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ANOTACE 

 

V mé práci se zabývám vyhotovením základních výchozích podkladů pro projekt 

rychlostní komunikace R5 Svrčinovec – státní hranice SR. Obsah diplomové práce je 

zpracován ve více kapitolách, které pomocí základních informací a složek popisujících 

průběh přípravných, měřických a kancelářských prací řeší, subjekt daného projektu. Cílem 

práce je vytvořit účelovou mapu, která poskytne náležité grafické zpracování zaměřeného 

polohopisu a výškopisu v grafickém editoru MicroStation. Konečné vytvoření účelové 

mapy se nachází v grafických přílohách. 

 

Klíčová slova: polohopis, výškopis, měření, mapa, S-JTSK,  GNSS. 

 

 

SUMMARY 

 

My bachelor work deals with creation of the elementary materials for the project  

“Speed Communication R5 Svrčinovec – the state border of the Slovak Republic.“ The 

content of the work is analysed in several chapters that process the information of the 

office work for the purpose of fulfilling the project. The aim of the project is to create the 

purpose map that provides the graphic processing in the graphic editor MicroStation. The 

final creation of this map is found in the graphic annexes. 
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Seznam použitých zkratek  

 

S-JTSK - Původní souřadnicový systém - jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

JTSK – 03 - Platný národní souřadnicový systém- jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

PGB - Podrobné geodetické body. 

ZPBP - Základní polohové bodové pole. 

RTK - Kinematická metoda v reálné době (Real Time Kinematic). 

Bpv - Balt po vyrovnání. 

CAD - Počítačem podporované modelování (Computer Aided Design). 

GNSS - Globální navigační satelitní systém (Global navigation satellite systém). 
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Úvod 

 

Pro zajištění státních a hospodářských zájmů je vydávána, kromě map se 

základním obsahem, celá řada účelových map. Slouží především pro hospodářskou 

výstavbu, projektování a pro jiné oblasti praktického života. Tento typ řešení se vyskytuje 

zejména tam, kde mapový podklad musí podávat informaci i o inženýrských sítích. Takový 

podklad si vyžádal i projekt rychlostní komunikace R5 Svrčinovec – státní hranice SR.  

Účelové mapy představují obyčejně mapy velkého měřítka, které obsahují kromě 

prvků účelové mapy další předměty měření a vyšetřování. Prvky, které tyto mapy obsahují, 

jsou např. výškopis, sítě podzemních, povrchových a nadzemních vedení. 

Účelové mapy jsou využívány v národním hospodářství pro projekční, investiční a 

plánovací činnost, dále jako podklady při technickém podnikání, pro majetkoprávní účely, 

pro statistiku o půdě, pro průzkumné práce ve vědě a pro pozemkové úpravy. 
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1 Účelové mapy 

 

1.1  Obecně o mapách 

 

Mapa je generalizovaný zmenšený obraz povrchu části Země, převeden do základní 

roviny pomocí matematicky definovaných vztahů. Základním úkolem map je vyšší stupeň 

generalizace a zobecnění obrazu Země s přihlédnutím k účelu mapy. Hlavní vědní obor, 

který řeší zobrazování map do rovinné plochy, je kartografie. Každá mapa má své měřítko.  

 

Mapy můžeme rozdělit podle různých kritérií: 

 

 Podle velikosti zobrazovaného území  - mapa celé Země, 

                                                               - mapa částí polokoulí, 

                                                               - mapa světadílů, 

                                                               - mapa států. 

 

 Podle obsahu vyhotovení                    -  základní mapy, 

                                                            -  účelové mapy. 

 

 Podle účelu provedení                        -  mapa pro hospodářskou výstavbu, 

                                                            -  mapa pro ochranu státu, 

                                                            -  mapa pro školní výuku, 

                                                            -  mapa na osvětu a kulturu a pod..  

 

 Podle velikosti měřítka                      -  mapy malých měřítek, 

                                                            -  mapy středních měřítek, 

                                                            -  mapy velkých měřítek. 
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Pokud mapy představují pouze rovinný průmět (2D), hovoříme o polohopisných 

mapách a pokud jsou polohopisné mapy doplněné o výškopis, v tom případě jde o mapy 

topografické. [1] 

 

1.2  Charakteristika účelové mapy 

 

Účelová mapa je mapa velkého měřítka přizpůsobená a doplněna údaji dle 

požadavků nebo využívání objednavatele. Je obsahově podrobnější a může být doplněna o 

inženýrské sítě nebo technologické zařízení sloužící k provozu určitého podniku. Mohou to 

být produktovody, výhybky, signalizační zařízení, sila, zásobníky a pod .. [1] 

Tato mapa je tvořena v závazném souřadnicovém systému, který si stanovil 

objednavatel, pro naše území je to S-JTSK -03 a výškový systém Balt po vyrovnaní. Jako 

výchozí bodové pole můžeme použít PGB. Grafické zpracování zaměřeného díla 

provádíme v digitální formě. 

 

1.3  Účelové mapy velkých měřítek 

 

Základem účelových map je státní mapové dílo Slovenské republiky. Je to jednotné 

státní mapové dílo budované na celém území. Tvoří se na základě místního šetření na 

podkladech z katastru nemovitostí.  

 

V současné době při měření extravilánu a intravilánu se realizuje mapování pro 

účelové mapy ve 3. třídě přesnosti v měřítkách 1:500 až 1:5000. [7] 

 

Přesnost každé mapy charakterizuje základní střední souřadnicová chyba mxy  pro určení 

podrobných bodů. Tato střední souřadnicová chyba  nikdy nepřekročí kritérium přesnosti 

pro danou třídu přesnosti: 
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• Číselně určený bod, souřadnice bodu určeného v platné národní realizaci 

souřadnicového systému (JTSK - 03) je kvalita podrobného bodu změřena s 

přesností mxy = 0,08 m, 

• Číselně určený bod, souřadnice bodu určené v původní národní realizaci 

souřadnicového systému (JTSK) je kvalita podrobného bodu změřena s 

přesností mxy = 0,14 m. 

 

Střední souřadnicovou chybu charakterizuje vzorec: 

       mxy  = √ [ 0,5 * (mx
2 + my

2) ]  

Kde mx , my jsou základní souřadnicové  střední chyby. [1] 

 

Účelové mapy velkých měřítek vznikají několika způsoby. Mohou vzniknout 

přímým měřením, odvozením nebo aktualizací. Kromě prvků, které obsahuje základní 

mapa, obsahují  tyto mapy další předměty měření a to podle účelu, kterému budou sloužit. 

 

Účelové mapy se dělí podle druhu na: 

 

 Mapy základního významu                         - JŽM - jednotná železniční mapa, 

                                                                     - ZMZ - základní mapa závodu, 

                                                                     - ZMD - základní mapa dálnice, 

                                                                     - ZML - základní mapa letiště, 

                                                                     - TMM - technická mapa města. 

 

 

 Ostatní účelové mapy, například projektové podklady, lesní mapy. 
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2  Popis lokality, účel a řešení vyhotovení rychlostní 
komunikace                                  

 

2.1  Popis lokality 
 

Svrčinovec  (obr.č. 1)  leží na severozápadě Slovenska v blízkosti trojmezí 

Slovenska, Česka a Polska. Obec leží v údolí řeky Čierňanky, která odděluje Jablunkovské 

mezihoří na severozápadě a Kysucké Beskydy na jihovýchodě,  které se táhnou až ke státní 

hranici ČR a SR. Tato pohoří patří do flyšového pásma a vrchy tvořené pískovci a jíly mají 

omezenou propustnost vody, proto se zde po vydatných deštích vyskytují sesuvy. 

Nadmořská výška se pohybuje od 430 do 637 m n. m. Nejvyšším bodem je osada Pod 

Bučkami. 

 

 

Obr. č. 1   Severní pohled na obec Svrčinovec. 

Obcí prochází mezinárodní cesta I. třídy číslo 11 od hraničního přechodu s Českou 

republikou do Žiliny. Cesta má zpočátku jihovýchodní, později jižní směr. Tranzitní 

význam této cesty by měly v budoucnosti převzít plánovaná dálnice D3 a rychlostní silnice 

R5, jejichž křižovatka je plánována mezi centrem obce a částí Zátky. Občané i vedení obce 

si dlouhodobě stěžují na přetíženost silnice I/11. V obci odbočuje cesta I. třídy číslo 12 na 

severovýchod k hraničnímu přechodu s Polskem v obci  Skalité.  
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Obr. č.2   Státní hranice SR a ČR ve Svrčinovci. 

2.2  Účel vyhotovení rychlostní komunikace  
 

Rychlostní silnice R5 je součástí základního systému dálničních a rychlostních silnic, 

v souladu s Programem přípravy a výstavby dálnic a rychlostních silnic na roky 2007-

2010, schváleným usnesením vlády SR č.1084/2007 ze dne 19.12.2007. 

Účelem současného stupně předprojektové a projektové přípravy je najít vhodné 

vedení trasy nové rychlostní silnice mezinárodního významu v daném území, které bude 

kapacitně vyhovovat požadavkům dopravního proudu, zejména tranzitní nákladní dopravy. 

