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Anotace 

 Námět této bakalářské práce se zabývá zaměřením nové budovy FEI VŠB-TU 

Ostrava, pro účely katastrálního mapování. K vyhotovení práce bylo zapotřebí zajistit 

podklady ve formátu VFK, do geodetických prací bylo zahrnuto polohopisné měření, 

ortogonální metoda plus konstrukční oměrné. Měřičské práce byly prováděny v areálu 

VŠB-TU Ostrava, katastrální území Poruba (okres Ostrava-město);715174. Výpočetní část 

byla provedena v programu Groma. Grafická část byla zpracována v programu AutoCad. 

Klíčová slova bodové pole, katastrální mapa, polohopis, S-JTSK,  

 

Abstract 

 The theme of this thesis deals with new buildings focusing FEI VSB-TU Ostrava, 

for the purposes of land surveying. The original work was needed documents in a format 

VFK in geodetic work was included topographic measurements, orthogonal design method 

plus structural measurements. Surveying work was carried out in the premises VSB-TU 

Ostrava, cadastral territory Poruba (District Ostrava-City); 715174. Computational part of 

the program was Grom. Graphs have been prepared in AutoCad. 

Keywords: Cadastral map, topography, S-JTSK, point field 
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Seznam použitých zkratek 

AGS  astronomická geodetická síť 

ČSTS  česká státní trigonometrická síť 

ČR  Česká republika 

DKM  digitální katastrální mapa 

FEI  Fakulta elektrotechniky a informatiky 

GNSS  global navigation satellite system (globální družicový polohový systém) 

ISKN  informační systém katastru nemovitostí. 

KMD  katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK 

KM-D  katastrální mapa digitalizovaná v původním souřadnicovém systému 

PPBP  podrobné polohové bodové pol 

SGI  soubor geodetických informací. 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  soubor popisných informací 

VFK  výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod  

 Předmětem předložené bakalářské práce je zaměření areálu nové multifunkční 

budovy FEI VŠB-TU Ostrava pro účely katastrálního mapování. Výsledkem bakalářské 

práce je Katastrální mapa. Katastrální mapa dle [1], je závazným státním mapovým dílem 

velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole polohopis a popis. 

 Předložená bakalářská práce má tři částí. První část osahuje základní informace a 

historii městského obvodu Ostrava Poruba a stavby multifunkční budovy FEI VŠB-TU 

Ostrava a její realizaci. Druhá část bakalářské práce se zabývá teoretickými základy a 

souvislostmi, pro tvorbu katastrální mapy. Třetí část bakalářské práce obsahuje vlastní 

geodetické činnosti jak při práci v terénu tak i práce výpočetní a grafické. 

 Cílem práce bylo polohopisné zaměření nové multifunkční budovy FEI VŠB-TU 

Ostrava, za pomoci standardních geodetických metod. Ověření třídy přesnosti pomocných 

a podrobných bodů. Výpočet seznamu souřadnic v S-JTSK. Vyhotovení katastrální mapy 

v digitálním grafickém souboru, soubor zobrazených bodů, čar a mapových značek v 

mapě. Závazný obsah všech prvků polohopisu v katastrálních mapách je stanoven v 

prováděcí vyhlášce č. 26/2007 Sb. ke katastrálnímu zákonu č. 344/1992 Sb. 
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2. Lokalita 

 Stručné informace o Ostravě a její části Poruba. V této lokalitě se nachází měřená 

oblast.  

2.1 Ostrava základní informace 

 Ostrava je statutární město Moravskoslezského kraje, ležící na rozhraní Slezska a 

Moravy, na severovýchodě České republiky, nedaleko hranice s Polskem (viz. obrázek 1).   

Počtem obyvatel i rozlohou je třetí největší město v České republice, na Moravě je co do 

velikosti druhá. V českém Slezsku je Ostrava městem největším. Ostrava je rovněž 

významným univerzitním a průmyslovým centrem. 

 

 

Obrázek 1: Poloha Ostravy 

 Ostrava leží na soutoku řek Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice v geomorfologickém 

celku Ostravská pánev. Město má rozlohu 214 km² a tvoří ho celkem 23 městských obvodů 

(viz. obrázek 2), ve kterých žije cca 300 tisíc obyvatel [2]. 

 

Obrázek 2: Ostravské obvody 

            

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Dina_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p%C3%A1nev


Ondřej Vlček: Zaměření areálu nové multifunkční budovy FEI VŠB-TU Ostrava pro účely 

katastrálního mapování. 

