabilizovat stanoviska, aby by byla co 

nejméně zatíţena stíněním signálu. Protoţe se jednalo o zakázku, kde je velice 

pravděpodobné, ţe měřická činnost zde bude probíhat i nadále, vybral jsem jako 

stabilizaci plastové harpony a měřické hřeby (viz. obr. 9.1, viz. obr. 9.2). 
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Obr. 9.1 Stabilizace plastovým znakem 

 

 

Obr. 9.2 Stabilizace měřickým hřebem 

 

Síť pevně stabilizovaných bodů zaměřených technologií GNSS, slouţila 

jako základ pro připojení sítě do S–JTSK a Bpv. GNSS je obecné pojmenování 

pro několik satelitních systémů pouţívaných v civilní sféře. Patří mezi ně americký 

GPS NAVSTAR, ruský GLONASS a nově vznikající evropský GALILEO. 
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  Obr. 9.3 Druţice GPS nad zemským povrchem [13] 

Při měření byla pouţita metoda měření v reálném čase RTK (real time 

kinematic). Základním principem této metody je získání aktuálních přesných 

korekcí měřených souřadnic v reálném čase. Tyto korekce nepřímo poskytuje s 

dostatečnou přesností referenční stanice umístěná na bodě o známých 

souřadnicích. Referenční stanice přijímá signál z druţic, převádí ho do jiného 

formátu a tento vysílá pomocí radimodemu do roveru. Přímo v roveru dochází k 

výpočtu potřebných korekcí porovnáním signálu přijatého z referenční stanice se 

známými souřadnicemi stanoviska. Takto získané korekce jsou pouţity při 

zpracování druţicového signálu přijímaného roverem ke zvýšení přesnosti určení 

prostorové polohy bodu. Analýza signálu je zaloţená na zpracování dopplerovsky 

posunuté nosné vlny. Jedná se tedy o fázové měření. Dostupnost výsledků v 

reálném čase samozřejmě přináší řadu výhod. Ihned v terénu máme moţnost 

kontroly správnosti měření. Měřená data je moţno prohlíţet, editovat a kontrolovat 

přímo v terénu a nikoliv tak činit aţ při postprocessingu v kanceláři. Okamţitá 

dostupnost polohy roveru spolu s poměrně vysokou dosaţitelnou přesností nám 

dává moţnost pouţít metodu RTK při vytyčovacích pracích. Obsluhu celé 

aparatury přitom zvládne jediný operátor. Metoda RTK je moderním, rychlým a 

efektivním nástrojem současné zeměměřické praxe vyuţitelným v oblastech jako 

budování a údrţba bodových polí, katastr nemovitostí, inţenýrská geodézie, GIS, 

pozemkové úpravy, atd. 
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Obr. 9.4  Síť měřických bodů 

Měření RTK bylo navázáno na síť referenčních stanic Trimble VRS Now 

Czech, které poskytuje korekce všem GPS/GNSS přijímačům jakýchkoliv značek 

jak pro geodézii, tak pro GIS. Síť je provozována firmou Trimble dle úspěšného 

modelu, který se jiţ osvědčil například ve Velké Británii (115 stanic), Německu 

(170 stanic), Irsku (22 stanic) a Estonsku (21 stanic). V České republice je 

rozmístěno 24 referenčních stanic, aby měl uţivatel kdekoliv v Čechách, na 

Moravě či ve Slezsku kvalitní RTK korekce. Do sítě dodává data i 8 stanic z 

Trimble VRS NOW Deutschland, aby byla kvalitně pokryta západní část České 

republiky (viz. obr. 9.3 ). [10] 
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Obr. 9.5  Síť referenčních stanic VRS-NOW [10] 

 

9.2 Zaměření bodů polohopisu a výškopisu 

  Pro samostatné zpracování této práce se naízelo více metod, jak danou 

lokalitu mapovat. Pro poměrně dobré observační podmínky se na počátku zdála 

jako vhodnou moţností měření lokality pouze metoda RTK v kombinaci 

s terestrickým doměření některých oblastí. Tato metoda se však záhy ukázala 

nevyhovující, neboť pro jednu osobu by to znamenalo soustředit se jak na práci 

s přístrojem, tak i na volbu bodů polohopisu, aby byl terén co nejlépe vystiţen. 