Účelem hodnocení bylo vybrat projekt provozně výhodný, investičně realizovatelný a 

přijatelný jak z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z hlediska plánovaného územního 

rozvoje dotčené obce. 

Navrhovaná rychlostní silnice R5 je umístěna v Žilinském kraji, v okrese Čadca, v 

katastrálním území obce Svrčinovec. Začátek úseku je umístěný v plánované dálniční 

křižovatce dálnice D3, která je součástí stavby "D3 Svrčinovec - Skalité" a trasa rychlostní 

silnice končí na státní hranici ČR / SR. 

2.2.1  Problém dotčeného území 
 

Hlavním problémem dotčeného území je tranzitní doprava, především nákladní. 

Navrhovaná komunikace by měla doplnit silniční síť tohoto území tak, aby propojila 

plánovanou dálnici D3 kapacitní komunikací (rychlostní cestou) se silniční sítí České 
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republiky. Navrhovaná rychlostní silnice by měla v maximální možné míře zajistit 

bezpečnost silničního provozu a dosáhnout selekci především nákladní tranzitní dopravy 

od dopravy místní. 

2.2.2  Přínos rychlostní komunikace 
 

Přínos vybudování rychlostní silnice R5 je nesporný. Vybudováním rychlostní silnice se 

dosáhne odklon dopravy od zastavěného území, které je v současnosti silně atakováno 

dopravou na silnici I/11. Současná intenzita dopravy na této silnici dosahuje zhruba 6 600 

vozidel za den, do roku 2030 by se však měla téměř zdvojnásobit. Zprovoznění rychlostní 

silnice tak bude znamenat snížení expoziční zátěže obyvatel Svrčinovce, místní části 

Zátky, především z hlediska hluku, nehodovosti a psychických stresů. Obytný prostor obce 

bude chráněn protihlukovými stěnami a dalšími akustickými opatřeními. 

2.2.3  Varianty vedení trasy 
 

Po odevzdaní účelové mapy a náležitých příloh byly vypracovány dvě varianty 

vedení trasy. Rychlostní silnice byla posuzována ve dvou variantách vedení trasy - červené 

a zelené, přičemž účelem posuzování bylo vybrat optimální variantu a současně navrhnout 

opatření k eliminaci, resp. zmírnění vlivů výstavby a provozu rychlostní silnice. Na 

základě porovnávání bylo konstatováno, že vhodnější variantou rychlostní silnice R5 je 

varianta zelená (obr. č.3), ovšem s minimální preferencí před červenou variantou. 

 

 

Obr. č.3   Zelená varianta rychlostní komunikace R5. 
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3  Podklady pro tvorbu účelové mapy rychlostní komunikace 
 

3.1  Závazný souřadnicový systém 
 

Geodetické výpočty různého rozměru, zobrazovací práce a určení vzájemné polohy 

bodů vyžadují jednoznačné určení bodů v jednotném souřadnicovém systému.  

Do 1. 4. 2011 byl na území České a Slovenské republiky závazný souřadnicový 

systém  S-JTSK  (Jednotná trigonometrická síť katastrální). Ale od 1. 4. 2011 je na území 

Slovenské republiky vyhlášena platnost nového souřadnicového systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální s označením JTSK 03. Proto je podstatné uvést vztah mezi 

původní realizací systému JTSK a novou, v současnosti platnou realizací JTSK 03. 

3.2  JTSK 03 
 

Návrh nové realizace souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální označené jako JTSK 03 vychází z možností využití GNSS, z geodetického 

hlediska nejpřesnější dostupné technologie určování polohy bodů. Realizace JTSK 03 je 

tak vytvořena pomocí GNSS a zajišťuje nejen zmíněnou vysokou přesnost a globální 

homogenitu souřadnic všech bodů na celém území státu, ale zároveň zajišťuje i 

jednoznačnou definici vztahu národního souřadnicového systému (S - JTSK) vůči 

celoevropskému (ETRS 89). 

V Slovenské republice je realizace systému ETRS 89 reprezentována body ŠPS. Je to 

strukturovaná geodetická síť nové generace, kde jsou body členěny do tříd A, B, C a D. 

 

- Body třídy A: jsou body na kterých se nepřetržitě přijímá signál GNSS, 

- Body třídy B: jsou body na kterých byly provedeny epochové observace 

v opakovaných mezinárodních kampaních v rozsahu 36 - 100 hodin, 

- Body třídy C a D: jsou všechny ostatní body ŠPS. 
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Souřadnicové rozdíly mezi původní (JTSK) a novou (JTSK 03) byly získané 

realizací na 684 identických bodů použitých pro výpočet parametrů globálního 

transformačního klíče a jsou zobrazeny na obrázku č.4. 

 

 

Obr. č. 4   Souřadnicové rozdíly mezi původní JTSK a novou realizací JTSK 03 na 

identických bodech 

 

Realizace systému s označením JTSK- 03 není novým souřadnicovým systémem, je 

to jen nová realizace původního systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.              

S – JTSK zůstává v nezměněné podobě. Původní provedení tohoto systému mělo množství 

nedostatků. Z vědeckého hlediska šlo zejména o chybějící spojení s okolními státy. Touto 

realizací je i snaha splnit požadavky směrnice EU INSPIRE na zveřejnění prostorových dat 

v ETRS 89.  

Vyhláška ÚGKK a SR 75/2011 zavádí nový pojem PGB (podrobné geodetické body). Jsou 

to vlastně body PPBP a body ZPBP se souřadnicemi v platní národní soustavě JTSK - 03. 

3.3  Polohové bodové pole pro účel mapování 
 

Základem pro polohové měření na území Slovenské republiky jsou body ZPBP – 

Základné polohové bodové pole ale i PGB (podrobné geodetické body).  ZPBP jsou 

tvořeny body ŠAGS - Státní astronomicko geodetická síť a body STS - Státní 

trigonometrická síť. Trigonometrické body mají souřadnice v S - JTSK , které byly určeny 

z podkladů přesného měření a výpočtů s vyrovnáním sítě podle principu vyrovnávací 
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počtu. PGB jsou body ZPBP a PPBP, ale jsou určeny v platném národním souřadnicovém 

systému JTSK-03. V terénu jsou trvale označeny a stabilizovány podle v té době 

aktuálních platných předpisů. Hustota trigonometrické sítě málokdy postačuje pro 

zaměření dané lokality, proto se mezi tyto existující body umísťují body potřebné k 

podrobnému zaměření lokality. Nové PGB mají určenou i nadmořskou výšku ve výškovém 

souřadnicovém systému Balt po vyrovnání - Bpv, platném pro území Slovenské 

republiky.[6] 

 

Tab. č.1  Rozdělení polohového bodového pole. 

Bodové pole Body Rozdělení 

 
 

PGB 
 
 

ŠTS I.  až V.  řádu 

pevné 1. až 5. třídy přesnosti 

dočasně stabilizované 2. až 5. třídy přesnosti 

 

 

3.4  Postup při zřizování nového bodového pole 
 

1. Přípravné práce. 

2. Rekognoskace stávajícího bodového pole. 

3. Návrh nového bodového pole. 

4. Budování nového bodového pole. 

 

3.4.1  Přípravné práce 
 

Před každým měřením v terénu je třeba se k měření patřičně připravit. Hlavním 

úkolem je získat co nejvíce písemných nebo grafických podkladů. Dalším důležitým 

úkolem je provedení rekognoskace terénu, při které zjišťujeme aktuální stav terénu, 

seznamujeme se s předměty měření a vyhotovujeme měřický náčrt. 
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Před mapováním dané lokality v terénu na písemné vyžádání od správy katastru v Čadci 

bylo uděleno povolení k převzetí všech potřebných geodetických údajů, seznamů 

souřadnic (spolu s výškami) a grafických podkladů v platném národním souřadnicovém 

systému JTSK - 03 . Také na písemné vyžádání od hospodáře geodetických údajů bylo 

uděleno povolení k provedení kontroly údajů o geodetických základech a existujícím 

bodovém poli v dané lokalitě za určitý správní poplatek. 

 

3.4.2  Rekognoskace terénu  
 

Před samotným měřením se provede rekognoskace terénu. V dané lokalitě byly  

vyšetřovány spádové poměry, které charakterizovaly celkový tvar a průběh jednotlivých 

typických prvků lokality. Ideální je si vzít dostupnou kopii katastrální mapy popřípadě 

letecké snímky nebo jiný dostupný  kartografický podklad, případně výsledek dřívějšího 

geodetického účelového měření, v našem případě to  byla kopie katastrální mapy. 

V terénu bylo dále  šetřeno  za pomoci místopisů  bodů,  které PGB lze použít, které 

byly znehodnoceny a které je nutné dobudovat. Ověření bylo provedeno na bodech v 

obvodu mapovaného území. Na podnět předložené žádosti nám v určené lhůtě správa 

katastru v Čadci přidělila čísla nově vzniklých bodů PGB. 