 

3 

2013 

2.2 Poruba základní informace 

 Puruba se svými téměř sedmdesáti tisící obyvateli patří k druhému nejlidnatějšímu 

z nich. S rozlohou 13,177 km² se řadí mezi průměrně velké obvody. V Porubě jsou dvě 

katastrální území, Poruba a Pruba-sever. Poruba sousedí se sedmi ostravskými městskými 

obvody - Krásným Polem, Martinovem, Plesnou, Polankou nad Odrou, Pustkovcem, 

Svinovem a Třebovicemi [2]. 

2.3 Popis mapovaného území 

Mapované území se rozkládá v areálu VŠB-TU Ostrava, v blízkosti Fakultní 

nemocnice. Mezi ulicemi Dr. Slabihoudka, Studentská, 17. Listopadu (viz. obrázek 3).  

Rozloha zájmového území je cca 0,025 km
2
. Tato oblast spadá do katastrálního území 

Poruba (okres Ostrava-město); číslo katastrálního území 715174.  

 

Obrázek 3: poloha měřeného území 
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3. Informace o objektu zájmu  

 Kapitola zaměřená na důvody k výstavbě, historii projektu a základní parametry 

projektu výstavby nové budovy FEI.  

 3.1 Důvody k výstavbě nové budovy FEI dle [3] 

 Nedostatek prostor a jejich rozprostření do šestnácti objektů se stalo limitujícím 

faktorem dalšího rozvoje FEI – tento nedostatek prostor neumožňuje ani navyšování 

kapacity stávajících akreditovaných studijních programů, ani rozšíření těchto studijních 

programů o nové směry, které odpovídají vývoji technologií a potřeb zaměstnavatelů 

v tomto segmentu průmyslu. 

 Všechny budovy, které má FEI k dispozici jsou využívány k výuce studentů. Od 

založení fakulty v roce 1991 stoupnul počet studentů více než čtyřnásobně. Situace, ve 

které se FEI nachází, neumožňuje vytvářet laboratoře a speciální pracoviště, kde by se 

rozvíjela výuka bezprostředně spojena s výzkumem. „FEI je přitom fakultou, která úzce 

spolupracuje jak s partnery z průmyslové sféry, tak se špičkovými výzkumnými pracovišti 

v celosvětovém měřítku. 

3.2 Historie projektu výstavby nové budovy FEI dle [3] 

Vedení VŠB-TU Ostrava rozhodlo již v roce 2006 [3] o výstavbě nové budovy FEI 

(viz. obrázek 4) .  

 

Obrázek 4: vizualizace nové budovy FEI 
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 S finanční podporou ze státního rozpočtu [3], rozpočtu MMO a rozpočtu MSK byly 

v letech 2006–2009 realizovány všechny přípravné aktivity – od výkupu potřebných 

pozemků, přes zpracování kompletní projektové dokumentace, po vyřízení všech 

potřebných formalit a povolení k zahájení stavby. V roce 2009 rozhodlo vedení VŠB-TU 

Ostrava o využití finančních zdrojů poskytovaných Evropskou unií v rámci Operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace a byla připravena žádost o financování výstavby 

nové budovy FEI z tohoto operačního programu. Po déle než rok trvajícím hodnotícím 

procesu bylo nyní VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže 

přiděleno Rozhodnutí o přidělení dotace na stavbu nové budovy FEI. 

3.3 Základní parametry projektu výstavby nové budovy FEI dle [3] 

 Celkové náklady realizace tohoto projektu představují dnes částku 1 miliardu a 45 

milionů Kč. Z této částky bude více než 743 milionů Kč získáno z finančních zdrojů čtvrté 

prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (85 procent způsobilých 

nákladů tedy uhradíme z finančních zdrojů Evropské unie). 

 Za tuto částku bude v areálu VŠB-TU Ostrava v Ostravě Porubě do konce roku 

2012 postavena moderní, technologicky špičkově vybavena multifunkční budova, ve které 

nalezne optimální zázemí pro výuku spojenou s výzkumem 3 300 studentů a 200 

zaměstnanců Fakulty elektrotechniky a informatiky.  

 Moderní areál VŠB-TU Ostrava, který už dnes poskytuje studentům a 

zaměstnancům ideální podmínky pro studium, práci i sportovní vyžití, se tak rozroste o 

dalších 18 800 metrů čtverečních, na kterých budou pracovny, posluchárny a laboratoře 

umožňující výuku a výzkum těch nejmodernějších směrů z oblasti informačních a 

komunikačních technologií a elektrotechniky.  