Pohyb s přístrojem mezi hroby by byl značným omezením.  Rozhodl jsem se  pro 

technologický postup, kdy jsem současně měřil polohopis i výškopis pomocí 

elektronického tachymetru (totální stanice) a sice elektronickou tachymetrií, která 

se jevila jako nejvhodnější a časově nejméně náročnější řešení.  

   Elektronická tachymetrie je metoda, kdy měřením z jednoho stanoviska 

určujeme jak polohu, tak i  výšku bodů na zemském povrchu. Takto polohopisné a 

výškopisné plány slouţí přinejmenším pro projektování a realizaci různých 

stavebních děl, objektů a činností.   
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  Elektronický tachymetr je přístroj, který nám umoţňuje zaznamenávat 

naměřené údaje, tzn. polární souřadnice přímo na paměťové médium, coţ 

nejenom urychluje rychlost měření, ale především vylučuje veškeré chyby 

vznikající při zápisu do zápisníků. Zaznamenané údaje lze velmi snadno přenést 

do počítače a za pomocí různých programů, ať uţ grafických nebo výpočetních 

převést veškerá data do finální grafické podoby.  

  Díky snaze o co největší automatizaci měřických prací v terénu a rozvoji 

mikroelektroniky se elektronické tachymetry (totální stanice) dnes jiţ pohybují na 

velmi vysoké úrovni a lze s nimi dosáhnou velké přesnosti. Pro svoji práci jsem 

pouţil totální stanici Trimble 5503 DR.  

Zadané území bylo mapováno s rozloţením bodů tak, aby bylo moţno 

vytvořit účelovou mapu zájmového území. U sběru dat bylo důleţité zaměřenými 

body vystihnout charakteristické prvky reliéfu, především  terénní hrany. 

Předmětem geodetického zaměření pro tvorbu účelové mapy byly kromě 

jednotlivých hrobů také komunikace, rozhraní ploch, ploty, budovy a jiné stavební 

objekty, vstupy, dopravní značky, stromy a povrchové znaky inţenýrských sítí. 

Kanalizace byla měřena na středech poklopů kanalizačních šachet.  

9.3 Využití kódové kresby 

Dnešní doba nastoluje nutnost zrychlit proces sběru a zvýšit kvalitu, stejně 

tak rychlost zpracování informací. Je potřeba co nejvíce zefektivnit geodetické 

práce, zejména pak práci v terénu. 

Výsledkem běţného měření v terénu je seznam rovinných souřadnic 

s nadmořskými výškami a čísly bodů. Načtením těchto bodů do výkresu vznikne 

výkres s body a jejich popisem. Tyto slouţí jako podklad k vytvoření následné 

kresby. Konečné zpracování dané kresby je potřebné provést ručně v grafickém 

prostředí. Při prácích, u nichţ se nevyţaduje odevzdání náčrtu, lze vyhotovení 

náčrtu vypustit. U dnešní moderní techniky s operačními systémy, vidíme na 

displeji po zaměření prvku a správném přisouzení kódu, zobrazení poţadovaného 

prvku v kresbě. Tímto si zjednodušíme následné zpracování a kostru výkresu 

máme zhotovenou přímo z terénu. Prostřednictvím kódového sběru jsou součástí 

výkresu bodové grafické prvky, liniové prvky a v neposlední řade i textové prvky. 
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Zkvalitňování nových metod a technologií přispívá významně k urychlení 

zpracování naměřených výsledků, zkvalitňuje tvorbu geodetických výkresů 

a sniţuje podíl rutinních prácí, které jsou často zdrojem vzniklých chyb a 

nepřesností.  