  

3.4.3  Návrh nových PGB 
 

Podle podkladů z rekognoskace terénu se prováděl návrh nového bodového pole. Na 

základě spádových poměrů a zničených bodů se uvážilo, kde se dosavadní bodové pole 

doplní tak, aby vyhovovalo podrobnému mapovaní. Body bodového pole byly využívány 

hlavně na účelové mapování polohopisu a výškopisu pro vznik účelové mapy pro projekt 

rychlostní komunikace R5. Pro potřeby provedení této mapy se nové PGB zřizovaly ve 3. 

TP (0,06 m) v souladu s technickými normami (STN 73 0415 Geodetické body) a také se 

určila i nadmořská výška bodů PGB. 
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3.4.4  Zřizování bodového pole 
 

Podle členitosti a rozlohy dané lokality bylo zvoleno vhodné rozmístění nových PGB 

za účelem podrobného měření.  

Stabilizace a signalizace bodů 

Body zvolené v polohovém nebo výškovém podrobném bodovém poli jsou důležité 

jako geometrický základ měření i pro budoucí měření a budou se často venku vyhledávat a 

dále používat. Proto bylo třeba zajistit (stabilizovat) jej trvale značkami odolnými proti 

zničení.  

Dočasné zajišťování bodů se vyskytuje zejména v pomocných měřických sítích. Na 

polních tratích byly použity dřevěné kolíky dlouhé asi půl metru, s průměrem asi 5 cm, 

ocelové trubky se světlostí 1 až 2 cm, dlouhé 20 až 30 cm a v ulicích (na zpevněných 

plochách) se používaly stabilizační hřebíky, které se označily červeně. 

Bod, který chceme zapojit do měření, musí být signalizován viditelným svislým 

značením. Pokud se tato značka nachází v samotném bodě (hromosvod, věž kostela a 

pod.), hovoříme o přirozené signalizaci. Většinu bodů netřeba signalizovat umělým 

signálem.[2] 

 

Obr. č.5   Stabilizace dřevěným kolíkem (stabilizační znak M4). 

Souřadnice  a  čísla nově vzniklých PGB najdeme v geodetických údajích o bodech 

(místopis – příloha č. 8) a v seznamu souřadnic PGB (příloha č.2). 

Po seznámení zprávy katastru s rozmístěním nově vzniklých PGB bylo uděleno povolení s 

daným rozmístěním od správy katastru v Čadci. 
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Údaje o geodetickém bodu – místopis 
 
Údaje o zhuštěném podrobném bodovém poli (obr. č. 6) obsahují číslo bodu, kdo bod zřídil 

zhuštěním, souřadnice bodu, popis, způsob určení a stabilizace bodu, místopisný náčrt s 

případným detailem. Čísla nově vzniklých PGB nám přidělila správa katastru Čadca, jako 

správce tohoto bodového pole. Přidělená čísla byla potvrzena v záznamu podrobného 

měření změn. Před zhušťováním bodového pole by se mělo přístrojové vybavení a 

pomůcky k měření rektifikovat. Dále byl vyhotoven i přehledný náčrt PGB, který najdeme 

v příloze č. 1. 

 

 

 

 

Obr. č. 6   Geodetické údaje o PGB č. 8005. 
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3.4.5  Metody zhuštění bodového pole 
 

Metody zhuštění bodového pole obecně rozdělujeme na terestrické metody 

(trigonometrické a polygonální metody) a družicová metody. V současnosti určujeme PGB 

téměř výlučně pomocí technologie globálního družicového navigačního systému - GNSS. 

Ve speciálních geodetických sítích, které jsou využívány v aplikacích inženýrské geodézie, 

se používají kombinované sítě, společně budované zemskými i družicovými metodami. 

3.4.6  Popis systému GNSS 
 

Globální systém pro určování polohy je družicový navigační systém. Pomocí GNSS 

můžeme určit polohu a čas na Zemi, nezávisle na aktuálních meteorologických 

podmínkách. Určení polohy měřeného bodu se dá vysvětlit jako určení průsečíku kulových 

ploch, jejichž poloměr je dán měřenými vzdálenostmi mezi družicí a určovaným bodem. 

To znamená, že neznámé souřadnice bodu lze určit ze známých souřadnic družic a z 

měření vzdálenosti mezi daným bodem a družicemi. Aby bylo měření možné, potřebuje 

znát polohu minimálně tří satelitů k určení polohy identifikovaného bodu. Protože určení 

vzdálenosti mezi družicí a určovaným bodem spočívá ve využití přesných časových 

informacích, je nutné pro výpočet znát polohu vhodně rozložených, čtyř družic (obr. č. 7). 

V dnešní době je nejlepším plně funkčním družicovým systémem,  systém NAVSTAR. 

Byl vypracovaný na základě ministerstva obrany USA. 

Přesnost určení polohy závisí na počtu viditelných družic a jejich vhodného rozložení na 

sféře. [3] 

  

Obr. č. 7   Vhodné rozložení čtyř družic (vlevo), nevhodné rozložení (vpravo). 
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Systém GNSS (NAVSTAR) je tvořen třemi složkami                                 

Řídící segment - tvoří ho čtyři monitorovací stanice rovnoměrně rozložené kolem Země a                  

jedna řídící stanice, která zpracovává výsledky sledování pohybu družic z ostatních stanic 

a udává družicím aktuální efemeridy a jiný informace. 

Kosmický segment - tvoří ho 24 družic rovnoměrně rozložených na 6 kruhových drahách 

se sklonem 55° ve výšce 26 000 km. Družice má hmotnost 845 kg a životnost 7,5 roku. 

Uživatelský segment - tvoří jej přijímací aparatury, od malých kapesních přijímačů až po 

přesné geodetické a nekomerční aparatury. Základní uživatelské vybavení na geodetické 

využití sestává z přístrojové a softwarové části. [3] 

Zhušťování bodového pole se provádí metodu - relativního určování polohy. 

 

Relativní určování polohy 

Jde o metodu, při níž se určují souřadnice nových bodů vzhledem k poloze vztažného 

bodu, jehož geocentrické souřadnice jsou známy. Potřebné jsou simultánně měření dvěma 

aparaturami - na referenčním bodu a na určovaném bodu. Výsledkem měření a zpracování 

je určení směru a velikosti vektoru spojnice obou bodů v geocentrickém souřadnicovém 

systému - tzv. vektoru. 

3.4.7  Měřické postupy GNSS 
 

Geodetické GNSS měření se provádějí na základě dvou metod určování poloh. Je to 

statická metoda a kinematická metoda. Pokud chceme určovat přesnou polohu, musíme 

měřit se dvěma GNSS přístroji, které realizují měření ze 4 stejných satelitů. Souřadnicové 

výsledky měření dostaneme v souřadnicovém systému WGS-84, které pak musíme 

přetransformovat do JTSK - 03. 

 

Statická metoda   

 

Je to často používána, přesná geodetická metoda, kde můžeme použít dva nebo více GNSS 

přístrojů, které přijímají signály minimálně čtyř družic (obr. č. 8). Měření na jednom bodě 
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při RTK metodě je observační čas do 10 minut. Po tomto měření se všechny ostatní 

určované body stanou určenými. Po doměření se všechny naměřené údaje ze všech 

přístrojů stáhnou do počítače, kde se dále zpracovávají. 

 

 

 

Obr. č. 8   Statická metoda. 

 

Kinematická metoda 

Je to méně přesná metoda než statická metoda s krátkou délkou měření na bodě. Pro 

měření kinematické metody potřebujeme k měření příjem nejméně čtyř družic. Při tomto 

měření je nevýhodou, že i během přechodu z bodu na bod musíme mít stálý příjem z 

minimálně čtyř družic. Pokud počet klesne, měření musíme opakovat a to tak, že se 

vrátíme na předchozí bod nebo známou základnu. Na začátku každého měření se musí 

udělat inicializace. Tato metoda je nejrychlejší, ale dá se použít pouze ve vhodném terénu 

(obr. č. 9). Za hodinu se dá zaměřit 20 až 25 bodů. [3] 

 

Obr. č. 9   Kinematická metoda. 
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3.4.8  Nivelace  
 

Při nivelaci se určuje výškový rozdíl mezi dvěma body z rozdílu čtení, které získáme 

pomocí vodorovných záměr nivelačního přístroje na nivelačních latích postavených na 

bodech. Uvedený způsob nivelace s vodorovnou záměrnou osou nivelačního přístroje se 

označuje i názvem geometrická nivelace ze středu  

Pokud byla vzdálenost větší než dvojnásobek délky záměry od přístroje po lať 

(výškový rozdíl je větší než délka nivelační latě) bylo nutné měřit více sestav. Soubor 

sestav nám tvořil nivelační oddíl. Za sebou jdoucí nivelační oddíly nám tvořily nivelační 

úsek, více úseků tvořilo nivelační tah. 

3.4.9  Zaměření nových PGB 
 

Při našem měření se použila na polohové zaměření metoda GNSS na všech nově 

vzniklých PGB. Nové body byly rozmístěny podle členitosti lokality. Nadmořská výška 

nových PGB byla určená metodou GNSS a na některých PGB byla pro kontrolu provedena 

technická nivelace. Rozdíly mezi výškami měřenými GNSS a technickou nivelaci byly od 

0 m do 0,03 m (viz tab. č.2). Při rozdílech se braly v úvahu výšky PGB vypočtených z 

technické nivelace (TN). Nivelace byla vedena vždy mezi dvěma známými PGB a nové 

PGB se zaměřovaly jako záměry stranou. 