 Fakulta elektrotechniky a informatiky se tak poprvé ve své dnes již dvacetileté 

historii dočká infrastruktury odpovídající počtu studentů, zaměstnanců i absolventů. 

Stovky absolventů Fakulty elektrotechniky a informatiky, kteří úspěšně absolvovali 

studium na této fakultě, významnou měrou přispěli k transformaci průmyslového profilu 

celého regionu odbornou prací v nově vzniklých i transformovaných firmách produkujících 

výrobky a služby s vysokým podílem přidané hodnoty nezatěžující surovinovou a 

energetickou náročností životní prostředí regionu. 
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4. Katastrální mapa 

 Kapitola zaměřená na katastrální mapu, popis SGI a SPI, obnovu katastrálního 

operátu.  

 

Obrázek 5: formy katastrálních map 

4.1 Definice katastrální mapy 

 Katastrální mapa dle [1] je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, 

obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a má tyto formy (viz. 

obrázek 5): 

 a) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním (přímím měřením), na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

přepracováním souboru geodetických informací nebo převedením jejího číselného 

vyjádření do digitální formy (DKM)  

 b) katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku – analogová mapa. 

 c) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy nebo 

digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů zejména 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském (KM-D). 

 Katastrální mapa může mít v ucelených částech katastrálního území různou formu 
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SGI – zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné 

vyjádření dle [1]. Obsah viz: 4.1.  

SPI – zahrnuje údaje dle [1] o katastrálním území, parcelách stavbách bytech a nebytových 

prostorech, vlastnících a jiných oprávněných. Z SPI se vytvářejí tyto základní výstupy: 

 - Výpis z katastru nemovitostí. 

 - Informace o vlastnících a jiných oprávněných. 

 - Informace o parcelách katastru. 

 - Informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními 

 - Informace o vodních dílech 

 - Informace o jednotkách 

 - Informace o územních jednotkách 

 - informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, seznamy obcí, 

    seznamy katastrálních území, seznam částí obcí a úhrnné hodnoty druhů  

    pozemků 

4.2 Obnova katastrálního operátu 

 Provádí se následujícími postupy: 

1) Novým mapováním: K obnově katastrálního operátu novým mapování se 

přistupuje pokud: 

- Geometrické a polohové určení, již nevyhovuje současnému vedení 

katastr/u v důsledku značného počtu změn. 

- Nedostatečná přesnost, či nevhodné měřítko. 

- Ztráta, zničení nebo poškození operátu 

- Obnovou katastrálního operátu novým mapováním vzniká nový SGI ve 

formě DKM a současně i nový SPI. Tato DKM musí splňovat střední 

souřadnicovou chybu 0,14m, kód kvality 3. 

 

2) Na podkladě výsledků pozemkových úprav: Využijí se výsledky 

komplexních pozemkových úprav: 

- Jednou z podmínek je, aby se pozemková úprava týkala souvislé části 

katastrálního území. 

- Postup při označování nových parcel parcelními čísly a určení vztažného 

měřítka má na starost katastrální úřad. 
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- Průběh hranic se zjišťuje jen u pozemků vymezujících obvod pozemkových 

úprav. 

3) Obnova katastrálního operátu přepracováním SGI: 

- Převod katastrální mapy z grafické formy do formy grafického počítačového 

souboru 

- Do katastru se zavedou výměry parcel, vypočtené ze souřadnic grafického 

počítačového souboru, pokud nebyly dříve určeny přesnějším měřením 

v terénu. 

- Přepracováním SGI vzniknou mapy ve formátech DKM, KMD, KM-D 

- DKM - digitální katastrální mapa dle [4], vzniklá obnovou operátu 

novým mapováním, nebo přepracováním dosavadních map KN v měřítku 

1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN - 

Informační systém katastru nemovitostí. 

