
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a d�lního m��ictví 

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM��ENÍ 

AREÁLU �ESKOSLOVENSKÉHO OPEVN�NÍ 

HLU�ÍN – DARKOVI�KY 

diplomová práce 

Autor:                                                       Bc. Radek Suchánek  

Vedoucí diplomové práce:                      Ing. Roman Kapica, Ph.D. 







Pod�kování

Mnohokrát d�kuji panu Ing. Romanovi Kapicovi, Ph.D. za jeho cenné rady a 

pomoc p�i vypracování této diplomové práce. 



Anotace

Cílem diplomové práce bylo polohopisné a výškopisné zam��ení Areálu 

�eskoslovenského opevn�ní Hlu�ín - Darkovi�ky. V práci je popsána stru�ná 

charakteristika dot�eného území, p�ípravné a terénní práce, použité p�ístroje a pom�cky, 

použité metody m��ení a zpracování nam��ených dat, tvorba ú�elové mapy a DMT - 

digitálního modelu terénu. Výsledky poslouží pro ú�ely fotogrammetrického m��ení a 

propagaci této kulturní památky. M��ení bylo provedeno v sou�adnicovém systému S-

JTSK a výškovém systému Bpv. 

Klí�ová slova: DMT, polohopis, výškopis. 

Summary

The aim of this dissertation was planimetric and altimetric focus of Area 

Fortification Hlu�ín - Darkovi�ky. The paper describes in brief the characteristic this area 

of relevant, preliminary and field works, used apparatus and equipment, used methods of 

measurement and data processing, production of special maps and DMT - digital terrain 

model. Results will be used for photogrammetric measurement and promotion of this 

cultural heritage. Measurements were done in a coordinate system S-JTSK and vertical 

system Bpv. 

Keywords: DMT, planimetry, altimetry. 
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Seznam zkratek

�eské zkratky 

AOD - Areálu �eskoslovenského opevn�ní Hlu�ín - Darkovi�ky 

Bpv - Balt po vyrovnání 

�SN - �eskoslovenská (�eská) státní norma 

DMT - Digitální model terénu 

MO - Úsek opevn�ní Moravská Ostrava 

MO-S 18 - P�chotní srub 

MO-S 19 - P�chotní srub  

MO-S 20 - P�chotní srub 

PNS - P�esná nivela�ní sít 

S-JTSK - Systém-Jednotná trigonometrická sí� katastrální 

Cizojazy�né zkratky 

GPS - Global Positioning System 
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1. Úvod

Náplní diplomové práce, jak už vyplývá z názvu, bylo polohopisné a výškopisné 

zam��ení Areálu �eskoslovenského opevn�ní Hlu�ín - Darkovi�ky (AOD). Výsledkem 

tohoto snažení byla ú�elová mapa v m��ítku 1:1000. Dalšími nemén� d�ležitými výsledky 

této diplomové práce jsou DMT - digitální model terénu, p�ehledky oblasti a prostorový 

model terénu. Všechny tyto výsledky budou sloužit pro ú�ely fotogrammetrického m��ení 

a k propagaci této kulturní památky. 

Struktura diplomové práce má n�kolik �ástí. První z nich je charakteristika 

dot�eného území, do které spadají informace o zem�pisném umíst�ní zájmové oblasti. Dále 

je zde zmínka o historii areálu, která je jeho nedílnou sou�ástí. Další �ást se týká 

p�ípravných prací, p�edcházejících vlastnímu zam��ení. Mezi n� pat�í získání podklad�

nezbytných pro p�ipojení zamýšlené m��ické sít� a díl�ích výsledk� podrobného m��ení do 

platného polohového a výškového sou�adnicového systému. Dále je to nezbytná 

rekognoskace terénu a v sou�innosti s ní, tvorba m��ické sít�. Další hlavní �ásti se týkají 

volby použitých m��ických p�ístroj� a m��i�ských metod, které mají hlavní vliv na 

výslednou p�esnost ú�elové mapy a dalších výstup�. Poslední �ásti se týkají vlastního 

m��ení v terénu, zpracování získaných dat a tvorby výsledk� prost�ednictvím 

specializovaných program�, ur�ených k t�mto ú�el�m. 
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2. Charakteristika dot�eného území

2.1. Zem�pisné umíst�ní 

Areál �eskoslovenského opevn�ní Hlu�ín - Darkovi�ky se nachází v 

Moravskoslezském kraji severn� od m�sta Hlu�ín, od kterého je vzdálen p�ibližn� 5km. 

Dostaneme se k n�mu po silnici �íslo 469 ve sm�ru Hlu�ín - Ha�. Hlavní objekt areálu se 

nachází po levé stran� v tomto sm�ru. Pat�í mezi expozi�ní areály Slezského zemského 

muzea. 

Obrázek �.1: Mapa dané lokality �ást 1 

Obrázek �.2: Mapa dané lokality �ást 2 
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2.2. Historie areálu 

Areál byl do Slezského zemského muzea za�len�n roku 1992. Rekonstrukce 

pevnostního areálu však probíhala již od roku 1980. V této dob� se v rámci Muzea 

revolu�ních boj� a osvobození v Ostrav� vytvo�ila pracovní skupina. Hlavním cílem této 

skupiny se stalo vytipování a obnova n�kolika vybraných pevnostních objekt� podle 

historického stavu z roku 1938. Hlavní p�edstavitel této myšlenky byl pan Jan Polášek. 

Byly p�evzaty 4 typy objekt�, které tvo�í dnešní areál a zapo�aty rekonstruk�ní práce. Do 

sou�asné doby bylo vykonáno rozsáhlé rekonstruk�ní dílo [10]. 

Hlavní objekt areálu je dvouk�ídlý, dvoupodlažní p�chotní srub MO-S 19 

s krycím názvem „Alej“, se dv�ma zvony a kopulí pro dva t�žké kulomety. Další t�žké 

objekty jsou MO-S 18 „Obora“ a MO-S 20 „Orel“. Objekt MO-S 20 „Orel“ nebyl sou�ástí 

zam��ení z d�vodu velkého poškození. Poslední �ástí areálu je zesílený lehký objekt vzor 

37A. Tyto objekty pat�í do ostravského úseku opevn�ní (MO – úsek opevn�ní Moravská 

Ostrava) a byly vybudovány v letech 1936 – 1938. Tato opevn�ní se m�la svojí palebnou 

silou podílet na vytvá�ení palebných p�ehrad v t�chto místech. M�ly uzavírat silnice 

z Hat�, Šilhe�ovic, Darkovic a Darkovi�ek do Hlu�ína a krýt západním sm�rem ležící 

p�chotní sruby [4]. 

Obrázek �.3: T�žký objekt MO-S 18 „Obora“ 
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Obrázek �.4: P�chotní srub MO-S 19 „Alej“ 

Obrázek �.5: Zesílený lehký objekt vzor 37A 
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3. P�ípravné práce

3.1. Podklady pro zam��ení 

P�ed zahájením samotné rekognoskace terénu byly nalezeny a shromážd�ny 

všechny nezbytné údaje o stávajícím výškovém, polohovém bodovém poli v zájmové 

oblasti. Tyto informace jsou ve�ejn� p�ístupné formou dálkového p�ístupu. Konkrétn� na 

internetovém portálu �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního. Takto získané 

podklady jsou sou�ástí p�ílohy �.1. Cílem bylo vytvo�it si ucelenou p�edstavu o stávajícím 

bodovém poli a možnostech p�ipojení do platných sou�adnicových systém�. 