Kód prvku znamená alfanumerické jednoznakové, anebo víceznakové 

označení, pod kterým je prvek definován v tabulce prvků. Na základě převodové 

tabulky je moţné přiřadit ke značkám kódy a ty se následně vykreslí spolu 

s atributy definovanými pro daný kód. Volenými atributy je vrstva, barva, šířka 

a styl.  

Podle funkce existují řídící kódy a kódy prvků. Řídící kódy definují akci, 

která se vztahuje k příslušnému prvku definovaným kódem prvku. Definují se tři 

akce, kterými jsou, start prvku, ukončení prvku a uzavření prvku. Kódy prvků 

označující typ prvků podle definiční tabulky. 

Principem metody je, ţe se při měření zadávají krátké, většinou znakové 

kódy udávající význam bodů. Zpracováním údajů vznikne textový soubor seznamu 

souřadnic s kódy. Na základě konverzní tabulky definující význam a interpretaci 

jednotlivých kódů se po importu seznamu souřadnic s kódy vygeneruje výkres 

s kresbou. Vygenerovaný výkres obvykle není kompletní a bezchybný, proto je 

potřeba doplnit místa, které nebylo moţné kódovat a opravit chybně zakódované 

body. 

Kódy se registrují na straně přístroje, anebo na straně podrobného bodu. 

To je v případě pouţití jednomuţné totální stanice (one man total station), kdy 

kódujeme na straně hranolu. Jestliţe podrobný bod reprezentuje více prvků 

měření, přisoudí se mu více kódů. Body se stejnými kódy jsou spojované v pořadí, 

v jakém jsou registrované. Mezi body se stejným kódem mohou být měřené i body 

s jiným kódem. Nejpouţívanějším softwarem s moţností vyuţití kódovaní je 

Microstation. [8] [9]  

Kódovou kresbu jsem pouţíval jen při pouţití TCU kontroleru na totální 

stanici.  
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9.4 Použité přístroje a pomůcky 

Pro vybudování bodů měřické sítě metodou GNSS byla pouţita aparatura 

TRIMBLE R8 (viz. obr. 9.6 ). Tento přístroj spojuje rozsáhlý výběr funkcí a 

vlastností do integrovaného a flexibilního systému pro náročné geodetické práce. 

Zahrnuje v sobě vestavěný radiopřijímač/vysílač, který zabezpečuje flexibilitu pro 

práci jako rover, anebo jako báze. Podporuje široký výběr druţicových signálů 

napřiklad GPS L2C,L5 a GLONASS L1/L2. Ve spojení s kontrolní jednotkou 

TCU a polním softwarem Trimble Survey Controller získáme komfortní a 

přehledné prostředí, které umoţňuje velmi snadné pouţívání celého systému (viz. 

obr. 9.8 ). 

Podrobné měření bylo realizováno pomocí totální stanice Trimble 5503 DR 

(viz. obr. 9.5). Tato totální stanice je vybavena dynamickými servomotory, které 

ovládají jak horizontální tak vertikální pohyb  a dálkoměrem s moţností měřit 

pasivním odrazem přímo od měřených objektů. To je výhodou pří měření přes 

překáţku nebo bez nutnosti vstupu na cizí pozemek. Je určena pro univerzální 

pouţití v inţenýrské geodézii, mapování a katastru nemovitostí. Jde o spolehlivý 

přístroj s vysokou mírou vyuţitelnosti. Střední chyba měřené délky je    md = 2 mm 

+ 2 ppm. Střední chyba měřeného směru v jedné poloze tímto přístrojem je mr = 

10cc.  

 

                        

Obr. 9.6  Totální stanice (elektronický                            Obr. 9.7  GNSS přijímač TRIMBLE R8 [10] 
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tachymetr) TRIMBLE 5503 DR [10] 

Pro ovládání GNSS aparatury byl pouţit kontroler, který však díky adaptéru 

lze také připnout na totální stanici, čímţ se moţnosti totální stanice 

několikanásobně zvýší (viz. obr. 9.7). 