- KMD - katastrální mapa digitalizovaná dle [4], vzniká digitalizací 

(převedením do číselné podoby) grafické (analogové) katastrální mapy, 

charakterizovaná nižší přesností než digitální katastrální mapa a převodem 

map KM-D[4] 

- KM-D - katastrální mapa digitalizovaná dle [4], zpravidla vzniká 

přepracováním z map v měřítku 1:2880 v souřadnicovém systému stabilního 

katastru (tedy není v klasickém souřadnicovém systému). Tato mapa není 

součástí ISKN  (informačního systému katastru nemovitostí). Pokud není na 

území této mapy prováděno nové mapování (a vznik DKM), tak se tato 

mapa převádí na mapu KMD, která pak je součástí ISKN a je nadále 

udržována v souřadnicovém systému S-JTSK. 
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5. Bodové pole 

  Rozdělení polohového bodového pole České republiky. Bodová pole výšková a 

tíhová nejsou záměrně uvedena, jelikož jich k měření nebylo využíváno. 

5.1 Polohové bodové pole 

 Rozdělení bodového pole podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. Polohové bodové pole 

obsahuje:  

a) základní polohové bodové pole, které tvoří  

 1) body referenční sítě nultého řádu,  

 2) body Astronomicko-geodetické sítě (závazná zkratka "AGS"),  

 3) body České státní trigonometrické sítě (závazná zkratka "ČSTS"),  

 4) body geodynamické sítě,  

b) zhušťovací body,  

c) podrobné polohové bodové pole. 

 Body podrobného polohového pole se budují podle potřeby a účelu. Pří jejich 

budování se vychází z již určených bodu základního polohového bodového pole, 

zhušťovacích bodů, nebo z bodů podrobného polohového bodového pole, které byly 

určeny s náležitou přesností. Mezi body podrobného polohového pole patří body trvalé 

stabilizované, které byly určeny předepsanou geodetickou metodou. 

5.2 Česká státní trigonometrická síť 

Tato síť je základem pro S-JTSK (systém jednotné trigonometrická sítě katastrální). 

 

Obrázek 6: S-JTSK 
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 Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) Je 

definována dle [5], Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, 

Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), 

převzatými prvky sítě vojenské triangulace (orientací, rozměrem i polohou na elipsoidu) a 

jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. Křovákovo zobrazení je jednotné pro celý stát 

(viz. obrázek 6). Navrhl a propracoval jej Ing. Josef Křovák roku 1922. 

5.3 Číslování bodů polohových bodových polí dle [6] 

5.3.1 Jednotkou pro číslování bodů ZPBP a ZhB je triangulační list, jednotkou pro 

číslování bodů PPBP je katastrální území. Body se označují dvanáctimístným úplným 

číslem.  

Přitom:  

 a) pro body ZPBP a ZhB má číslo tvar 0009EEEECCC0, kde EEEE je číslo 

triangulačního listu a CCC je pořadové číslo bodu; pořadové číslo bodu ZPBP je v rozmezí 

od 1 do 199 a ZhB v rozmezí od 201 do 499, přitom pořadové číslo přidruženého bodu k 

bodu ZPBP a ZhB se uvádí na posledním místě úplného čísla tohoto bodu namísto 0,  

 b) pro body PPBP má číslo tvar PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo 

katastrálního území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální pracoviště vykonává 

pŧsobnost příslušného katastrálního úřadu (dále jen „územní obvod“), a CCCC je pořadové 

číslo bodu v rozmezí 501 až 3999,  

 c) pomocné body se číslují podle odstavce 5.4.1.  

5.3.2 Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního území, ve kterém se nacházejí; 

pokud je bod PPBP totožný s lomovým bodem hranice katastrálního území nebo se 

výjimečně nachází za hranicí katastrálního území, pak příslušnost bodu ke katastrálnímu 

území je v přehledném náčrtu PPBP (dále jen „přehledný náčrt“) vyjádřena zkratkou 

katastrálního území u čísla bodu.  

5.3.3 Bod PPBP se přečísluje, pokud jeho dosavadní číslo nevyhovuje ustanovením 

tohoto návodu nebo vyskytuje-li se v rámci katastrálního území více bodů se stejným 

číslem. Čísla zrušených bodů se nesmí opakovaně použít. Při nezměněné stabilizaci bodu v 

případě změny jeho souřadnic nebo geodetických údajů se bod nepřečíslovává, ale mění se 

verze bodu, kterou je v ISKN zachycena časová posloupnost změn provedených podle § 34 

písm. c) katastrální vyhlášky. Verze bodu se uvádí v geodetických údajích. 
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5.4 Číslování pomocných a podrobných bodů dle [6] 

5.4.1 Jednotkou číslování pomocných bodů je katastrální území a podrobných bodů 

měřický náčrt. 

 a) Pomocné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo katastrálního území v rámci územního obvodu 

katastrálního pracoviště, a CCCC je pořadové číslo pomocného bodu od 4001 včetně. 