3.2. Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu byla provád�na z d�vodu seznámení se s danou lokalitou, 

kontroly stávajícího bodového pole, zjišt�ní p�ístupnosti  a následné vybudování m��ické 

sít�. P�i vybudování sít� muselo být zohledn�no mnoho faktor�, které a� už p�ímo nebo 

nep�ímo ovliv�ovaly následné vlastní m��ení. Zájmová oblast se nachází v blízkosti 

pozemní komunikace, a proto nesm�lo dojít k jakémukoliv omezení dopravy a muselo se 

dbát na bezpe�nost. M��ická sí� byla p�ipojena do sou�adnicového systému Jednotné 

trigonometrické sít� katastrální (dále jen „S-JTSK“) a výškového systému Baltský po 

vyrovnání (dále jen „Bpv“). 

3.3. Vybudování bodového pole 

Bodové pole bylo vybudováno v rozsahu 29 bod� �íslovaných 4001 - 4029 v 

návaznosti na stávající body. Body tvo�ily liniovou pozorovací stanici, u které byla 

podmínka vzájemné viditelnosti sousedních bod�. Stabilizace bod� byla provedena 

d�ev�nými kolíky �tvercového pr�m�ru 5x5 cm a délky 50cm. Jejich ozna�ení bylo 

provedeno reflexním sprejem a byly umis�ovány tak, aby nedošlo k jejich zni�ení. Pro 

p�ipojení do S-JTSK byl použit oboustrann� p�ipojený a orientovaný polygonový po�ad. 

Návaznost na výškový systém byla zajišt�na p�esnou nivelaci tam a zp�t.  
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Obrázek �.6: Schéma m��ické sít�
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4. Použité p�ístroje a pom�cky

4.1. Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

Obrázek �.7: Elektronický tachymetr Leica 307 

Elektronický tachymetr Leica 307 je vysoce kvalitní p�ístroj pro b�žné geodetické 

práce a vyty�ovací úlohy. Má zabudovaný viditelný laserový paprsek, který umož�uje 

m��ení vzdáleností bez odrazného hranolu. Pro dost�ed�ní p�ístroje využívá laserovou 

olovnici a má nekone�nou horizontální a vertikální ustanovku [6].  

Tabulka �.1: Technické parametry p�ístroje Leica TCR 307 [6] 

Dalekohled 

Zv�tšení 30x 

Nejkratší vzdálenost zám�ry 1,7 m 

Zorné pole 1°30´ 

M��ení úhl�

Jednotky 306° (šedesátinné, desetinné), 400 gon 
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P�esnost ode�ítání 7´´, 2 mgon 
Nejmenší zobrazovaná 
jednotka 0,0005 gon, 1´´ 

Citlivost libely 

Krabicová libela 6´/2 mm 

Elektronická libela 20´´/2 mm 

Laserová olovnice 

P�esnost 0,8 mm / 1,5 m 

Pr�m�r laserové stopy 2,5 mm / 1,5 m 

Kompenzátor - Dvojosý, kapalinový 

Rozsah urovnání 4´, (0,07 gon) 

P�esnost urovnání 2´´, (0,7 mgon) 

Napájení 

Baterie Ni+Mh 

Nap�tí 6V, 1800 mAh 

Externí napájení - nap�tí 11,5V - 14V 

Po�et m��ení 

Úhly 4 h 

Vzdálenost 1000 krát 

Teplotní rozsah 

Provozní -20°C až + 50°C  

Registrace 

Vnit�ní pam�� - kapacita 256 kb = 4000 datových blok� nebo 7000 sou�adnic

Tabulka �.2: P�esnost a doba m��ení vzdáleností infra�erveným dálkom�rem

[6] 

Program m��ení P�esnost Doba m��ení 

Standardní m��ení 2 mm +2 ppm < 1 sec 

Rychlé m��ení 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 

Tracking 5 mm + 2 ppm < 0,3 sec 
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Odrazné štítky 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 

Tabulka �.3: P�esnost a doba m��ení vzdálenosti laserovým dálkom�rem [6] 

Program m��ení P�esnost Doba m��ení 

Krátké 3 mm +2 ppm 
3,0 sec               

+1,0 sec/10m>30m

Na hranol 5 mm + 2 ppm < 2,5 sec 

Tracking 5 mm + 2 ppm 
1,0 sec              

+0,3 sec/10m>30m

4.2. Nivela�ní p�ístroj KONI 007 

Obrázek �.8: Nivela�ní p�ístroj KONI 007 
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Jedná se o kompenzátorový nivela�ní p�ístroj, u kterého dochází k samo�innému 

urovnání zám�rné p�ímky do vodorovné polohy. Toto probíhá pomocí za�ízení zvaného 

kompenzátor. Kompenzátor je opticko mechanický prvek, který p�sobí pod vlivem zemské 

tíže. Svoji funkci plní pouze v malých mezích sklonu dalekohledu cc až 4020 , proto je 

pot�eba p�ístroj p�ed ode�tením urovnat pomocí krabicové libely [7]. 

Pat�í k nejpoužívan�jším kompenzátorovým nivela�ním p�ístroj�m pro p�esnou 

nivelaci. Jeho st�ední kilometrová chyba p�i dvojité nivelaci je ± 2 mm a s mikrometrem  

a invarovými lat�mi ± 0,4 – 0,5 mm. Mezi další typy u nás nej�ast�ji používaných 

kompenzátorových nivela�ních p�ístroj� pat�í. Ni 020, Ni 025, Ni 002 Zeiss a další [8]. 

Výhoda t�chto p�ístroj� je, že mají 50% úsporu �asu oproti libelovým p�ístroj�m. 

Nevýhodou je nejistota ve funk�ní spolehlivosti kompenzátoru a tlumícího za�ízení [8]. 

Obrázek �.9: Princip p�sobení kompenzátoru 

1 – objektiv, 2 – nitkový k�íž, 3 – okulár [8] 

Tabulka �.4: Technické údaje nivela�ního p�ístroje Zeiss Ni007 [1] 

Výrobce a 
typ 

Zv�tšení 
dalekohledu

Pr�m�r 
objektivu 

[mm] 

St�ední 
náhodná 

chyba 
urovnání 

kompenzátoru
[γγγγ″″″″] 

m0 

[mm]
Hmotnost 

[kg] 

Zeiss Ni 007 31,5 x 40 0,15 0,5 3,9 
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5. Geometrická nivelace

5.1. Geometrická nivelace  

Geometrickou nivelaci m�žeme provád�t dv�ma zp�soby: geometrickou nivelací 

postupnou nebo ze st�edu. V obou p�ípadech získáme p�evýšení dvou bod� z  rozdílu 

výškových odlehlostí od vodorovné roviny, kterou vyty�íme nivela�ním p�ístrojem [3]. 