Tab. č. 2  Porovnání výšek bodu metodami TN a GNSS. 

Bod Výška GNSS Výška TN Rozdíl 

6007 458.80 m 458.82 m  0.02 m 

6014 455.74 m 455.77 m 0.03 m 

5009 456.59 m 456.60 m 0.01 m 

5011 453.91 m 453.93 m 0.02 m 

8005 450.05 m 450.06 m 0.01 m 

8001 447.30 m 447.33 m 0.03 m 
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Při určení polohy a výšky nově zřízených PGB v katastrálním území Čadca byla 

použita metoda RTK. Délka observací na bodech závisela na požadované přesnosti a počtu 

družic. Trvala obecně do 10 minut na jednom určovaném bodě. Jeden přijímač GNSS byl 

referenční a byl postaven na PGB a druhý přijímač se podle plánu staví po radě na všechny 

ostatní měřené body. Na bodu, jehož souřadnice jsme určovali, byla postavena anténa. Po 

spuštění si přístroj sám provedl kalibraci na všech měřených kanálech. Po těchto  úkonech 

měřič nastavoval parametry měření: počet družic, elevační masku, interval záznamu. Do 

GNSS přijímače bylo vloženo číslo bodu, výška antény a souřadnice referenční stanice. 

Během měření se průběžně kontrolovalo nabití baterie, počet družic a signál jednotlivých 

družic. Měření bylo ukončeno po uplynutí observační doby za předpokladu stálého signálu 

ze stejných družic. Pozorování byla z důvodu transformace souřadnic JTSK - 03 provedena 

na identických bodech. Tímto způsobem jsme polohově i výškově určili 11 nově zřízených 

PGB. Celé měření s použitím metody RTK bylo provedeno pomocí přístroje Topcon Hiper 

G. V příloze č. 1 najdeme přehledný náčrt nově zřízených PGB a část přehledného náčrtu 

nově zřízených PGB na obr. č. 10. 

 

 

 

Obr. č. 10   Část přehledného náčrtu nově zřízených PGB. 
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3.4.10  Zpracování dat pro určení souřadnic v JTSK-03 
 

Ke zpracování dat při metodě RTK (statická metoda) bylo použito programové vybavení  

Pinncale, kde byl založen nový program a naimportovala se data ze všech přijímačů do PC. 

Souřadnice PGB v systému ETRS 89 byly získány výpočtem základny podle observačních 

sérií s vazbou na referenční bod. 

  Při transformaci souřadnic ETRS 89 do JTSK -03 se použil program Trans GPS. Do 

programu byly načteny souřadnice ETRS 89 (zaměřených PGB) spolu s identickými body, 

které měli souřadnice v JTSK - 03. Dále nám program vypočítal podobnostní transformací 

souřadnicové rozdíly mezi danou a zjištěnou souřadnicí a rozdělil je na všechny určované 

PGB, čím byli získané souřadnice v JTSK-03. Korekce, které byly zjištěny při výpočtu, 

byly přičteny k souřadnicím určovaných bodů v JTSK-03. V příloze č. 2 najdeme 

souřadnice podrobných geodetických bodů v JTSK-03. 

3.4.11  Skladba elaborátu nově vzniklého bodového pole 
 

- technická zpráva, 

- písemné i grafické části budování PGB, 

- protokol o nově vzniklých bodech, 

- protokol o poškozených PGB, 

- seznam souřadnic a výšek  PGB, 

- podrobný náčrt PGB, 

- Mapování a realizace výpočtů při GNSS měření, 

- údaje o geodetických bodech (místopisy), 

- výpočet souřadnic PGB v S-JTSK – 03, 

- osvědčení o převzetí elaborátu o nově vzniklých bodech PPBP správou katastru 

Čadca. 

 

Části dokumentace o nově vzniklých PGB najdeme i v přílohách v digitální formě:    

• souřadnice PGB v S-JSTK - 03 (příloha č.2), 

• místopisy nově zřízených PGB (příloha č.8), 

• přehledný náčrt bodů PPBP (příloha č.1). 
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4  Mapovaní polohopisu a výškopisu pro potřeby tvorby účelové  
mapy 
 

Potřeby investiční výstavby v oblasti projektování a realizace stavebních objektů si v 

současném období vyžadují zajistit kvalitní mapové a geodetické podklady. Jejich kvalitou 

a danou přesností je závislá hospodárnost a kvalita projektovaného stavebního díla. Pro 

jednotlivé části územně plánovací dokumentace je nutné zajistit vhodné geodetické 

podklady. Jako geodetický podklad pro realizaci výstavby rychlostní komunikace R5 je i 

účelová mapa daného zájmového území. 

Pod pojmem účelové mapování rozumíme činnost, jejímž výsledkem je účelová 

mapa. Do této činnosti patří vyšetřovací práce, měřící práce a zobrazovací práce čili tvorba 

účelové mapy. Měření pro potřeby účelové mapy se řídí podle jednotných předpisů pro 

Státní mapový dílo, měřítko mapy a také rozsahem mapovaného území. 

 

4.1  Předběžné práce při mapování polohopisu 
 

Účelová mapa polohopisu a výškopisu pro projekt rychlostní komunikace R5 se 

vyhotovuje v měřítku 1: 500. Při mapování polohopisu v zájmové lokalitě je třeba 

aktualizovat skutečný stav pro projekt rychlostní komunikace R5. Měření se muselo 

realizovat, aby konečný elaborát splňoval podmínku přesnosti (v našem případě 3 třída 

přesnosti) a aby byl shodný s reálným stavem v terénu. Podkladem pro měření polohopisu 

byly PGB a vektorová katastrální mapa - VKM. [4] 

 Do obsahu map (i účelových) polohopisu patří: 

 Trvalé trávní porosty, 

 Orná půda, 

 Prvky bez vegetace, 

 Dopravní linie a objekty, 

 Vodní toky a plochy, 

 Zemědělské objekty,  
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 Vodohospodářské objekty, 

 Rekreačně – oddychové objekty, 

 Sportovní objekty, 

 Kulturně – historické objekty, 

 Elektrické vedení nadzemní,  

 elektrické vedení podzemní, 

 Kanalizační vedení, 

 Plynový vedení, 

 Trafostanice, 

 Telefonní vedení, 

 Průmyslové objekty, 

 Těžební objekty, 

 Ostatní prvky a plochy (hřbitovy, skládky,….). 

 

4.2  Obsah mapování polohopisu 
 

Obsahem mapování polohopisu jsou všechny polohopisné prvky a objekty v obvodu 

projektu rychlostní silnice R5. Dále měříme všechny nadzemní i podzemní vedení spolu s 

inženýrskými sítěmi a všemi prvky, které mohou nějakým způsobem zapůsobit na 

projektování. 

 

4.3  Obsah mapování výškopisu 
 

Obsahem mapování výškopisu byly všechny zlomy (hrany) a potřebné výškové 

body, které byly umísťovány podle nezbytnosti grafického provedení účelové mapy. Podle 

tohoto postupu byl zmapován celý obvod potřebný pro tvorbu účelové mapy pro projekt 

rychlostní komunikace R5. 
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4.4  Metody pro účelové mapování polohopisu 
 

Polární metoda - Polární metoda je základní metodou pro podrobné polohopisné měření.                   

Podrobné body určujeme pomocí polárních prvků - vodorovným úhlem a vodorovnou 

délkou. 

 

Obr. č. 11   Polární metoda.  

 

Při mapování pro projekt účelové mapy komunikace R5 byly využívány dvě metody 

mapování, metoda polárních souřadnic a metoda konstrukčních oměrnými mír. Při 

mapování pro geodetické účely se používá hlavně polární metoda. V dnešní době při 

měření polární metodou se využívají elektronické dálkoměry z ukládáním do paměti 

přístroje.  Jelikož měření pro daný projekt musí splňovat kritéria pro 3. třídu přesnosti, tak 

pro mapování byly použity takové přístroje a pomůcky, abychom povolenou odchylku při 

správném měření dodrželi. Výstupní prvek mapování jsou grafické a numerické informace. 

Výchozími prvky pro tvorbu grafického znázornění jsou zápisníky a měřické náčrty. 

 

4.5 Měřický náčrt 
 

Slouží jako podklad pro zákres podrobných bodů předmětů přímého měření, 

zpracování originálu mapy a na budoucí údržbu mapy. Měřické náčrty jsou rámcové a 

blokové. Rámcové náčrty se zakládají postupným čtvrcením mapového listu až po jeho 
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vhodní měřítko. Číslování měřických náčrtů postupuje podle instrukce NP-2703/993. Čísla 

náčrtů vycházejí v rámci každé obce a vytvářejí postupnou číselnou řadu od 1 - 999. 

Blokové náčrty se orientují na sever a zakládají se tak, aby zobrazily ucelený celek 

zaměřováním území. Měřítko měřických náčrtů se odvozuje od měřítka mapy. Rozměry 

měřického náčrtu se odvozují z formátu papíru A3. Jednotlivé předměty měření (budovy, 

hranice, pomníky, ..) se označí značkami podle seznamu značek pro Základní mapu 

Slovenské republiky. 