Přitom je nutno zajistit, aby nedošlo k duplicitě s body určenými při budování či revizi a 

doplnění PPBP. 

 b) Podrobné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

PPPSZZZZCCCC, kde PPP je pořadové číslo katastrálního území (jako u pomocných 

bodů), S je uvnitř územního obvodu nulové číslo nebo může znamenat příslušnost bodu do 

sousedního územního obvodu a pak má hodnotu 1 až 8, ZZZZ je číslo měřického náčrtu a 

CCCC je pořadové číslo podrobného bodu v rámci měřického náčrtu v rozmezí od 1 do 

3999. 

Pomocný nebo podrobný bod může mít jen jedno číslo. 

5.4.2 Podrobné body obsahu využitelného podkladu určeného v S-JTSK se obvykle 

nepřečíslují a jejich čísla se v měřickém náčrtu zpravidla neuvádějí, uvede se pouze číslo 

ZPMZ. Nově zaměřené kontrolní a identické body využitelného podkladu (odst. 4.3.1.3) se 

uvádějí v měřickém náčrtu i v zápisníku se svými původními čísly. V případě využití 

podkladu, který dosud neměl přiřazeno číslo ZPMZ nebo nebyl určen v S-JTSK, je tomuto 

podkladu přiřazeno nové číslo v řadě ZPMZ. V rámci jednoho ZPMZ lze očíslovat i body z 

více využitelných podkladů. 
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6. Rekognoskace lokality a připojení k S-JTSK 

6.1 Přípravné práce 

 Podkladem pro polní náčrt je výřez z katastrální mapy ČR, Katastrální území 

Poruba (okres Ostrava-město); číslo katastrálního území 715174. Tento výřez (viz. obrázek 

7) je dostupný na internetové adrese: 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2B

CEB5&MarQParam0=715174&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka 

 

 

Obrázek 7: výřez z katastrální mapy ČR 

6.2 Rekognoskace 

Podkladem pro rekognoskaci je výřez z ortofotomapy (viz. obrázek 8), obsahující 

body ZPBP a ZHB. Výřez z ortofotomapy jsem získal na internetové adrese:  

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=503 

 

Obrázek 8: výřez z ortofotomapy 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=715174&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=715174&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=503
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 Součástí každého geodetického měření, je zjišťování stavu skutečností na místě, 

kde se mají konat geodetické práce. Tedy rekognoskace. Rekognoskace proběhla za 

účelem seznámení se s měřenou lokalitou, vybudování bodového pole a volby vhodné 

metody měření. V tomto případě bylo zvoleno sedm měřických bodů metodou volného 

stanoviska a jeden rajón. Polární metoda byla zvolena jako metoda základní, doplněná 

metodou konstrukční oměrné.  Pomocné body (stanoviště) jsem volil s ohledem na 

členitost budov, přidružených zařízení, chodníků, cest atd. Tak aby mezi nimi byla 

vzájemná viditelnost a současně i viditelnost na nejméně tři a více orientací (rohy budov) 

splňující podmínku přesnosti třetího stupně (kód kvality 3, střední souřadnicová chyba 

0,14 m). Jako podklad pro určení orientací byl použit výměnný formát katastru nemovitostí 

- VFK, (viz. obrázek 9). 

 

Obrázek 9: VFK 

6.3 Připojení do S-JTSK 

 Vytvoření měřické sítě a její připojení do S-JTSK proběhlo pomocí metody zvané 

přechodné stanovisko. Je to metoda, při níž nemusíme stát na bodě o známých 

souřadnicích. Stanovisko se volí podle optimální potřeby měřiče, souřadnice se určují na 

základě úhlového nebo úhlového a délkového připojení na známé body; souřadnice 

stanovisek mohou být určeny i metodou GNSS.  
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7. Technické parametry přístrojového a softwarového vybavení 

 Kapitola se zaměřuje na popis přístrojového a softwarového vybavení, použitého 

k měření a zpracování bakalářské práce. Všechny zde udávané hodnoty či parametry byly 

získány z originálních příruček od výrobců. 

7.1 Totální stanice Leica TCR 307 

 Pro zaměření veškerých bodů této bakalářské práce byl použit přístroj Leica TCR 

307 (viz obrázek 10) s příslušenstvím (výjimku tvoří body měřené metodou konstrukčních 

oměrných). 