Trimble CU controller je vyspělá odpojitelná ovládací jednotka navrţena zejména 

pro Trimble optické a GNSS měřici systémy. V operačním systému Microsoft 

Windows CE.NET pracuje Trimble polní software Survay Controller a dalši 

poţadované specializované programy. 

Kontroler Trimble CU je ústředním prvkem Integrovaného měření Trimble. 

S nainstalovaným softwarem, jako třeba Trimble Survey Controller, jednoduše 

shromaţďujete GNSS a optická data přepínáním mezi přístroji na kontroleru.  

Pouţitím externího modemu, jako třeba mobilního telefonu s Bluetooth, lze posílat 

a přijímat soubory přes Internet přímo v terénu.  

V kanceláři umoţňuje „kolíbka“ na kontroler rychlý přenos dat na počítač. Trimble 

CU také poskytuje moţnost komunikace pouţitím sériového a USB portu. Data 

mohou byt přenesena na počítač pouţitím kabelu, Bluetooth, čtečky karet nebo 

pomoci USB flash paměti. 

 

                                      

 

           Obr. 9.8  Pouţité přístroje s kontrolerem TCU [10] 
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           Obr. 9.9  TRIMBLE CU [10] 

 

Dalšími pomůckami byl optický hranol s drţákem, teleskopická výtyčka, pásmo, 

svinovací metr, křída, signalizační sprej a samozřejmě stativ a podloţka. 

 

10 Výpočetní a grafické práce 

Na trhu existuje celá řada softwaru, ve kterých je moţné data zpracovat a 

vytvořit poţadované výstupy. Kaţdý program má své pro i proti a záleţí na 

uţivateli, jaký si vybere. Volba se často odvíjí od cenové dostupnosti, od prvních 

dojmů a zkušeností uţivatele, anebo také od poţadavku zákazníka. 

Protoţe se v mém případě jednalo o převzetí zakázky pro firmu Geomma, 

s.r.o., bylo ke zpracování naměřených údajů stejně jako u měřického vybavení 

pouţito programového vybavení, kterými výše uvedená firma disponuje.  

 

10.1 Výpočet bodů měřické sítě  

 Pro výpočet bodů měřické sítě získaných uţitím metody GNSS jsem pouţil 

softwaru, jeţ byl součástí balíků firmy TRIMBLE. 

Trimble Survey Controller  - polní software, který kompletně řeší sběr dat, 

vytyčování, dopravní komunikace, výpočetní úlohy a správu dat. V rámci jednoho 
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softwaru, jedné kontrolní jednotky je moţné pracovat jak uţ s GPS nebo totální 

stanicí. Ve spojení s kontrolnímí jednotkou Trimble CU  poskytuje velmi 

produktivní nástroj pro polní práce. Trimble Survey Controller je společnou 

platformou pro GPS a totální stanice. Mimo to, ţe je kompletně v češtině včetně 

nápovědy, disponuje mnoha přednostmi, mezi které například patří velmi snadné 

ovládání, kódování kresby, aktivní DXF podklady, kompletní výpočetní funkce, 

volitelné výstupní protokoly, vkládání a vytyčování 3D komunikací, dále umoţňuje 

tvorbu lokálního transformačního klíče přímo v terénu. Obsahuje globální 

transformační klíč do JTSK s opravami a přesný model geoidu pro ČR schválený 

CUZK a je schválen pro odevzdávání výsledků do katastru. 

 

                              
Obr. 10.1  TRIMBLE Survey Controller [10] 

 

10.2 Výpočet bodů polohopisu a výškopisu 

Pro kaţdý den měření byl v paměti totální stanice vytvořen soubor 

(zápisník), do kterého byl pořizován digitální záznam měření. Jednotlivé zápisníky 

se číslovaly postupně.  

Program GROMA verze 9.0, ve kterém jsem pracoval je určen ke 

geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny základní geodetické úlohy (viz. 

obr. 10.2). Navíc obsahuje grafiku a moţnost digitalizace rastrových dat. Umí 

zpracovávat data ve formátech všech běţných záznamníků, dávkově i jednotlivými 

výpočty.  