 

Při měření pro projekt rychlostní komunikace R5 bylo zhotovených 30 měřických 

náčrtů v měřítku 1:500. Měřítko měřických náčrtů se zvolilo tak, aby údaje zobrazené v 

náčrtech byly přehledné a zřetelně čitelné. Jako vhodný formát pro optimální používání v 

terénu byl zvolen výkres s ohraničenými rozměry velikosti A3. Do měřického náčrtu se 

před měřením zobrazila síť podrobných geodetických bodů, která se v průběhu měření 

podle potřeby doplňovala. Měřická síť se vykreslila červenou tuší. 

 

 

 

Obr. č. 12   Část měřického náčrtu z měření polární metodou. 
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4.6  Způsoby mapování výškopisu pro tvorbu účelové mapy 
 

Měření výškopisu terénu má své zákonitosti, kterými se zabývá obor topografie. 

Výškopisné útvary nelze exaktně zobrazit, ale můžeme je zobrazit pomocí efektivně 

zvolených bodů. Čím je terén členitější a čím jsou požadavky na přesnost vyšší, tím je i 

větší potřeba hustoty podrobných bodů, jako i důmyslná volba vhodné metody. Na 

podrobné měření polohopisu a výškopisu používáme několik metod a jejich obměn. 

Hlavní metody měření polohopisu a výškopisu: 

• Tachymetrie, 

• Plošná nivelace. 

Výběr metody měření polohopisu a výškopisu závisí od: 

• Členitosti terénu, 

• Velikosti mapovaného území, 

• Měřítka účelové mapy, 

• Zadání přesnosti projektu. 

Geodetickým základem pro výškové měření jsou podrobné geodetické body (PGB). 

 

4.7  Mapování polohopisu a výškopisu v terénu 
 

Mapování se snažíme realizovat tak, aby účelová mapa byla co nejvíce totožná se 

skutečnými poměry v terénu dané lokality a byla vhodným podkladovým materiálem pro 

projekt rychlostní komunikace R5. 

Při podrobném mapování polohopisu a výškopisu byla využitá metoda tachymetrie a 

metoda konstrukčních oměrných mír. Při mapování jsme jako stanoviska využívali PGB v 

obvodu projektu rychlostní komunikace R5. 
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4.7.1 Tachymetrie 
 

Na podrobné zaměření polohopisu a výškopisu byla použita tachymetrická metoda. 

Je to rychlá měřická metoda, při které lze současně určit polohu a výšku bodů zemského 

povrchu. Pomocí tachymetrie se tedy získávají obě hlavní složky mapy polohopisu a 

výškopisu. Tachymetrie je jednou z hlavních geodetických mapovacích metod. Jako 

stanoviska používáme PGB. Na orientaci osnovy směrů se používají směry na sousední 

stanoviska. Vodorovné a výškové úhly se při orientaci měří v obou polohách dalekohledu a 

podrobné body stačí měřit v jedné poloze dalekohledu. 

Nejpoužívanější je elektronická tachymetrie pomocí elektronických dálkoměrů. 

Dosažená přesnost a pracovní postup závisí na použitém přístrojového vybavení. 

Postup při tachymetrickým měření 

Před zahájením samotného mapování byly rozděleny úkoly v terénu podle 

potřeby zvolení metody. Naše měřická skupina sestávala z vedoucího skupiny, 

měřiče a tří figurantů. Na každém stanovisku přístroje se po jeho centraci a 

horizontaci udávalo číslo daného bodu (na kterém jsme stáli), výška přístroje nad 

bodem, výška cíle (mění se podle potřeby měření), orientace. Vedoucí skupiny se 

věnoval kreslení tachymetrického náčrtu a vedení celé měřické skupiny. V 

měřickém náčrtu se značila poloha všech stanovisek a zaměřovaných podrobných 

bodů, na které figuranti stavěli odrazový hranol. Měřič pracoval s tachymetrem a 

zapisoval důležité poznámky. Do tachymetrického náčrtu se podrobné body 

zakreslují křížkem a označí se číslem od 1 do 999. Volba a počet měřených 

podrobných bodů závisí na členitosti terénu, požadované přesnosti, měřítka a účelu 

mapy. 

Pro výškové řešení se měřily především body ležící na hřbetnicích a údolnicích, a to 

v místech, kde tyto mění svůj směr nebo sklon. Dále byly pro znázornění terénu 

důležité body na hranách násypů, výkopů, struh, zlomů a pod.  
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Při polohopisném měření se mapovaly všechny lomové body na parcelách, lomové 

body na obrysech pevných objektů atd.. Při měření byly měřen i dostatečně 

vzdálený a jednoznačně určený bod, na kterém se po každém dvacátém měřeném 

bodě kontrolovala hodnota vodorovného úhlu. Jestliže se tato hodnota lišila od 

prvotního zaměření o více než 0,005 gon znamenalo to, že s přístrojem bylo 

pohnuté a měření se muselo opakovat. Při měřických pracích je také důležitá 

souběžná kontrola číslování podrobných bodů v náčrtku a v zápisníku. Dále jsme 

při měření dbali na přesné zaměření odrazného cíle (přímá záměra mezi přístrojem a 

odrazovým hranolem), aby se nám světelný paprsek neodrazil od jiného předmětu 

(list, dopravní značka). Měření nám stěžovala hustá vegetace a nepřetržitý provoz. 

 

4.7.2 Metoda konstrukčních oměrných mír 
 

Při podrobném mapování polohopisu jsme jako pomocní metodu používali metodu 

konstrukčních oměrných mír. Tuto metodu jsme využívali při pravoúhlých budovách a 

objektech s nepřístupným bodem. Nejčastěji při zaměření čtvrtého rohu budovy, kde jsme 

si od dvou zaměřených bodů pásmem změřili dvě oměrné míry. Konstrukční oměrné míry 

byly vyznačeny do měřického náčrtu. 
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5  Vyhledání a zaměření inženýrských sítí 
 

Jednou ze základních stavebních činností je určení prostorové polohy inženýrských 

sítí. Při realizaci stavebních činností může dojít k poškození inženýrské sítě, ale také k 

vážné tragické nehodě. Při kabelových vedeních ukládaných do země, jako jsou například 

plynové potrubí, vzniká největší riziko poškození a znehodnocení podzemního vedení. 

Pro budování projektu rychlostní komunikace jsme si v prvním kroku vyžádali od 

správců inženýrských sítí projektovou dokumentaci jednotlivých podzemních vedení na 

zájmovém území z porealizačního zaměření. Tuto práci nám komplikovalo to, že v obvodu 

mapování byly firmy, u kterých bylo třeba pátrat po projektové dokumentaci. Tímto 

pátráním a zjišťováním byla zaznamenaná časová ztráta a bylo nutné nasazení dalšího 

pracovníka. 

Dokumentace porealizačního zaměření stavebních objektů je geodetická 

dokumentace zobrazující polohu a průběh budovaných stavebních objektů (stavba, 

inženýrské sítě ...). Zpracování dokumentace předchází samotné geodetické zaměření 

jednotlivých stavebních objektů. Zaměření se provádí ve státním souřadnicovém systému 

JTSK - 03 a výškovém systému Bpv. 

 

V druhém kroku bylo provedeno zaměření všech povrchových značek a zařízení 

patřících k inženýrským sítím. Po  převzetí údajů o inženýrských sítích v analogové formě, 

bylo nejdříve převedeno vytyčení inženýrské sítě a následně její zaměření.  

Při měření polohopisu a výškopisu pro projekt rychlostní komunikace R5 bylo 

provedeno i měření vodivých  podzemních vedení. Po vytyčení trasy speciálními firmami 

byly tyto trasy zaměřeny a graficky znázorněny do účelové mapy polohopisu. 

V účelové mapě jsou inženýrské sítě zobrazeny podle předpisu pro "Digitální 

zpracování naměřených dat pro mapy SSC". 
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5.1  Určování polohy vodivých podzemních vedení 
 

Každé vedení, kterým prochází elektrický proud, má své elektromagnetické pole. 

Siločáry elektromagnetického pole jsou kolmé na vedení. Proto pro měření používáme 

detektor s hledací feritovou cívkou.  

Přístrojové vybavení musí obsahovat zdroj proudu a vysílač s rámovou anténou. 

Vysílače jsou vyhotovovány tak, že se na vyhledávané vedení napojí přímo, nebo pomocí 

rámové antény si vytvářejí elektromagnetické pole. Tuto metodu nazýváme indukční 

připojení (obr. č. 13 ).  

Přesnost určení podzemního vedení je možná u polohy kolem 0,1 m a hloubkou 0,2 až 0,5 

m, v závislosti na hloubce měřeného vedení. 

 

Obr. č. 13  Indukční připojení pomocí vysílače. 