5.2. Geometrická nivelace ze st�edu 

Geometrická nivelace ze st�edu se v praxi používá nej�ast�ji. Je to metoda 

jednoduchá, rychlá a velmi p�esná. Výškový rozdíl dvou bod� se ur�í tak, že nivela�ní 

p�ístroj postavíme do st�edu mezi body a ode�teme �tení vzad a �tení vp�ed, viz obr. �.4 

[1]. 

Obrázek �.10: Princip ur�ování výškového rozdílu nivelací [8] 

Výška bodu B se vypo�te ze známé výšky bodu A [8]: 

p

B

z

AAABAB llvvvv −+=+=      (1) 
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rozepsáním dostaneme: 

( ) ( ) ( )pBz

n

pzpz

AAB llllllv −++−+−= ....211    (2) 

se�tením hodnot platí: 

[ ] [ ]Bpn

A

z

AB llv 1−=       (3) 

výška ur�ovaného bodu: 

ABAB vvv ∆+=       (4) 

Bv … nadmo�ská výška bodu B 

Av … nadmo�ská výška bodu A 

z

Al … �tení na lati na bod� A 

z

Bl … �tení na lati na bod� B 

ABv∆ … rozdíl nadmo�ských výšek bodu A, B

5.3. P�esná nivelace 

Zásady m��ení [1]: 

- mezní odchylka v rozdílu �tení od la�ové konstanty m�že být ± 0,2 mm, 

- v nivela�ních tazích IV. �ádu a v PNS je nejv�tší délka zám�ry 50 m, 

- zám�ra m�že p�i nejv�tší délce také procházet 0,5 m nad povrchem Zem�, 

- nivela�ní lat� se mohou stav�t na masivní ploché podložky, 

- ve sm�ru tam a zp�t je dovoleno m��it v jeden den, ale v jiný denní �as. 
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5.4. Chyby nivelace 

S provád�ním výškového m��ení souvisí chyby, které ovliv�ují výsledky m��ení. 

Jedná se o hrubé chyby, systematické chyby a nahodilé chyby. Naší snahou je tyto chyby 

eliminovat v co nejv�tší mí�e. 

5.4.1. Hrubé chyby 

Tyto chyby jsou n�kdy také nazývané omyly. Vznikají nepozorností m��i�e, nap�. 

(neurovnání nivela�ní libely, špatné zacílení nebo �tení na lati). Snažíme se vyvarovat 

t�mto chybám provád�ním kontrolního m��ení a vhodným výb�rem pom�cek [3]. 

5.4.2. Systematické chyby 

O systematických chybách víme podle jakých zákon� se �ídí a dovedeme je 

po�etn� stanovit nebo vhodným m��ickým postupem vylou�it. Do této skupiny pat�í [8]: 

Chyba ze sklonu zám�rné p�ímky:

Tato chyba je n�kdy také nazývána jako chyba kompenzátoru. Je zap�í�in�na 

nerovnob�žností zám�rné p�ímky Z a osy nivela�ní libely L. Závisí na délce zám�ry. Její 

vliv m�žeme z m��ení vylou�it, že dodržíme podmínky geometrické nivelace ze st�edu, 

stejn� dlouhé zám�ry tam i zp�t [2]. 

Chyba z rozdílu výšky zdánlivého a skute�ného horizontu na lati:

Zdánlivý horizont vyty�ený zám�rnou p�ímkou p�ístroje je te�nou  ke skute�nému 

horizontu p�ístroje, procházející pr�se�íkem osy Z a V. Velikost chyby je závislá na délce 

zám�ry. Chybu z výsledku odstraníme geometrickou nivelací ze st�edu. [2]. 

Chyba z refrakce:

Atmosféra p�i zemském povrchu je složena z jednotlivých vrstev r�zn� teplého 

vzduchu. Vlivem teploty se nám m�ní hustota a index lomu. Paprsek procházející 

atmosférou se nám bude na rozhraních jednotlivých vrstev zalamovat a vytvo�í tzv. 
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refrak�ní k�ivku. Chyba je závislá na délce zám�ry a eliminujeme ji d�slednou nivelací ze 

st�edu, za p�edpokladu stejných teplotních podmínek ovzduší. Není-li tomu tak musíme 

dodržovat, aby zám�ry procházely alespo� 0,5 m nad daným terénem [3]. 

Chyba z odklonu nivela�ní lat� od svislice:

Tato chyba je jednostranná a zp�sobuje vždy vyšší hodnotu �tení na lati. 

Odstraníme ji rektifikací libely na lati. [2]. 

Chyba z nep�esného d�lení stupnice lat� :

Tato chyba je závislá na nesprávném d�lení nivela�ní lat�. Velký vliv na tuto 

chybu má i teplota, proto se používají lat� s invarovým pásem. Tuto chybu zjistíme 

porovnáním polohy rysek stupnice dané lat� s ryskami porovnávacího m��idla (etalonu). 

Z výsledk� komparace pak do m��ení zavádíme opravu z délky la�ového metru. Za použití 

dvou latí m�že mít každá jiný vliv na p�esnost m��ení. Abychom toto vylou�ili, m��ení 

ukon�íme na lati na které jsme za�ínali [2]. 

Chyba ze zapadání p�ístroje nebo lat�:

Volba stanoviska je také d�ležitým faktorem p�i m��ení. Postavíme-li stroj nebo 

la� na m�k�í podklad, m�že dojít k jejich zapadání. Této chyb� se snažíme p�edejít volbou 

dostate�n� pevného podkladu. Chybu odstraníme plynulým m��ickým postupem za použití 

dvou latí, na nich �teme: �tení vzad, �tení vp�ed, opakované �tení vzad a opakované �tení 

vp�ed. Výškový rozdíl vypo�teme použitím aritmetického pr�m�ru z t�chto m��ení [2]. 

5.4.3. Nahodilé chyby 

Nahodilé chyby mají p�i nivelaci n�kolik zdroj�, kterými jsou: nep�esnost 

urovnání zám�rné p�ímky libelou nebo kompenzátorem, nep�esnost v ur�ení �ásti 

nejmenšího dílku d�lené stupnice lat�, nep�esnost �tení na lati v d�sledku jejího odklonu 

od svislice a jiných zbytkových chyb vyplývajících z neúplného odstran�ní systematických 

chyb [4]. 
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5.5. P�esnost nivela�ního m��ení 

Nivela�ní m��ení pat�í do nivela�ní sít� IV. �ádu, z tohoto d�vodu musí spl�ovat 

dané mezní odchylky uvedené v tabulkách pro IV. �ád. 