 

 

Obrázek 10: Leica TCR 307 

 Technické parametry přístroje: 

1. Zvětšení dalekohledu: 30x 

2. Přesnost odečítání úhlů: 7´´, 2 mgon 

3. Přesnost měření vzdáleností: 2 mm + 2 ppm 

4. Dosah měření vzdáleností 3500 m 
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7.2 Groma 8 

 Veškeré Geodetické výpočty jsem prováděl v programu Groma 8 (viz. obrázek 11), 

Groma 8 geodetický program pracující v prostředí MS Windows. Je schopen zpracovat 

naměřené hodnoty a to od zpracování výstupu z totální stanice až po výpočet zvolenou 

metodou. Součástí programu je kontrola přesnosti měření stanovená vyhláškou č. 26/2007 

sb. 

 

Obrázek 11: logo programu Groma 

7.3 AutoCAD 2010 

 AutoCAD 2010 (viz. obrázek 12) je program společnosti AutoDESK pracující 

v prostředí MS Windows. Je to populární program pro 2D a 3D měření. Používá se 

v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce, mapování atd. Použil jsem 

studentskou verzi profesionálního programu, která je zdarma. Veškeré grafické práce 

probíhaly v souladu dle Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění 

dodatku č.1 a 2, odstavec 4.3.4. 

 

Obrázek 12: logo programu AutoCAD 

7.4 Geus 15 

Posledním použitým programem byl program Geus 15 (viz. obrázek 13), taktéž 

pracující v rozhraní MS Windows. Tento program jsem použil pro práci s formátem VFK.  

 

Obrázek 13: logo programu Geus
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8. Polohové zaměření areálu 

 Kapitola se věnuje metodice postupů terénních prací, při měření bakalářské práce. 

Postupy: stabilizace bodů měřických stanovisek, metoda měření pomocných bodů, metoda 

měření podrobných bodů, měření konstrukčních oměrných délek a měření kontrolních 

oměrných délek. 

8.1 Stabilizace měřických stanovisek 

Ke stabilizaci měřických stanovisek byly použity dřevěné kolíky (viz. obrázek 14) 

nebo nastřelovací hřeby (viz. obrázek 15). Typ stabilizace se odvíjel podle terénu, na němž 

bylo zvoleno stanovisko. Poloha stanoviska byla volena s ohledem na viditelnost 

zaměřovaného objektu, lokality a na viditelnost orientací, rohy budov, potřebných 

k připojení do S-JTSK.  

 

Obrázek 14: stabilizace dřevěným kolíkem bod 4001 

 

Obrázek 15: stabilizace nastřelovacím hřebem bod 4003 

 Při rekognoskaci bylo zvoleno 7 stanovisek, měřených metodou přechodné 

stanovisko, body 4001 – 4007, v průběhu měření vyšlo najevo, že nelze z těchto stanovisek 
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změřit celý areál a proto byl změřen jeden rajón měřený z bodu 4004 a orientovaný na 

body 5006, 5007.  Jako orientace pomocných bodů byly použity rohy budov a to body 

5001, 5002 (1648), 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009 (1496), 5010 a 5011. Body 

1648 a 1496 jsou body Zhb. 

8.2 Zaměření pomocných bodů 

Pro vypracování úlohy byla použita sestava Leica, totální stanice TCR 307 (viz. 

obrázek 10) s technickými parametry viz kapitola 7.1, odrazného hranolu, trasírky a 

stativu. V první fázi měření se měřič postaví na zvolený bod, například 4004, změří 

orientace na zvolené rohy budov, které odpovídají kódu kvality 3 (střední souřadnicová 

chyba 0,14m), v tomto případě body 5006 – 5008 plus orientace na bod 4003. Orientace a 

provázání se změří ve dvou polohách dalekohledu (viz. obrázek 16). Při měření orientací je 

doporučený postup, zejména u nově zateplených budov, přikládat trasírku pokud je možno 

jak na zateplený roh, tak i na roh kde zateplení není (většinou u země). Ve výpočetním 

programu se nevyhovující orientace zruší. Zápisník měření viz. příloha 1. 

 

 

Obrázek 16: osnova směrů při měření pomocného bodu 4004 

 Po dokončení orientačního měření následovalo měření podrobných bodů 

polohopisu mapované lokality. Pracovní metodice měření podrobných bodů polohopisu se 

věnuje následující kapitola.  
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8.3 Měření podrobných bodů 

 Podrobné body byly měřeny totální stanicí značky Leica TCR 307 s technickými 

parametry uvedené v kapitole 7.1. Při měření se postupovalo podle platné vyhlášky č. 