 

5.2  Určování polohy nevodivých podzemních vedení 
 

Pro měření nevodivých podzemních vedení se využívají speciální metody vyvinuté 

na tento účel. Může to být elektrická odporová metoda, která k měření využívá rezonanční 

kmitočty. Dále může mít každé odvětví své vlastní detekční přístroje. Mohou to být 

například detekční přístroje pro vodárenství nebo plynárenské. Přístroje pro tyto účely byly 

vyvinuty ve Výzkumném ústavu geodézie v Praze. [2] 
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6  Použité přístrojové vybavení 
 

Zeiss Ni 025 

Je stavební nivelační přístroj (obr. č. 14)  používaný na technickou nivelaci. Nivelační 

přístroj, který dorovnává záměrnou přímku pomocí kompenzátoru, je to jedna z hlavních 

částí přístroje. 

Další hlavní části nivelačního přístroje jsou dalekohled se záměrným obrazcem a elevační 

šroub. Při měření je třeba kontrolovat, zda kompenzátor funguje. 

Parametry nivelačního přístroje Zeis Ni 025:  

• přesnost 2,5 mm / km ,                                                                      

•  zvětšení dalekohledu 20x,   

• optické čtení, min.vzdálenost zaostřeni 1,5m.  

 

Obr. č 14   Nivelační přístroj Zeiss Ni 025. 

 

Topcon GTS 220 

Elektronický tachymetr TOPCON GTS - 220 představuje třetí generaci teodolitů. Potřebné 

údaje měří automatizovaně zacílením na cílovou značku. Údaje se vyznačí na displeji nebo 
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se registrují v registračním zařízení v paměti přístroje za účelem dalšího zpracování. Čtecí 

systém řídí mikropočítač, který zvyšuje kvalitu, rychlost a racionalizaci vyhodnocovacích 

prací. Přístroj je možné přímo propojit s počítačem, pomocí kterého je umožněna další 

manipulace s naměřenými údaji. Tento elektronický dálkoměr je vhodný pro každodenní 

použití. Typ GTS - 220 je vhodný pro sběr dat pro vytyčení pozemků, tachymetrické 

snímky a pro polohové informační systémy. S totální stanicí Topcon GTS 220 můžeme 

zaměřovat délky až do vzdálenosti 3000 metrů na jeden hranol při zachování požadované 

přesnosti. Měření v jednom měřickém módě s vysokorychlostní aktualizací dat měření trvá 

1,2 sekundy. Takové zkrácení času při měření je velmi efektivní a produktivní při 

provádění měřických prací. Do paměti přístroje můžeme uložit až 8000 naměřených bodů 

nebo 16 000 vytyčovacích prvků. [5] 

         Technické parametry: 

 Přesnost měřené délky: ± (3mm +3 ppm * měřená délka), 

 Přesnost měření úhlu: 6 "(1.8 mgon), 

 Minimální čtení úhlu: 1 "(0.2 mgon), 

 Korekce náklonu: automatický vertikální a horizontální kompenzátor, 

 Rozsah kompenzace: ± 3 ". 

 

TOPCON HIPER – RTK 

Přístroj Topcon Hiper je dvoufrekvenční GNSS přijímač s multifunkční aparaturou a 

mnohostranným využitím (obr. č. 15 ). Může přijímat zpracovávat signály L1 a L2, což 

znamená zlepšení přesnosti měření a určení polohy bodu. Tento přístroj má automatický 

záznam měřených dat. Může se využít na několik metody měření, na statické, kinematické 

a kinematické - RTK. Přístroj je vybaven redukcí vícecestného šíření fáze nosných vln. Má 

v sobě zabudovanou technologii Co - Op Tracinkg, umožňující udržení satelitů v zorném 

poli i za zhoršených podmínek viditelnosti. Díky různým dostupným konfiguracím a RTK 

je vhodný pro všechna měření s GNSS určováním polohy. 
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Obr. č. 15   Topcon HiPer. 

Technické parametry: 

 Počet přijímaných kanálů:           72 univerzálních kanálů                                                       

Sledované signály (NAVSTAR): L1 CA, L1/L2 P-kód, L2C 

Přesnost určení polohy: 

Statika L1 + L2      H: 3 mm + 0.5 ppm V: 5 mm + 0.5 ppm                                                     

L1-                          H: 3 mm + 0.8 ppm V: 4 mm + 1 ppm                                                                         

RTK L1 + L2-        H: 10 mm + 1 ppm V: 15 mm + 1 ppm                      

  Správa dat: 

Datové formáty             RTCM SC104 2.1/2.2/2.3/3.0/3.1, CMR, CMR +, NMEA, TPS                   

Update / Output rate     1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz                                                           

Komunikační port         RS-232C (4.800 až 115.200 bps)                                 

 

  

 

 



Bc. Lukáš Hajko: Účelové mapování polohopisu a výškopisu  pro projekt rychlostní 
komunikace R5 Svrčinovec – státní hranice SR 

 

  
2013                     32 

 

7  Vyhotovení účelové mapy 
 

V této části jsou popsány použité geodetické programy. Jsou to speciálně vytvářené 

programy pro výpočetní a zpracovatelské práce geodetických údajů.  

Tyto programy jsou vždy na vysoké úrovni. Musí být vždy aktuální s výhodami 

praktického využití.  

Dalším úkolem je vždy příjemné a přehledné uživatelské použití se zpracováním podle 

oficiálních standardů. 

 

7.1  Získaní souřadnic podrobných bodů  
 

Zpracování souřadnic bylo provedeno v programu GEOMANW. 

GEOMANW je geodetický program na stahování a využívání zjištěných hodnot ze všech 

druhů totálních stanic firmy TOPCON. Pracuje v prostředí Windows a využívá některých 

jeho standardních programů (např. WordPad). Ovládání programu se řídí obecnými 

pravidly pro Windows. 

Na komunikaci programu s totální stanicí byl použit datový kabel RS - 232C.                        

Při výpočtu podrobných bodů jsou potřebné dva soubory:  

• PGB v JTSK – 03, se souřadnicemi x, y, z ve formátu *. txt, 

• Zápisník ve formátu MAPA_ZAP. 

Tyto soubory obsahují data : 

 o orientaci: číslo bodu, horizontální úhel, výšku cíle a šikmou délku, 

 o stanovisku: číslo bodu a výška přístroje nad horizontem. 

Při spuštění možnosti Dávka (obr. č. 16) byl do programu vložen soubor (měřené podrobné 

body) se zadáním uložení adresy v PC. Takto jsme postup realizovali ze všemi 

naměřenými údaji z terénu. Po provedení uložení souborů do programu byl proveden 

výpočet. Statistika výpočtu byla zobrazena v dialogovém okně. Program GEOMANW 
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automaticky vytvořil po kontrole výpočtu ověření v protokolu výpočtů. Při překročení 

dovolené odchylky v délce, nebo při špatném očíslování stanoviska se výpočet neprovede. 

Automatické srovnání duplicitních bodů program řešil, pokud se v souboru vyskytly body 

se stejným číslem. Program tyto situace řešil uložením aritmetických průměrů obou bodů 

(body splňovaly kritéria přesnosti), nebo program uložit bod, který byl vypočten jako 

poslední (body nesplňovaly kritéria přesnosti). V terénu bylo nutné vždy kontrolovat 

stanovisko v protokolu, neboť může nastat případ, že rozdíly v převýšení jsou mimo 

povolené odchylky a hodnota délky se nachází v dovolené odchylce, výpočet by proběhl, 

ale byl by chybný. 

Konečným prvkem výpočtu byly souřadnice podrobných bodů v textovém souboru v 

JTSK-03 (příloha č. 2). Grafická část účelové mapy byla zpracována v programu 

MicroStation V8. 

 

 

Obr. č. 16   Pracovní pole programu GEOMANW 

 

7.2  Grafické provedení a zpracování účelové mapy 

7.2.1 Rozčlenění polohopisného zobrazení do vrstev 
 

Celkový obsah polohopisných prvků se při zpracování naměřených údajů rozděluje 

do jednotlivých souborů. Ve výkrese vzniká více objektů, které jsou hlavním ukazatelem a  
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komponují se do široké škály vrstev. Znázornění jedné vrstvy spojuje všechny složky se 

stejnými nebo podobnými prvky. Každá vrstva je jasně definována a jednoznačně určená. 

Dělení polohopisu při vzájemné komunikaci prvků při vstupu do programu: 

 Předměty zobrazené všemi hranicemi, 

 Všechna vedení a inženýrské sítě, 

 Silniční sítě a objekty, 

 Vodní plochy a toky, 

 Rámové a mimorámové údaje, 

 Body bodového pole, 

 Hranice katastrálního území. 

 

Určení vrstvy pro dané objekty bylo provedeno tak, aby bylo možné rychlé a 

pohodlné zjištění potřebných údajů. Využíváním vrstev při tvoření grafické části mapy s 

velkým počtem prvků polohopisu nám zaručí přehledné zobrazení účelové mapy. 

Způsob digitálního vyhotovení účelové mapy: 

• Skladba účelové mapy pro projekt rychlostní komunikace R5, 

• Využití a postup při provádění prací při zpracování seznamu souřadnic, 

• Zpracování grafické části v digitální formě. 