Tabulka �.5: Mezní odchylky mezi nivelovaným p�evýšením tam a zp�t pro 

oddíl [1] 

Nivela�ní sí� Pro oddíl (mm) 

I. �ád R⋅50,1
II. �ád R⋅25,2
III. �ád R⋅00,3
IV. �ád R⋅00,5

Tabulka �.6: Mezní odchylky mezi nivelovaným p�evýšením tam a zp�t pro 

úsek [1] 

Nivela�ní sí� Pro oddíl (mm) 

I. �ád 3 250,1 L⋅

II. �ád 3 225,2 L⋅

III. �ád 3 200,3 L⋅

IV. �ád 3 200,5 L⋅

Tabulka �.7: Mezní odchylky mezi daným a nov� nam��eným p�evýšením 

pro oddíl [1] 

Nivela�ní sí� Pro oddíl (mm) 

I. �ád R⋅+ 50,10,2  

II. �ád R⋅+ 25,20,2  

III. �ád R⋅+ 00,30,2  

IV. �ád R⋅+ 00,50,2  
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Tabulka �.8: Mezní odchylky mezi daným a nov� nam��eným p�evýšením 

pro úsek [1] 

Nivela�ní sí� Pro oddíl (mm) 

I. �ád 3 250,10,2 L⋅+

II. �ád 3 225,20,2 L⋅+

III. �ád 3 200,30,2 L⋅+

IV. �ád 3 200,50,2 L⋅+

R… délka oddílu v km 

L… délka nivela�ních sestav v km 

5.6. M��ické dvojice nestejné p�esnosti 

M��ické dvojice nestejné p�esnosti slouží k ov��ení otev�eného nivela�ního 

po�adu metodou nejmenších �tverc�. 

Postup provedení [9]:

- Vypo�teme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu h∆ v pracovní tabulce a kontroln� ze 

vztahu : 

  

��

�
��

� ′′+′
=∆

2

ll
h  kontrola 

[ ] [ ]
2

ll
h

′′+′
=∆    (5) 

- Zvolíme váhu m��ení p  ze vztahu : 

s
p

1
= , kde s je délka oddílu v [km]    (6) 

- Vypo�teme rozdíly jednotlivých dvojic d , [ ]d  ze vztahu : 
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lld ′′−′=        (7) 

[ ] [ ]lld ′′−′=  kontrola [ ] [ ] [ ]lld ′′+′=     (8) 

- Vypo�teme [ ]dd  v pracovní tabulce a kontroln� ze vztahu : 

[ ] ( )[ ] [ ] ndddd −⋅−+= 21 2      (9) 

- Vypo�teme 1+d , 2)1( +d , pdd , 
s

dd

- Vypo�teme empirickou st�ední kilometrovou chybu : 

��

�
��

�
±=

s

dd

n
m

2

1
0       (10) 

- Vypo�teme empirickou st�ední kilometrovou chybu aritmetického pr�m�ru : 

��

�
��

�
±=

s

dd

n
m x

1

2

1
0       (11) 

- Vypo�teme empirickou st�ední kilometrovou chybu vyrovnaného výškového rozdílu 

mezi po�áte�ním a koncovým bodem : 

smm xh ⋅=∆ 0       (12) 

- Výsledkem je vyrovnaná hodnota výškového rozdílu a st�ední chyba vyrovnané hodnoty : 

hmh ∆±∆        (13) 
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6. Polygonový po�ad

Základem polygonového m��ení je postupné ur�ování polohy bod� na základ�

známé polohy daného bodu, m��ené vzdálenosti a sm�rníku k bodu hledanému [3]. 

6.1. Rozd�lení polygonových po�ad�

Polygonové po�ady d�líme podle tvaru a p�ipojení na známé body na [7]: 

- otev�ené 

- uzav�ené 

Polygonové po�ady otev�ené:

Oboustrann� p�ipojený a orientovaný (vetknutý) polygonový po�ad – po�áte�ní i 

koncový bod jsou polohov� známé a z nich je provedena orientace na další známé body. 

Obrázek �.11: Oboustrann� p�ipojený a orientovaný polygonový po�ad 

Oboustrann� p�ipojený a jednostrann� orientovaný polygonový po�ad – po�áte�ní 

i koncový bod jsou polohov� známé. Na po�áte�ním bod� je provedena orientace na další 

známý bod. 

Obrázek �.12: Oboustrann� p�ipojený a jednostrann� orientovaný polygonový po�ad 
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Oboustrann� p�ipojený (vsunutý) polygonový po�ad – po�áte�ní i koncový bod 

jsou polohov� známé. 

Obrázek �.13: Oboustrann� p�ipojený polygonový po�ad 

Jednostrann� p�ipojený a orientovaný polygonový po�ad (volný po�ad)  – 

po�áte�ní bod je polohov� známý a je na n�m provedená orientace na další známý bod. 

Obrázek �.14: Jednostrann� p�ipojený a orientovaný polygonový po�ad 

Polygonové po�ady uzav�ené:

Orientovaný polygonový po�ad – po�áte�ní i koncový bod jsou totožné, jejich 

poloha je známa a je na nich provedena orientace na další známý bod. 
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Obrázek �.15: Orientovaný polygonový po�ad 

Neorientovaný polygonový po�ad – pro výpo�et sou�adnic volíme místní 

sou�adnicový systém s po�átkem v libovolném bod�. 

Obrázek �.16: Neorientovaný polygonový po�ad 

6.2. Vyrovnání polygonových po�ad�

M��ené veli�iny, a� už se jedná o délky nebo úhly jsou zatíženy chybami. 

Z tohoto d�vodu nebudou vypo�ítané sou�adnice koncového bodu, nebo sm�rníku koncové 
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strany souhlasit s danými hodnotami. Tyto odchylku jsme schopni vyrovnat, pokud 

nep�ekro�í ur�itou mez [3]. 

6.3. P�esnost polygonových po�ad�

Posouzení p�esnosti polygonových po�ad� se provádí na základ� podélné a p�í�né 

odchylky, p�esnosti ve sm�ru poslední strany a p�esnosti v poloze koncového bodu 

polygonového po�adu. P�i výpo�tu polygonového po�adu jsou porovnávány skute�né 

odchylky s mezními. Velikost mezních odchylek závisí na ú�elu daného polygonového 

po�adu a najdeme je v p�íslušných normách [3]. 

6.4. Postup výpo�tu oboustrann� p�ipojeného a orientovaného 

polygonového po�adu 

Ve výpo�tu polygonového po�adu se používají levostranné vrcholové úhly iω  a 

vodorovné délky is . 