26/2007 sb. a dodržovala se veškeré její ustanovení a novelizace. Podrobné body byly 

měřeny postupně ze stanovisek (přechodné stanovisko). Při měření orientací pro získání 

polohy stanoviska byly získány i orientace pro měření podrobných bodů. Polohové 

zaměření areálu bylo měřeno v jedné poloze dalekohledu. Postup měření podrobných bodů 

viz. obrázek 17. Zápisník měření viz. příloha 1. 

 

 

8.4 Konstrukční oměrné 

 Metoda měření délek pásmem používaná pro konstrukci nepřístupných bodů 

budovy. Tato metoda byla využita u bodů, které nebyly měřitelné ze zvolených stanovisek. 

8.5 Kontrolní oměrné 

 Tato metoda byla zvolena, jako druhá nezávislá metoda pro kontrolu zaměření 

polohopisné složky., jelikož žádná z hran budovy a měřených prvků nebyla delší než 50 m, 

délky byly měřeny jedním kladem pásma tam a zpět. Porovnání obou metod bude 

objasněno v kapitole 9.3.  

 

 

 

Obrázek 17: měření podrobných bodů polohopisu 
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9. Zpracování naměřených dat  

 Zpracování měřených hodnot pomocných a podrobných bodů. Pro zpracování 

výstupních dat z totální stanice a zápisníku byl použit program Groma 8. 

9.1 Výpočet souřadnic pomocných bodů 

 Pro výpočet souřadnic pomocných bodů v programu Groma 8 byla použita funkce 

Polární metoda dávkou (viz. obrázek 18), tato funkce se nachází v záložce Výpočty. 

Záložka Výpočty je situována na hlavní programové liště. Výhodou této funkce je 

jednoduché ovládání a flexibilita při výpočtech. Veškeré výpočty pomocných bodů jsou 

obsaženy v příloze č 2. Seznam souřadnic pomocných bodů viz. příloha č. 7. Příklad 

výpočtu souřadnic (protokol Groma 8) pomocného bodu zde:   

Orientace osnovy na bodě 4005: 

         Bod  Y   X    Z 

        4005   479306.29     1101201.40           

Orientace: 

         Bod   Y   X    Z 

        5006   479285.13     1101249.47           

        4004   479317.19     1101300.36           

        1496   479352.18     1101158.38           

         Bod        Hz      Směrník      V or.     Délka      V délky     V přev.    m0 Red. 

        5006   257.2315  373.6015   -0.0029    52.522    -0.001                    0.0076 

        4004   290.6130     6.9839    -0.0039    99.563    -0.005                    0.0069 

        5009   31.5855    147.9457    0.0068    62.898     0.004                     0.0007  

Orientační posun          : 116.3670g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1)) :   0.0059g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0034g 

Test polární metody: 

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0068, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
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Obrázek 18: Polární metoda dávkou 

9.2 Výpočet souřadnic podrobných bodů 

 Pro výpočet souřadnic podrobných bodů v programu Groma 8 byla použita funkce 

Polární metoda dávkou, její popis viz. 9.1. Veškeré výpočty pdrobných bodů viz. příloha č 

2. Seznam souřadnic podrobných bodů viz. příloha č. 7. Příklad výpočtu souřadnic 

(protokol Groma 8) podrobného bodu zde:   

Polární metoda 

         Bod        Hz         Z          dH       Délka           Y               X              Z  Popis      

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         146   75.9440  103.4855                0.929     479431.44   1101271.78             

         147   49.2555  103.0305               13.821    479430.31   1101266.02             

         148  132.8455   95.5830               67.850    479394.80   1101321.29             

         149   68.5090  100.4105               15.854    479426.83   1101269.47             

         150   62.4405  100.3895               16.809    479426.32   1101267.72             

         151   55.1060  100.3125               19.382    479424.67   1101264.85             

         152   50.6170   99.6745                23.063    479422.04   1101261.87             

         153   41.4690   95.1235                38.442    479411.50   1101249.89             

         154   42.2870   94.8680                36.041    479413.15   1101251.70             

         155   37.1460   94.7955                35.524    479415.34   1101249.75             

         156   43.4540   97.4725                33.269    479415.04   1 101253.82             
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9.3 Kontrolní oměrné 

 Pro zpracování kontrolních oměrných v programu Groma 8 byla použita funkce 

Kontrolní oměrné (viz. obrázek 19), tato funkce se nachází v záložce Výpočty na hlavní 

panelové liště. Veškeré výpočty viz. příloha 3. Příklad výpočtu kontrolních oměrných 

(protokol Groma 8) zde: 

KONTROLNÍ OMĚRNÉ: 

         Bod           Y           X             Vzdál.    Oměrná    Rozdíl   Mez. r. 