 Naměřená data byla pomocí datového kabelu a programu GDM Link 

překopírována z paměťového záznamníku stroje do počítače. V programu Groma 
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bylo potřeba před samotným importem zápisníků nastavit korekce pro Křovákovo 

zobrazení a opravy z nadmořských výšek zadáním vztaţného bodu ze zájmové 

oblasti a pomocí souřadnic tohoto bodu byl vypočten koeficient, kterým byly 

násobeny všechny délky importované ze zápisníků. Zápisníky byly po zpracování 

otevřeny, upraveny a byl zaloţen nový soubor seznamu souřadnic, do kterého 

jsem měření počítal. Při výpočtu se kontrolovaly odchylky u nadbytečných 

orientací. Vypočetly se souřadnice všech podrobných bodů a stanovisek 

zaměřených jako rajón. Poloha byla tedy určena v systému S-JTSK, výška bodů 

v systému Bpv. Výpočetní kroky byly protokolovány a uloţeny. Výsledný výstup 

souřadnic bodů měřické sítě byl uloţen ve formátu *crd  a  *txt. Výřez seznamu 

souřadnic  je obsahem přílohy číslo 2. Celý seznam souřadnic je uloţen v digitální 

podobě na CD. Výpočetní protokol podrobných bodů tvoří přílohu č. 4. 

 

 

    Obr. 10.2  Výpočetní program GROMA verze 9.0 
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10.3 Grafické práce   

  Grafické práce jsem řešil s vyuţitím programu MICROSTATION 95. Tento 

program patři do skupiny „CAD“ programy (computer aided design) a patří ke 

světové špičce. Má širokou škálu vyuţitelnosti a to převáţně tam, kde je nutností 

vytvářet grafickou a technickou dokumentaci.  

  Import bodů do výkresu byl proveden pomocí příkazu „mld,“ kterým se 

program Groma otevře v prostředí programu Microstation. Velkou výhodou bylo 

jednoduché a přehledné nastavení atributů jednotlivých poloţek a to čísla bodu, 

výšky a značky bodu. Importovány byly jak body měřické sítě, tak body podrobné a 

v grafickém programu Microstation byla zhotovena polohopisná i výškopisná 

sloţka práce. Polohopisná sloţka je tvořena především liniovými prvky, 

spojováním podrobných bodů. Je doplněna o potřebné mapové značky.  Jako 

podklad pro kresbu polohopisu mi také poslouţily jednoduché dxf soubory 

s kódovou kresbou a hlavně pak data získaná z datového skladu jednotné digitální 

technické mapy Zlínského kraje, kde jsem pouţil výkresy uličních čar a výkresy 

jednotlivých inţenýrských sítí jako doplnění do celistvosti výsledného výkresu. 

U zobrazování výškopisu jsem zvolil uţití plných výškových kót. Pro velký 

počet podrobných bodů jsem jednotlivé kóty rozlišil jak velikostí tak i barvou, aby 

bylo zřetelné, ke kterému bodu polohopisu náleţí. 
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Obr. 10.3  Program MICROSTATION 95 

  

10.3.1 Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje  

  Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje, dále jen JDTM 

ZK, odkud jsem čerpal podklady připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci 

inţenýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. 

Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení 

technických map mezi jejich uţivateli (obcemi, správci inţenýrských sítí, krajem a 

zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu. [12] 
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Obr. 10.4  Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje [12] 

 

Technická mapa je sloţena z Účelové mapy polohopisné situace - ÚMPS 

(geodeticky měřená uliční čára - polohopis a výškopis v měř. 1:500, systému S-

JTSK), která v digitální podobě zobrazuje objekty (např. domy, sloupy, čísla 

popisná atd.) a průběhů inţenýrských sítí, které se na území kraje nacházejí. 

Uliční čára daného katastru je vlastnictvím příslušné obce a inţenýrské sítě 

vloţené do systému správy JDTM zůstávají v majetku správců a vlastníků sítí. 