Postup výpo�tu [3]:

- Výpo�et sm�rník� daných bod� DCAB ,, ,σσ : 

BA

BA
AB

XX

YY
tg

−

−
=,σ

      (14) 

CD

CD

DC
XX

YY
tg

−

−
=,σ       (15) 

- Výpo�et úhlového vyrovnání pomocí sm�rníku AB,σ  a nam��ených vrcholových úhl� ´
iω : 

´
,

´
1, BABB ωσσ +=       (16) 

RB 2´
1

´
1,

´
2,1 ±+= ωσσ      (17) 

Rn 2´
2

´
2,1

´
,2 ±+= ωσσ      (18) 
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RiiABDC 2][ ´
,

´
, −+= ωσσ      (19) 

- Výpo�et úhlové odchylky ωO : 

´
,, DCDCO σσω −=       (20) 

Odchylku rozd�líme na jednotlivé úhly pokud platí: 

ωω DO ≤ ,     kde ωD  je maximální dovolená odchylka 

n

Oω
ωδ =        (21) 

- Výpo�et vyrovnaných úhl� iω : 

ωδωω += ´
ii       (22) 

- Výpo�et vyrovnaných sm�rník� ki,σ : 

BABB ωσσ += ,1,       (23) 

RB 211,2,1 ±+= ωσσ      (24) 

Rn 222,1,2 ±+= ωσσ      (25) 

RnnCn 2,2, ±+= ωσσ      (26) 

RCCnDC 2,, ±+= ωσσ      (27) 

- Výpo�et prozatímních sou�adnicových rozdíl� ´´ , YX ∆∆ :  

1,1,
´

1,1,1,
´

1, cos,sin BBBBBB sXsY σσ ⋅=∆⋅=∆   (28) 

2,12,1
´

2,12,12,1
´
2,1 cos,sin σσ ⋅=∆⋅=∆ sXsY    (29) 

nnnnnn sXsY ,2,2
´
,2,2,2

´
,2 cos,sin σσ ⋅=∆⋅=∆   (30) 

CnCnCnCnCnCn sXsY ,,
´
,,,

´
, cos,sin σσ ⋅=∆⋅=∆   (31) 

- Výpo�et polohových odchylek YX OO , : 

CBCBCBCB XXXYYY −=∆−=∆ ,, ,    (32) 
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]X[],Y[ ´
,

´
, ∆−∆=∆−∆= CBXCBY XOYO   (33) 

- Výpo�et celkové polohové odchylky SO : 

22
YXS OOO +=       (34) 

Odchylka musí spl�ovat: 

SS DO ≤ ,     kde SD  je maximální dovolená odchylka v poloze koncového bodu 

Rozd�lení odchylky: 

[ ] [ ]
´

1,´1,
´

1,´1, , ++++ ∆⋅
∆

=∆⋅
∆

= ii
X

iiii
Y

ii X
X

O
XY

Y

O
Y δδ   (35) 

- Výpo�et opravených sou�adnicových rozdíl� YX ∆∆ , : 

1,
´

1,1,1,
´

1,1, , ++++++ +∆=∆+∆=∆ iiiiiiiiiiii XXXYYY δδ   (36) 

- Výpo�et vyrovnaných sou�adnic bod�: 

1,11,1 , BBBB XXXYYY ∆+=∆+=     (37) 

2,1122,112 , XXXYYY ∆+=∆+=     (38) 

nnnn XXXYYY ,22,22 , ∆+=∆+=    (39) 

CnnCCnnC XXXYYY ,, , ∆+=∆+=    (40) 

6.5. Oprava délek z kartografického zkreslení 

P�i p�evád�ní délek ze zemského povrchu do roviny (sou�adnicové soustavy) 

dochází ke zkreslení v d�sledku kartografické projekce. Pro území �eské Republiky je 

použito K�ovákovo konformní kuželové zobrazení. Nezkreslují se úhly, ale délky. Velikost 

zkreslení je závislá na vzdálenosti od po�átku sou�adnicové soustavy. Pro S-JTSK je 

sestrojena mapa délkového zkreslení, ve které jsou vyzna�eny izo�áry stejného zkreslení, 

aby se nemuselo zkreslení vždy po�ítat. Zkreslení se pohybuje mezi hodnotami -10 

mm/100m do + 14 mm/100 m [3]. 
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6.6. Oprava délek z nadmo�ské výšky 

Mapa jako zmenšený obraz zemského povrchu v horizontální rovin� se vztahuje 

k úrovni hladiny mo�e. Délky m��ené nad nebo pod touto hladinou v d�sledku sbíhavosti 

tížnic, budou v�tší nebo menší než v úrovni nulové hladiny mo�e. Pro p�evod na nulovou 

hladinu musíme zavést opravu z nadmo�ské výšky. Výpo�et opravy se provádí pomocí 

vztahu: [3]. 

R

v
sv −=ν        (41) 

s…m��ená délka 

R…polom�r Zem�
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7. Metody podrobného m��ení

Úkolem podrobného m��ení je jednozna�né stanovení polohových a výškových 

vztah� všech významných bod� jak mezi sebou, tak vzhledem k vybudované m��ické síti. 

7.1. Podrobné polohopisné m��ení 

Cílem podrobného polohopisného m��ení jsou všechny p�edm�ty zemského 

povrchu. Zam��ují se tak, abychom mohli zobrazit jejich vzájemnou polohu v ur�itém 

m��ítku v návaznosti na výchozí bodové pole. P�i podrobném polohopisném m��ení se 

zam��ují hranice, komunikace, vodní toky, p�dorysy budov atd. Metody podrobného 

polohopisného m��ení lze rozd�lit na �íselné a grafické. V našem p�ípad� byla použita 

metoda �íselná - metoda polárních sou�adnic. 

7.1.1. Polární metoda 

P�i této metod� se ur�uje poloha bodu polárními sou�adnicemi, kterými jsou 

vodorovný úhel zam��ený od pevného orienta�ního sm�ru na podrobný bod a zam��ená 

vzdálenost od stanoviska na podrobný bod.  

7.2. Podrobné výškopisné m��ení 

Cílem podrobného výškopisného m��ení je zam��ení výšky bod� terénu. Výškopis 

se v mapách vyjad�uje vrstevnicemi, technickými šrafami nebo kótami. Metody 

podrobného výškopisného m��ení lze rozd�lit na geodetické, fotogrammetrické nebo 

pomocí technologie GPS. V našem p�ípad� byla použita metoda geodetická - metoda 

trigonometrického m��ení výšek. 

7.2.1. Trigonometrické m��ení výšek 

Je to nep�ímý zp�sob ur�ování výškového rozdílu bod� výpo�tem z jiných 

známých hodnot. Výškový rozdíl ur�ujeme �ešením pravoúhlého nebo obecného 
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trojúhelníku. Pokud je vzdálenost mezi dv�ma body v�tší než 300 m, musíme opravit 

p�evýšení o chybu ze zak�ivení Zem� a refrakce. U vzdálenosti do 300 m považujeme 

p�evýšení za správné. 
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8. Vlastní m��ení

Vlastní m��ení prob�hlo v n�kolika �asových úsecích z d�vodu nedostatku 

souvislého �asu a jiných povinností. Šlo o tyto období 21.10. - 24.10.2010, 28.10. - 31.10. 

2010 a 4.11. - 7.11. 2010.   

V prvním období byl zam��en oboustrann� p�ipojený a orientovaný polygonový 

po�ad. Byl použit elektronický tachymetr Leica TCR 307, 3 stativy a soustava odrazných 

hranol�, t�ínožek, trn� a ter��. Po�áte�ním bodem byl zhuš�ovací bod �. 206, který byl 

orientován na zhuš�ovací bod �. 261, jehož st�ed je makovice kostela v Markvartovicích. 

Vzdálenost t�chto bod� je 559,864 m. Koncovým bodem byl trigonometrický bod �. 6, 

který byl orientován na trigonometrický bod �. 72, jehož st�ed je makovice kostela v Hati. 