         330   479363.00  1101249.60   

         329   479344.66  1101258.77    20.505    20.600    -0.095     0.337   

         329   479344.66  1101258.77     0.000  Nelze měřit                              

         328   479344.10  1101257.65     1.252     1.250     0.002     0.262   

         328   479344.10  1101257.65     0.000  Nelze měřit                              

         325   479336.62  1101261.24     8.297     8.300    -0.003     0.301   

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

 

Obrázek 19: Kontrolní oměrné 

 Metoda Kontrolní oměrné byla zvolena z důvodu testování přesnosti polohopisu. 

Porovnání vzdáleností vypočtených ze souřadnic podrobných bodů a měřených v terénu 

jsou k dispozici v příloze č. 3. Testování přesnosti na základě porovnání polární metoda a 

metody kontrolní oměrné nepřekročilo v žádném bodě mezní hodnotu. Podrobné body 

splňují podmínky pro kód kvality 3 dle vyhlášky č. 26/2007 sb. 

 Pro kontrolu bylo v terénu změřeno 142 jasně identifikovatelných vzdáleností, tyto 

vzdálenosti byly porovnány s původním měřením. Zápisník podrobného měření je 

v příloze č. 4. 
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9.4 Tvorba grafického souboru 

 Pro tvorbu grafického souboru byl použit program AutoCAD 2010 (viz. obrázek 

20). U seznamu souřadnic, otevřeném v programu Groma 8, bylo nutno opravit orientaci os 

X, Y aby se v programu AutoCAD zobrazovaly správně orientované k severu. V záložce 

Soubor (program Groma 8) se zvolí složka Nastavení, v okně Nastavení byla vybrána 

položka DXF a zde jsou hodnotám X, Y nastaveny záporné hodnoty. Dále se v Gromě ze 

seznamu souřadnic vytvoří soubor s koncovkou .pic a tento soubor se uloží jako soubor 

typu DXF. Soubor typu DXF je možno otevřít v programu AutoCAD 2010 kde se uloží 

jako soubor DWG. Grafické práce byly prováděny v programu AutoCAD 2010 Veškeré 

grafické práce, probíhaly dle Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění 

dodatku č.1 a 2, odstavec 4.3.4. Výstupem z grafického souboru byl měřický náčrt (viz 

příloha č. 5), který slouží jako podklad pro vytvoření katastrální mapy (viz. příloha 6). 

 

 

Obrázek 20: práce v programu AutoCAD 
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10. Závěr 

 Cílem předložené bakalářské práce bylo zaměření areálu nové multifunkční budovy 

FEI VŠB-TU Ostrava pro účely katastrálního mapování. Výsledkem tohoto měření je 

katastrální mapa. Zpracování bylo provedeno v následujícím rozsahu: 

 Byly zaměřeny veškeré pomocné a podrobné body potřebné pro tvorbu katastrální 

mapy. Veškeré měřické práce byly provedeny podle platných vyhlášek, ve kterých jsou 

dány jednotlivé metody a mezní odchylky. 

 Výpočetní práce proběhli v softwarovém programu Groma 8, přičemž byly 

dodrženy všechny podmínky podle vyhlášky č.26/2007 sb.  

 Grafické práce byly provedeny v softwarovém programu AutoCAD 2010. Při 

tvorbě grafického podkladu bylo postupováno dle směrnic vyhlášky č. 26/2007 sb a dle 

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku č.1 a 2, odstavec 4.3.4. 

 Výsledky jsou prezentovány jak číselnou tak grafickou formou a jsou uvedeny v 

přílohách. V předložené práci je na praktickém příkladu ukázána obnova katastrálního 

operátu novým mapováním.  
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13. Přílohy 

 Tištěné přílohy jsou pouze demonstrativní. Kompletní přílohy jsou k nalezení na 

přiloženém CD.  

1  pomocné a podrobné body 

2 výpočet souřadnic pomocných a podrobných bodů 

3 kontrolní oměrné 

4 podrobné měření 

5 měřický náčrt 

6 výřez z katastrální mapy 

7 seznam souřadnic 

 