Princip projektu spočívá ve vyuţití jiţ naměřených dat při nových měřeních a 

navrácení aktualizovaných měření zpět do datového skladu. Dodrţováním tohoto 

cyklu bude trvale zajištěn aktuální stav digitální technické mapy jednotlivých obcí 

Zlínského kraje.  

Datový sklad je relační databáze, která obsahuje data v jednotné struktuře 

rozdělené do následujících kategorií: 

 data geodeticky přesná,  

 data digitalizovaná, kde přesnost není zaručena (digitalizovaná ÚMPS a 

KM). [12] 
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10.4  Přesnost vykonaných prací   

  Přesnost přístroje byla pro mé měření plně dostačující. Potřeba určení 

polohových souřadnic a výšek podrobného měření byla centimetrová, protoţe 

měření probíhalo jen po stálém a zpevněném povrchu. Jinak by při nezpevněném 

povrchu bylo určení výšky na decimetry. Střední chyba úhlu mω = √2 mr = 14cc. 

střední chyba měřené délky md nepřesáhla hodnotu 2,2 mm při 100 metrové 

záměře. To znamená, ţe příčná odchylka na tuto vzdálenost při střední chybě úhlu 

14cc je asi 2 mm. Podrobné měření proběhlo v první poloze dalekohledu, kde je 

moţnost projevení se přístrojových chyb na měřený směr. U přístroje Trimble 5503 

DR lze před měřením vykonat kontrolu zacílením na vzdálený směr. Po stisknutí 

tlačítka se přístroj automaticky přetočí do druhé polohy na tentýţ cíl. Měřič má tak 

moţnost překontrolovat zda přístroj cílí v obou polohách stejně. Touto kontrolou 

jsem usoudil, ţe je by mělo být vše v pořádku. Vzhledem k maximální délce 

záměry méně jak 400 metrů by byla hodnota chyb ovlivňujících výsledné 

souřadnice minimální. Dle této úvahy se domnívám, ţe vliv přístroje na určení 

polohy bodu je zanedbatelný vzhledem k poţadované přesnosti prací. Při měření 

byly zaměřeny identické body, jejichţ souřadnice byly následně porovnány. Střední 

souřadnicová chyba se u identických bodů pohybovala v rozmezí 0 – 0,3 m a 

porovnání výšek identických bodů v rozmezí 0 – 0,4 m.   

 

Obr. 10.5  Princip kontrolně změřených bodů z více stanovisek [6] 
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11 Závěr 

 Předmětem mé diplomové práce bylo vyhotovení geodetické dokumentace 

pro účely rekonstrukce farního hřbitova v katastrálním území Strání. Při zpracování 

této práce jsem mohl nejen prokázat znalosti získané během studia, ale také jejich 

praktické vyuţití pro úspěšné vyřešení dané problematiky.   

 Nejdříve byla provedena rekognoskace terénu a stabilizace bodů měřické 

sítě. Poté následovalo připojení do S-JTSK a Bpv pomocí technologie GNSS 

s napojením na síť referenčních stanic VRS-NOW. Ke sběru dat byla pouţita 

aparatura Trimble R8. Proměření sítě jsem provedl spolu s měřením podrobných 

bodů metodou elektronické tachymetrie za pomoci totální stanice Trimble 5503 

DR. Zpracování naměřených dat proběhlo v programech Trimble survay controller 

a programu Groma. Při grafickém zpracování  byl pouţit program MicroStation 95.  

 Výsledkem této práce je účelová mapa v měřítku 1:250, v tištěné i digitální 

podobě spolu s referenčními výkresy, textovými a grafickými přílohami. Práce 

rovněţ nadále poslouţila jako podklad pro projekci rozsáhlé rekonstrukce farního 

hřbitova.  

 Vzhledem k náplni mého povolání mi tato práce přinesla mnoho nových 

zkušeností a poznatků. Tato práce se stala hlavním podkladem při řešení nevšední 

problematiky, jakou je právě rekonstrukce hřbitova. 
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