Vzdálenost t�chto bod� je 2600,131m. Místopisy po�áte�ního a koncového bodu v�etn�

orientací jsou sou�ástí p�ílohy �.1. Délky stran polygonového po�adu byly m��eny t�ikrát a 

úhly byly m��eny ve dvou �adách a t�ech skupinách. Polygonový po�ad tvo�í body 

vybudované m��ické sít� v po�tu 27 bod� �íslovaných 4001 - 4027. Všechny informace 

byly zapisovány ru�n� do zápisníku, viz p�íloha �.2. Dále byly zam��eny dva body 4028, 

4029 metodou rajónu, viz p�íloha �.3. Také byla provedena �ást polohopisného m��ení 

polární metodou. Výsledky toho m��ení jsou sou�ást p�ílohy �.8. 

V druhém období byla provedena p�esná nivelace ze st�edu vybudované m��ické 

sít� m��ením tam a zp�t. K t�mto ú�el�m byl použit kompenzátorový nivela�ní p�ístroj 

KONI 007. Dalším vybavením byla  3 m latˇ s krabicovou libelou a invarovým pásem, na 

kterém jsou vyleptány stupnice s p�lcentimetrovým d�lením, viz obrázek �.17. Tyto lat�

mají  dv� proti sob� posunuté stupnice o konstantní hodnotu, v našem p�ípad� 60650. 

Nezbytnými pom�ckami byly také stativ a nivela�ní podložka, viz obrázek �.18. M��ení 

probíhalo následujícím zp�sobem. Po postavení p�ístroje na stativ a jeho urovnání do 

vodorovné polohy pomocí ustanovek, mohlo prob�hnout �tení. �etlo se vždy �tení na levé 

a pravé stupnici vzad a následn� vp�ed. Rozdíl �tení na levé a pravé stupnici musel dát 

hodnotu 60650 2,0± mm. Tímto zp�sobem se prošla celá m��ická sít. Muselo být 

dodrženo n�kolik základních pravidel p�esné nivelace. Postavení: la� - p�ístroj - la� muselo 

být v p�ímce, délky zám�r maximáln� do 50 m a �tení na lati nesm�lo být pod 0,5 m. 

Výsledky byly zapisovány do zápisníku, viz p�íloha �.4. Výchozí i koncový bod byl GZ9 - 
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115. Bylo také provedeno ov��ení totožnosti a nem�nnosti tohoto bodu a k t�mto ú�el�m 

byl použit bod GZ9 - 114.  

Obrázek �.17: Nivela�ní la� Obrázek �.18: La�ová podložka 

V posledním období bylo dokon�eno polohopisné m��ení polární metodou a 

provedeno navazující výškopisné m��ení oblasti. V sou�innosti s provád�ním m��ení byly 

vedeny polní ná�rty, viz p�íloha �.9. Také došlo k po�ízení n�kolika snímk�, které byly 

použity ve výsledné p�ehledce a diplomové práci. 
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9. Výpo�etní práce

9.1. Použité softwarové vybavení 

9.1.1 Leica SurveyOffice v. 1.31 

Tento software jsme použili k p�enosu nam��ených dat podrobného m��ení z 

použitého elektronického tachymetru Leica TCR 307 do stolního po�íta�e. Program 

umož�uje data p�evést a uložit s požadovanou p�íponou. V našem p�ípad� šlo o data 

s p�íponou  *.gsi. 

9.1.2. Groma v. 7 

Velmi p�ehledný a komplexní software umož�ující �ešit �adu geodetických úloh, 

mezi které pat�í polární metoda, ortogonální metoda, volné stanovisko, protínání z délek a 

ze sm�r�, dále výpo�et polygonového po�adu, výpo�et vým�r a další. Námi uložená data 

(zápisníky nam��ených hodnot) v p�edchozí aplikaci, byla v tomto prost�edí otev�ena a po 

úvodním nastavení programu zpracována podle pot�eby. Úvodní nastavení se týkala po�adí 

sou�adnic, po�tu desetinných míst, jednotek, kvadrantu sou�adnicové soustavy, použitého 

p�ístroje a dalších d�ležitých informací. 

9.1.3. Kokeš 8.53 

Pomocí tohoto softwaru jsme vytvo�ili ú�elovou mapu cílové oblasti. Je to 

aplikace, která umož�uje jak výpo�etní tak i grafické zpracování dat. Obsahuje knihovnu 

používaných zna�ek a symbol� p�i tvorb� r�zných mapových d�l. 
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Obrázek �.19: Pracovní prost�edí Kokeš 8.53 

9.1.4. Atlas DMT 

Tento program jsme využili p�i tvorb� DMT. Program pracuje s grafickými 

dokumenty, obsahující rastrovou a vektorovou kresbu. Byl použit i k vytvo�ení 

prostorového modelu terénu. 

9.1.5. CorelDRAW Graphics Suite X5 

Vynikající softwarová sada, která umož�uje tvorbu grafických návrh�, úpravu 

fotek a další spoustu možností. Využili jsme jí p�i tvorb� p�ehledek oblasti, viz p�íloha 

�.13. 
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9.2. Výpo�et polygonového po�adu 

Výpo�et se týkal oboustrann� p�ipojeného a orientovaného polygonového po�adu. 

Vlastní výpo�et a vyrovnání jsme provedli v programu Groma v. 7. Byl zvolen klasický 

zp�sob vyrovnání polygonového po�adu. Výpo�etní protokol je p�iložen jako p�íloha �.5. 

Tabulka �.9: Parametry polygonového po�adu 

Typ po�adu Vetknutý, oboustrann� orientovaný 

Délka po�adu 2124,069 m 

Úhlová odchylka g0545,0  

Odchylka Y/X 0,068 m / 0,007 m 

Polohová odchylka 0,068 m 

Nejv�tší / nejmenší odchylka 121,864 m / 37,906 m 

Pom�r nejv�tší / nejmenší 
délka 

1:3,21  

Max. pom�r sousedních délek 1:2,27  

Nejmenší vrcholový úhel g0620,92  

Tabulka �.10: Sou�adnice Y, X bod� polygonového po�adu 

Bod y [m] x [m] 
4001 473080,72 1091783,09 
4002 473141,74 1091746,74 
4003 473197,47 1091702,07 
4004 473280,30 1091646,63 
4005 473342,76 1091585,41 
4006 473415,59 1091529,36 
4007 473473,00 1091459,23 
4008 473540,61 1091433,72 
4009 473608,97 1091395,51 
4010 473631,80 1091444,99 
4011 473667,20 1091422,95 
4012 473653,97 1091379,29 
4013 473741,86 1091355,87 
4014 473857,88 1091318,58 
4015 473940,65 1091296,09 
4016 473991,10 1091343,29 
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4017 474082,60 1091270,73 
4018 474157,89 1091254,43 
4019 474169,66 1091182,10 
4020 474231,76 1091137,78 
4021 474305,80 1091108,10 
4022 474388,53 1091062,74 
4023 474459,49 1091033,49 
4024 474499,87 1090977,92 
4025 474482,00 1090944,49 
4026 474404,04 1090908,35 
4027 474404,85 1090862,36 

Tabulka �.11: Test polygonového po�adu 

  
Skute�ná 
hodnota Mezní hodnota 

Úhlová odchylka [g] 0,055 0,055 

Polohová odchylka [m] 0,068 0,270 

Mezní délka po�adu [m] 2124,069 5000,000 

Mezní délka strany [m] 121,864 400,000 

Mezní pom�r délek 1:2,27   1:3,00 

9.3. Výpo�et rajónu 

Dva body vybudované m��ické sít� byly ur�eny metodou rajónu. Rajón je 

orientovaná a délkov� zam��ená spojnice daného a ur�ovaného bodu.  Jednalo se o body �. 