 

Skladba účelové mapy pro projekt rychlostní komunikace R5 

Polohopisný obsah účelové mapy  

• Polohopisné prvky účelové mapy, 

• Klad mapových listů Čadca,  

• Všechny nadzemní i podzemní vedení spolu s inženýrskými sítěmi, 

• Podrobné geodetické body. 
 
Výškopisný obsah účelové mapy 
 

• Výškopisné prvky účelové mapy,  

• Vrstevnice,  

• Šrafy. 
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Využití a postup při provádění prací při zpracování seznamu souřadnic 

 

Realizaci jsme začali v geodetickém programu GEOMANW, za pomoci kterého 

jsme z přístroje natáhli všechna naměřená data (obr. č. 17). Při každém stahování dat jsme 

kontrolovali, zda čísla bodů ze seznamu souřadnic jsou stejné s čísly podrobných bodů ze 

zápisníku. Dále jsme pracovali s geodetickou nástavbou MGEO, pomocí kterého jsme 

převedli všechny body ze seznamu souřadnic do pracovního výkresu (obr. č. 18). 

 

 

 

Obr. č. 17   Import seznamu souřadnic. 

 

Obr. č.18   Načtené body spolu z výškami a čísly bodů. 
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7.2.2  Digitální zpracování v programu MicroStation 
 

MicroStation je profesionální grafický program patřící do CAD skupiny (Computer Aided 

Design - počítačem podporované navrhování). Dá se srovnat i s programy Kokeš nebo 

AutoCAD, které jsou také součástí CAD. 

 

Součástí MicroStationu jsou i profesionální nástavby podle uživatele: 

 MicroStation Geographics s použitím pro GIS, 

 MicroStation Triform s použitím pro architekturu a stavebnictví, 

 MicroStation CivilPAK s použitím pro digitální model reliéfu, 

 MicroStation Schematics s použitím pro schéma průmyslových parků. 

 

Digitální zpracování polohopisu pro projekt rychlostní komunikace R5 

 

Grafické provedení polohopisu se provádělo z podkladů měřických náčrtů, které byly 

pořizovány při měření v terénu. Nejdříve jsme si v programu MicroStation V8 založili 

nový soubor a nadefinovali jsme vrstvy pro jednotlivé objekty.  

 

Dále bylo provedeno grafické znázornění spojováním podrobných bodů pomocí 

příslušného měřického náčrtu. To bylo provedeno podle jednotlivých funkcí programu 

MicroStation  jako jsou například tvorba značek (obr. č. 19), tvorba linií atd.. Po 

vyhotovení kresby pospojováním bodů nám vznikly objekty, kterým jsme doplnili druhy 

pozemků (dle platného značkového klíče), sídelní a místní názvy a název vodního toku. 

Podle podkladů od správců vedení a inž. síti a našich zaměřených údajů se znázornila 

všechna nadzemní i podzemní vedení spolu s inženýrskými sítěmi. 

 

Tímto způsobem se vyhotovila celá lokalita, která byla zpracována pro projekt 

rychlostní komunikace R5.  

Seznam vrstev pro daný projekt je uveden v tabulkách  č. 4, 5, 7, 8 a paleta použitých 

barev v tabulce č. 3. Knihovna značek je zpracována na základě značkového klíče dle STN 
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013411. Velikost značek a textu v mapě odpovídá příslušnému měřítku. Typ použitých 

značek a symbolů najdeme v tabulce č. 9.  

 

Pro rozmístění čar, značek, barvy atd.. byl použit předpis "Digitální zpracování 

naměřených dat pro mapy SSC".[4] 

 

 

 

Obr. č. 19   MicroStation – tvorba značek. 

 

Zpracování výškopisu účelové mapy 

V tomto případě se mapa výškopisu vyhotovuje zobrazením vrstevnicového plánu, 

zobrazením hran terénu a šrafováním. Mapa výškopisu se zobrazuje ve stejném měřítku 

jako polohopisná mapa. Vrstevnice byly tvořeny z naměřených výškových bodů. 

 

Výškopisné mapování jsme prověřovali opakovaným zaměřením několika  bodů z 

obou stanovisek, tak aby vznikl překryt. Při měření se úspěšně zaměřilo celé území v 

povolené krajní odchylce pro 3. třídu přesností. Pro grafické vyhotovování výškopisu byl 

jako podkladový materiál použitý měřický náčrt. V seznamu souřadnic (příloha č. 2) 

najdeme všechny podrobné body se souřadnicemi X, Y, Z. Seznam vrstev pro daný projekt 

pro potřeby výškopisu je uveden v tabulce  č. 6. 
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Dle potřeby zadavatele projektu byly vytvořeny i specifické soubory hrany 2D a 

hrany 3D (příloha č. 4) a grafické znázornění samostatně polohopisu a samostatně 

výškopisu (příloha č. 5). 

7.3  Zpracování přesnosti měření podrobných bodů 
  

 Účelová mapa pro projekt rychlostní komunikace R5 byla vyhotovena tak, aby splňovala 

kritéria  3. třídy přesnosti. Tato přesnost závisela na několika činitelích jako jsou 

přístrojové vybavení, metoda mapování a v neposlední řadě i zkušenosti měřiče. Podrobné 

body byly zaměřené ze základní střední chybou mxy = 0,06 m, která nepřesáhla kritérium 

přesnosti uxy = 0,08 m. Základní střední souřadnicová chyba výšky bodů byla mh = 0,07 m 

a rovněž nepřesáhla kritérium přesnosti uh = 0,012 m. Ověření bylo provedeno nezávislým 

měřením ze sousedních stanovisek, zaměřením jednoho bodu dvakrát. Tímto způsobem 

jsme získali souřadnice jednoho bodu ze dvou stanovisek, které byly následně porovnány. 

V naší mapované lokalitě jsme takto zaměřili 81 podrobných bodů. Body se v terénu volily 

rovnoměrným překrytím celého mapovaného území dvou sousedních stanovisek. V 

geodetickém souboru GEOMANW byla provedena celá kontrola při výpočtu naměřených 

dat. Z rozdílů x, y, h byla určena přesnost celého měření a to tak, že každý 

dvojnásobný výpočet podrobného bodu program porovnal s 3. třídou přesnosti. Dvojí 

souřadnice se změnily na průměr z obou stanovisek. 

Tab. č. 3  Výpočet základních středních chyb souřadnic. 

ČB y y2  x x2 h h2 

802 -0,047 0,0022  0,028 0,0007 0,082 0,0067 

908 -0,065 0,004225  0,076 0,0058 -0,069 0,004716 

704 0,022 0,00048  -0,059 0,0035 0,110 0,0121 

685 -0,034 0,001156  -0,087 0,0076 -0,096 0,00672 

828 0,063 0,00397  0,067 0,0045 0,045 0,0092 

823 0,023 0,00053  0,099 0,0098 0,035 0,001225 

: :  : : : : 

: :  : : : : 

Σ= 0,45698  0,2356 0,22326 
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Tab. č.4  Tabulka využití palety použitých barev v programu MicroStation V8. 

 

Číslo Barva Využití požité barvy 

0 Bílá (po tisku černá) Polohopis, pilíře, produktovody 

1 Modrá Voda,vodní toky 

2 Zelená  

3 Červená Všechny existující vedení 

4 Žlutá Plynovod 

5 Světle fialová  

6 Hnědá Výškopis 

7 Světle modrá Voda , vodné toky 

8 Tmavě šedá  

9 Světle šedá  

10 Červeno fialová  

11 Žluto zelená  

12 Světle modro zelená  

13 Tmavě fialová  

14 Světle šedá  

15 Tmavě modrá Cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

my = 0,07 m  

n=81 mx = 0,04 m 

mxy = 0,06 m 
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Tab. č. 5 Tabulka na vyhotovování polohopisu ve výkresu. 

 

Název mapového prvku Vrstva Barva Šířka Typ Element  Poznámka 

KN k.ú. hranice 1 3 4 0 Line string  

KN k.ú. název 2 3 0 0 Text  

KN čísla poz. parc. 5 0 0 0 Text  

KN čísla stav.parc 6 8 0 0 Text  

KN značky druhu poz. 8 0 0 0 Cell  

KN ostatní kresba 9 0 0 0 Line sting čáry, schody, lanovky, 

lávky, ložisko, studna, 

vodní tok 

KN slučky 9 0 0 0 Line string  

KN značky 11 0 0 0 Cell Zdi ,kostely, synagogy, 

,malé předměty 

KN popis 12 0 0 0 Text   

PK hran. parcel 24 4 0 0 Line string  

PK značky druh. pozemků 28 4 0 0 Cell  

PK ostatní kresba 29 4 0 0 Cell  

PK slučky 30 4 0 0 Cell  

PK značky 31 4 0 0 Cell  

PK popis 32 4 0 0 Text  

BPEJ hranice 41 2 0 0 Line string   

BPEJ kód 42 2 0 0 Cell   

Budova obrys 3 0 2 0 Line   

Budova popis  4 0 0 0 Text  

Cesty hlavní 8 1 2 0 Line string  

Cesty hlavní popis 9 1 0 0 Text  

Cesty vedlejší 10 1 1 0 Line string  

Cesty vedlejší popis 11 1 0 0 Text  

Železnice 15 5 3 0 Line string  

Železnice popis 16 5 0 0 Text, cell  

Most, propustek 18 0 0 0,2 Line string  

Vodstvo 21 7 0 0 Line string  

Lesy 26 2 0 0 Line string  

Lesy popis 27 2 0 0 Text, cell  

Ostatní zeleň 28 2 0 0 Line string  

Polohopis značky 31 0 0 0 Cell  

Vrstvy  33 0 0 0 Cell  

Místní názvy 35 0 0 0 Text  

Polohopis ostatní linie  36 0 0 0 Line string  

Polohopis ostatní značky 37 0 0 0 Cell  

Polohopis ostatní popis 38 0 0 0 Text  

Lokalita popis 43 4 0 0 text  
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Tab. č. 6 Tabulka na tvorbu inženýrských sítí. 