4028, 4029. K ur�ení polohy bodu 4028 bylo použito stanovisko �. 4009 s orientací na bod 

�. 4008. K ur�ení polohy bodu 4029 bylo použito stanovisko �. 4017 s orientací na bod �. 

4016. 

Tabulka �.12: Sou�adnice bod� rajónu 

Bod y [m] x [m] 

4028 473634,47 1091414,90 

4029 474131,69 1091232,67 
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9.4. Výpo�et sou�adnic podrobných bod�

P�ed výpo�tem sou�adnic podrobných bod� v programu Groma v. 7, bylo 

zapot�ebí provést zpracování zápisníku, které nám tento program umož�uje. Jednalo se o 

ozna�ení stanovisek a orientací, provedení oprav a vlastního zpracování m��ení. Co se tý�e 

opravy délky z teploty a tlaku, tyto hodnoty byly zadány do p�ístroje p�ed m��ením v 

terénu. Oprava z kartografického zkreslení a nadmo�ské výšky byla vypo�ítána samotným 

programem, viz obrázek �.20 a nastavena p�ed zpracováním zápisníku. 

Obrázek �.20: M��ítkový koeficient 

Konkrétní výpo�et sou�adnic podrobných bod� byl proveden polární metodou 

dávkou. Výsledkem byly prostorové sou�adnice podrobných bod�. Protokol o výpo�tu je 

sou�ást p�ílohy �.6, 7. 

9.5. Zpracování p�esné nivelace 

9.5.1. Ov��ení výšky po�áte�ního bodu 

Výchozím bodem byl bod GZ9 – 115 a pro ov��ení totožnosti a nem�nnosti jeho 

výšky bylo použito bodu  GZ9 – 114. 
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Výpo�et:

Mezní odchylka mezi nivelovaným p�evýšením tam a zp�t pro oddíl byla vypo�tena podle 

vzorce viz tabulka �.5.

Rd ⋅±=∆ 00,5max  =  ± 3,64 mm kde, R = 0,530 km 

Jednotlivá p�evýšení (viz p�íloha �.4) tam (h = 14,360 m ) a zp�t (h´= 14,357 m) se od sebe 

ode�tou a zjistíme zda je spln�na mezní odchylka. 

D = h – h´ =  ± 3,0 mm 

Maximální povolená odchylka �dmax nebyla p�ekro�ena. 

Výpo�et:

Z daných výšek se stanovilo p�evýšení h 

h = 282,611 – 268,253 = 14,358 m 

Mezní odchylka mezi daným a nov� nam��eným p�evýšením pro oddíl byla vypo�tena 

podle vzorce viz. tabulka �.7.

�dmax = ± R⋅+ 00,50,2  = ± 5,64 mm kde, R = 0,530 m 

Pr�m�rná hodnota h´ = 14,3585 m byla vypo�tena s nam��ených hodnot a s rozdílu h a h´ 

zjistíme odchylku d. 

d = h – h´ = ± 0,5 mm 

Maximální povolená odchylka �dmax nebyla p�ekro�ena. 

Výpo�et:

Mezní odchylka mezi nivelovaným p�evýšením tam a zp�t pro úsek byla vypo�tena podle 

vzorce viz. tabulka �.6.

�dmax = ±  3 200,5 L⋅ = ± 8,26 mm kde, L = 2,124 km 
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Jednotlivá p�evýšení (viz tabulka �.13) tam (h = 15,818 m ) a zp�t (h´= 15,816 m) se od 

sebe ode�tou a zjistíme zda je spln�na mezní odchylka. 

D = h – h´ = ± 2,0 mm 

Maximální povolená odchylka �dmax nebyla p�ekro�ena. 

9.5.2. Výpo�et souboru m��ických dvojic 

Po provedení p�esné nivelace bylo zapot�ebí nam��ená data zpracovat. Jednalo se 

o soubor m��ických dvojic nestejné p�esnosti, viz tabulka �.13. Nivela�ní po�ad byl 

rozd�len na 3 r�zn� dlouhé oddíly. Vzhledem k tomu, že šlo o oblast v extravilánu, musela 

být dodržena podmínka maximální délky oddílu do 900 m.

Tabulka �.13: M��ické dvojice nestejné p�esnosti 

n 
l'          

[m] 
l''         

[m] 
s        

[km]
x         

[m] 
p 

d      
[mm]

dd    
[mm]²

d+1  
[mm]

(d+1)² 
[mm]²

pdd  
[mm]

dd/s   
[mm]

1 12,5632
-

12,564 0,65 12,5636 1,54 -0,7 0,49 0,3 0,09 0,75 0,75

2 -2,4996 2,5018 0,735 -2,5007 1,36 2,2 4,84 3,2 10,24 6,58 6,58

3 5,7542 
-

5,7536 0,808 5,7539 1,24 0,6 0,36 1,36 1,84 0,44 0,44

� 15,8178
-

15,816 2,193   4,14 2,1 5,69 4,86 12,17 7,77 7,77

l'… m��ení tam 

l''… m��ení zp�t 

s… délka daného oddílu 

x… pr�m�rná hodnota 

p… váha m��ení 

d… rozdíl jednotlivých dvojic 

Výpo�ty : 

[ ] [ ]
m

ll
h 8168,15

2

8157,158178,15

2
=

+
=

′′+′
=∆
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[ ] [ ] [ ] mmlld 0021,08157,158178,15 =−=′′+′=

[ ] ( )[ ] [ ] mmndddd 97,432,417,1221 2
=−−=−⋅−+=

Empirická st�ední kilometrová chyba : 

��

�
��

�
±=

s

dd

n
m

2

1
0    �   77,7

6

1
0 ⋅±=m    �   mmm 14,10 ±=

Empirická st�ední kilometrová chyba aritmetického pr�m�ru : 

��

�
��

�
±=

s

dd

n
m x

1

2

1
0    �   77,7

3

1

2

1
0 ⋅±=xm    �   mmm x 80,00 ±=

Empirická st�ední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu mezi po�áte�ním  

a koncovým bodem : 

smm xh ⋅=∆ 0    �   193,280,0 ⋅=∆hm    �   mmm h 18,1±=∆

Zápis vyrovnané hodnoty výškového rozdílu a st�ední chyby vyrovnané hodnoty : 

hmh ∆±∆    �   mmm 18,18168,15 ±

Tabulka �.14: Výšky bod� m��ické sít�

  Tam [m] Zp�t [m] Rozdíl [m] Pr�m�r [m] 
4001 268,059 268,062 -0,003 268,061 
4002 269,186 269,189 -0,003 269,188 
4003 271,175 271,180 -0,005 271,178 
4004 275,374 275,378 -0,004 275,376 
4005 279,402 279,406 -0,004 279,404 
4006 281,367 281,371 -0,004 281,369 
4007 280,808 280,811 -0,003 280,810 
4008 280,816 280,820 -0,004 280,818 
4009 280,217 280,218 -0,001 280,218 
4010 279,768 279,765 0,003 279,767 
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4011 279,345 279,343 0,002 279,344 
4012 279,349 279,348 0,001 279,349 
4013 277,922 277,923 -0,001 277,923 
4014 277,552 277,554 -0,002 277,553 
4015 279,003 279,007 -0,004 279,005 
4016 278,317 278,318 -0,001 278,318 
4017 281,432 281,434 -0,002 281,433 
4018 281,646 281,650 -0,004 281,648 
4019 282,338 282,337 0,001 282,338 
4020 282,306 282,309 -0,003 282,308 
4021 282,494 282,497 -0,003 282,496 
4022 282,679 282,681 -0,002 282,680 
4023 282,647 282,651 -0,004 282,649 
4024 283,356 283,359 -0,003 283,358 
4025 283,695 283,699 -0,004 283,697 
4026 281,711 281,714 -0,003 281,713 
4027 282,236 282,240 -0,004 282,238 
4028 284,512 284,511 0,001 284,512 

4029 286,208 286,208 0,000 286,208 



Bc. Radek Suchánek: Polohopisné a výškopisné zam��ení Areálu �eskoslovenského 
opevn�ní Hlu�ín - Darkovi�ky 

2011                                                                                                                                      38 

10. Grafické zpracování

10.1. Tvorba ú�elové mapy 

K tvorb� ú�elové mapy byl použit program Kokeš 8.53. Tvorba mapy byla 

provád�na podle norem �SN 01 3410 - MAPY VELKÝCH M	
ÍTEK - Základní a 

ú�elové mapy a �SN 01 3411 - MAPY VELKÝCH M	
ÍTEK - Kreslení a zna�ky.  

Vlastní tvorba mapy vycházela ze založení souboru sou�adnic a výkresu. Byl 

použit seznam sou�adnic bod� vybudované m��ické sít� (sou�adnice bod� polygonového 

po�adu, rajónu) a sou�adnice podrobných bod� polohopisu, viz p�íloha �.12. Tvorba mapy 

v programu Kokeš byla provád�na podle p�iložených m��ických ná�rt�. Byla vytvo�ena 

vlastní legenda v�etn� dalších nezbytných náležitostí, které mapy obsahují. Mapa byla 

vytvo�ena v m��ítku 1:1000. 

Obsahem mapy byly objekty t�žkého a lehkého opevn�ní, r�zné typy 

protitankových a protip�chotních p�ekážek a vojenské vozidla sloužící k demonstrativním 

ú�el�m. Dále to byla pozemní komunikace a p�ístupové cesty, vodní p�ikop, stromy, 

terénní hrany, lavi�ky, pomník, informa�ní cedule. Prvky polohopisu byly do mapy 

zobrazeny jako jejich svislý pr�m�t do vodorovné roviny. Výsledná mapa je sou�ástí 

p�ílohy �.11. 

10.2. Digitální model terénu 

DMT se rozumí prostorový, geometrický popis reliéfu terénu. Na tomto modelu 

dále modelujeme a popisujeme nejr�zn�jší informace. Nap�íklad jako u topografických 

map [5]. 

10.2.1. Datové prezentace DMT: 

K usnadn�ní popisu terénu se v�tšinou využívá principu rozd�lení celé plochy na 

menší. Ty se pak dají snadn�ji geometricky popsat. Podle charakteristiky t�chto plošek 

rozlišujeme typy model� [5]: 

- polyedrický model terénu 
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- plátový model terénu 

- rastrový model terénu 

Polyedricky model terénu: 

V tomto modelu jsou elementárními ploškami trojúhelníky, které k sob� p�iléhají 

a tvo�í mnohost�n p�imykající se k terénu. Vrcholy mnohost�nu jsou body terénní plochy, 

jejichž sou�adnice byly ur�eny p�íslušnými geodetickými metodami. Tento typ je 

nejrozší�en�jší [5]. 

Obrázek �.21: Polyedrický model terénu 

Plátový model terénu:

Tento model vychází z p�edpokladu, že povrch rozd�líme na nepravidelné, obecn�

k�ivé plošky trojúhelníkového nebo �ty�úhelníkového tvaru. Obecné n-úhelníky se 

používají jen z�ídka [5]. 

Obrázek �.22: Plátový model terénu 
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Rastrový model terénu:

Model je dán množinou elementárních plošek nad prvky pravidelného rastru. 

Plošky tvo�í zborcené �ty�úhelníky, které je možno rozd�lit na trojúhelníky nebo jiné 

složit�jší plochy [5]. 

Obrázek �.23: Rastrový model terénu 

10.3. Tvorba DMT 

Pro tvorbu DMT byl použit program Atlas DMT. Byly vytvo�eny mapové výstupy 

zájmového území, které bylo rozd�leno na dv� �ásti. Pro první �ást byly vytvo�eny 

následující dva výstupy. Mapa v m��ítku 1:500 s p�dorysným podkladem ú�elové mapy, 

vrstevnicemi a barevným znázorn�ním výškových pom�r�. Druhá mapa v totožném 

m��ítku s vrstevnicemi a zobrazením podrobných bod� svými kótami. Pro druhou �ást byly 

vytvo�eny mapy stejného typu v m��ítku 1:200. Viz p�íloha �.10. Také byl vytvo�en 

prostorový model terénu, viz p�íloha �.14. 
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11. Záv�r

Výsledkem polohopisného a výškopisného zam��ení Areálu �eskoslovenského 

opevn�ní Hlu�ín - Darkovi�ky, byla ú�elová mapa zmín�né lokality, výstupy DMT, které  

demonstrují výškový reliéf. Dále to byly vytvo�ené p�ehledky oblasti a prostorový model 

terénu. Výsledky je možné použít pro pot�eby fotogrammetrického m��ení a propagaci této 

kulturní památky. 

Po úvodní rekognoskaci terénu byla vybudována m��ická sí�, jejíž stabilizace 

prob�hla d�ev�nými kolíky pr��ezu 5x5 cm, délky 50cm a ozna�ením kontrastním sprejem. 

P�ipojení do platného polohového systému S-JTSK prob�hlo pomocí oboustrann�

p�ipojeného a orientovaného polygonového po�adu. P�ipojení do výškového systému Bpv 

bylo uskute�n�no metodou p�esné nivelace ze st�edu, spl�ující kritérium p�esnosti 

nivela�ního po�adu IV. �ádu. Následn� prob�hla podrobná polohopisná a výškopisná 

m��ení zájmové oblasti, zpracovaní získaných údaj� a tvorba požadovaných grafických 

výstup�. 
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