 

Název mapového prvku Vrstva Barva Šířka Typ Element  Poznámka 

El. vedení nadzemní 1 10 0 2 Line string  

El. vedení nadzemní 1 10 0 0 Line string  

El. vedení značky 2 10 0 0 Cell Vazba k el. vedení 

El. vedení popis 3 10 0 0 Text  

El. vedení značky na čáre 

vedení 

4 10 0 0 Cell Bez rozlišení vedení 

Vodovod. potrubí 6 2 0 0 Line string  

Vodovod. značky 7 2 0 0 Cell  

Vodovod. popis 8 2 0 0 Text  

Vodovod. značky 

na čáre potrubí 

9 2 0 0 Cell Bez rozlišení pitní voda, 

užitková voda 

Kanalizace 11 6 0 0 Line string  

Kanalizace značky  12 6 0 0 Cell  

Kanalizace popis 13 6 0 0 Text  

Kanalizace značky na čáre 

potrubí 

14 6 0 0 Cell Bez rozlišení stoky 

Plynovod. ptrubí 16 4 0 0 Line string  

Plynovod značky 17 4 0 0 Cell  

Plynovod popis 18 4 0 0 Text  

Plynovodní značky na čáre 19 4 0 0 Cell Bez rozlišení 

vysokotlakového a 

nízkotlakového,  

Ozn. vedení nadzemní 21 5 0 2 Line string  

Ozn. vedení podzemní  21 5 0 0 Line string  

Ozn. vedení značky 22 5 0 0 Cell  

Ozn. vedení popis 23 5 0 0 Text  

Ozn. vedení značky na čáre 24 5 0 0 cell  

Produktovod potrubí 31 12 0 0 Line string  

Produktovod značky 32 12 0 0 Line string  

Produktovod popis 33 12 0 0 Text   

Produktovod popis na čáre 

potrubí 

34 12 0 0 Cell Tech. plyn, 

stlačení vzduch 

Jiný vedení nadzemní  36 12 0 2 Line string   

Jiný vedení podzemní 36 12 0 0 Line string  

Jiný vedení značky 37 12 0 0 Cell  

Jiný vedení popis 38 12 0 0 Text  

Jiný vedení značky na čáre 
vedení 

39 12 0 0 Cell  
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Tab. č. 7 Tabulka na vytvoření výškopisu ve výkresu. 

 

Název mapového prvku Vrstva Barva Šířka Typ Element  Poznámka 

Výškopis hrana 1 6 0 0 Line string  

Výškopis šrafy 2 6 0 0 Line   

Podr. výšk. bod značka 5 6 0 0 Cell  

Podr. výšk. bod popis 6 6 0 0 Text  

Výškopis značky 7 6 0 0 Cell  

Vrstevnice zdůraznění  10 6 2 0 Line string  

Vrstevnice zdůraznění 

popis 

11 6 0 0 Text  

Vrstevnice základní 12 6 0 0 Line string  

Vrstevnice základní popis 12 6 0 0 Text  

Vrstevnice doplňkový 14 6 0 3 Line string  

Vrstevnice doplňkový popis 15 6 0 0 Text   

Spádovka 18 6 0 0 Cell  

 

Tab. č. 8 Tabulka na vytvoření popisu mapových listů ve výkresu. 

Název mapového prvku Vrstva Barva Šířka Typ Element  Poznámka 

KN klad map. listů 15 0 0  0 Line, shape Obrys mapových listů 

(shape) včetně křížků a 

popisu  

PKN klad map. listů 35 4 0 0 Line, shape Obrys mapových listů 

(shape) včetně křížků a 

popisu 

 

Tab. č. 9 Tabulka na vytvoření bodového pole ve výkresu. 

Název mapového prvku Vrstva Barva Šířka Typ Element  Poznámka 

PGB značka 1 0 0 0 Cell  

PGB podzemní značka 1 0 0 1 Cell  

PGB číslo 3 0 0 0 Text  

PGB název 4 0 0 0 Text  

PGB nadmořská výška 5 0 0 0 Text  

PGB značka 11 14 0 0 Cell  

PGB podz. značka 11 14 0 1 Cell  

PGB číslo 13 14 0 0 Text  

PGB nadmořská výška 15 14 0 0 Text  

Bod SJNS 20 0 0 0 Cell  
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Tab. č. 10 Použitý značkový klíč. 
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7.4  Sumarizace zpracování účelové mapy 
 

Při realizaci prací účelové mapy pro projekt rychlostní komunikace R5 jsme 

postupovali podle platné normy STN 01 3411 pro vyhotovení map velkých měřítek. Ze 

získaných informací, které jsme nabyli během mapovaní polohopisu a výškopisu jsme 

pomocí geodetických metod a výpočtů získali souřadnice X, Y, Z všech PGB a 

podrobných bodů v národní souřadnicové soustavě JTSK - 03. 

V digitální formě se předával i přehled nově vzniklých PGB spolu z geodetickými 

údaji o těchto bodech. Jako samotný grafický soubor se předával i soubor 2D hrany (s 

příponou DGN – příloha č. 4). Při pořizování souboru 3D hrany (příloha č. 4) se soubor 2D 

hrany doplnil o třetí souřadnici Z (nadmořská výška). 

K provedení vyhotovení výškopisného určení účelové mapy byly použity jednotlivý 

geodetické práce a výpočty na tvorbu vrstevnic a šrafy. Vrstevnicový plán se vytvářel v 

digitální podobě, ale pro potřeby projektu i v analogové formě. Výškopisné znázornění 

kresby se provádělo na základě polohopisné kresby. 

 Po spojení polohopisné a výškopisné kresby nám vznikla účelová mapa polohopisu 

a výškopisu pro projekt rychlostní komunikace R5 Svrčinovec – státní hranice SR (příloha 

č. 6) v měřítku 1:500. Nakonec bylo provedeno plotrování pro projekt, protože zadavatel 

projektu vyžadoval předání analogové formy některých souborů účelové mapy. 

 

7.5  Konečný elaborát a jeho podklady 
 

Konečný elaborát pro potřeby účelové mapy polohopisu a výškopisu rychlostní 

komunikace se vyhotovoval ve dvou provedeních: 

 

Analogová forma 

 Přehledný náčrt PGB, 

 Technická zpráva, 
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 Seznam souřadnic podrobných bodů, 

 Grafické znázornění účelové mapy. 

Digitální forma 

 Technická zpráva, 

 Vektorový soubor - přehledný náčrt PGB, 

 Vektorový soubor - polohopis, 

 Vektorový soubor - výškopis, 

 Vektorový soubor - podrobné body, 

 Vektorový soubor celkové kresby (polohopis i výškopis). 

Konečným prvkem vyhotovení diplomové práce je účelová mapa polohopisu a 

výškopisu pro projekt rychlostní komunikace R5 Svrčinovec - státní hranice SR doplněná o 

čtvercovou síť v měřítku 1:500. 
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Závěr 
 

Hlavním úkolem bylo vyhotovení účelové mapy v katastrálním území Čadca jako 

podklad pro projekt rychlostní komunikace R5 Svrčinovec - státní hranice SR. Při měření a 

zpracování výsledků a následném provedení této závěrečné práce jsem si uvědomil, jak 

velký a nezastupitelný význam má předprojektová a projektová dokumentace při tvorbě 

každého stavebního díla. V diplomové práci jsem se blíže věnoval a popisoval tvorbu a 

zpracování účelové mapy pro projekt rychlostní silnice R5. Popisoval jsem postup práce od 

počátečních příprav na měření, přes rekognoskaci terénu, měřické práce v terénu, 

výpočetní práce až po výsledné provedení mapy.  

Při tomto provedení byla rovněž použita technologie GNSS. Technologie GNSS 

představuje velký skok ve vývoji geodézie. Protože se na každém místě nedá měřit 24 

hodin denně, je důležitá organizace prací. Zpracování se dělá za pomoci softwaru 

dodávaného k přístroji. Při výběru vhodné metody se dá GNSS měření uplatnit v každém 

odvětví geodézie. 

Výsledkem mé závěrečné práce je účelová mapa území Svrčinovec-státní hranice 

SR, vyhotovena pro projekční účely na výstavbu rychlostní komunikace R5. Výsledná 

mapa je vyhotovena ve 3. třídě přesnosti v měřítku 1:500. 
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