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Anotace 

Tématem bakalářská práce je pasportizace hřbitova v obci  Sedlnice. V rámci této 

práce byly geodeticky zaměřeny všechny objekty na hřbitově a vytvořena databáze z dat 

poskytnutých mé osobě firmou DIGIS, spol. s r.o. Po zpracování byla data nahrána  

do prostředí aplikace AMEServer, ve kterém je dostupný modul Pasport hřbitova. Tento 

modul byl vytvořen firmou DIGIS, spol. s r.o. V úvodních kapitolách je vysvětlen pojem 

pasport a objasněno využití pasportu hřbitova. Dále jsou popsány metody a postupy 

zpracování použité pro vytvoření pasportu. V poslední části bakalářské práce je stručně 

představeno prostředí aplikace AMEServeru.  

 

Klíčová slova 

Pasport, Pasportizace, Hřbitov, DIGIS, spol. s r.o., AMEServer 

 

Summary 

Thesis deals with cemetery passportization in the Sedlnice village. Position of all 

objects at the cemetery was determined by geodetic measurements. A database was created 

and filled with descriptive data about the cemetery. Subsequently the data have been 

loaded into the application environment of AMEServer to the module called Cemetery 

Passportization. This module was created by DIGIS spol. s.r.o. The opening chapters of the 

thesis contain general description of cemetery passportization process. Characterization of 

methods and procedures used for passportization creation follow together with description 

of specific processes. In the last part of the bachelor thesis the application environment of 

AMEServer is briefly presented and a conclusion presented. 
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1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Tématem bakalářské práce bylo provést pasportizaci hřbitova v obci Sedlnice. 

Pasportizace hřbitova je v dnešní době aktuální téma. Pasportizace se provádí proto,  

aby daný subjekt měl přehled o majetku, který vlastní, mohl jej efektivněji udržovat  

a spravovat. Výstupem procesu pasportizace jsou jednotlivé pasporty (např. zeleně, 

komunikací, inženýrských sítí). Pro obec Sedlnici šlo o vytvoření pasportu hřbitova. Obec 

má po provedené pasportizaci ucelený přehled o aktuálním stavu objektů na hřbitově. 

V rámci pasportizace bylo provedeno kompletní geodetické zaměření hřbitova v obci 

Sedlnice, vytvořena technická mapa hřbitova, vyfotografovány všechny stávající hroby  

a vytvořena aktuální databáze. Jednotlivé složky byly vzájemně propojeny v aplikaci 

AMEServer používané ve společnosti DIGIS, spol. s r.o. a vznikl pasport hřbitova,  

ve kterém může uživatel přehledně procházet jednotlivé hroby, zjišťovat o nich informace 

a vyhledávat je podle různých kritérií.  

1.2 Cíl práce 

Cíle předložené bakalářské práce byly formulovány následovně: 

- seznámit se s vytvořenou aplikací společnosti DIGIS, spol. s r.o. pro pasportizaci 

hřbitovů 

- realizovat kompletní pasportizaci vybraného hřbitova včetně zaměření polohy 

objektů a sběru požadovaných popisných údajů 

- implementovat vytvořený pasport hřbitova do připravené aplikace společnosti 

DIGIS, spol. s r.o.  
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2 Slovník pojmů 
Atributy – vlastnosti objektů 

AutoCAD 2014 – grafický program pro zpracování naměřených geodetických dat 

Bluetooth – forma bezdrátové komunikace 

ČÚZK – český úřad zeměměřický a katastrální, úřad patří mezi ústřední orgány 

státní správy 

Databáze – „je místo, kam se ukládají určitým způsobem organizované  

a strukturované údaje.“ [2] 

Datový slovník – celkový popis vznikající vrstvy, obsahující strukturu atributů  

a jejich vlastností  

Datový typ – způsob uložení informací do atributu (např. text, číslo, datum) 

DBF – DataBase File – datový formát, do kterého se dají uložit, popřípadě 

vyexportovat tabulky databáze  

DIGIS, spol. s r.o. – společnost zabývající se geoinformačními technologiemi 

GPS – Global Positioning System – systém, díky kterému je možné určovat polohu 

a přesný čas kdekoli na povrchu Země 

GPS přístroj – měřicí přístroj, umožňující určování polohy 

Implementace databáze – vložení dat z databáze do prostředí AMEServeru 

Microsoft Access 2010 – software, ve kterém byla tvořena databáze 

Navigační zpráva družic systému GPS – obsahuje telemetrické údaje a časové 

značky, efemeridy družice, almanach družice systému GPS, opravy atomových 

hodin družice, data pro opravu vlivu ionosférické refrakce, zašifrované údaje 

WAGE data a speciální zprávy [10] 

Pasport – „je evidencí hmotného a/nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní 

provoz, údržbu a modernizaci.“ [1] 
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Referenční stanice – geodetický GPS přijímač dlouhodobě stabilizovaný na bodě  

o známých souřadnicích. Jeho kontinuálních měření je možno využívat pro 

diferenční techniku měření s korekcemi. 

RTK – Real Time Kinematic – diferenciální metoda měření, která používá rádiový 

přenos korekcí z referenčních stanic pro zpřesnění určení polohy přijímače 

pohybujícího se v terénu 

S-JTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, lokální souřadnicový 

systém závazný v České republice 

TopSurv PC – aplikace pro obsluhu GPS přístrojů společnosti Topcon 

Totální stanice – geodetický přístroj 

Trigonometrický bod – geodeticky zaměřený bod, který je součástí 

trigonometrické sítě ČR 
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3 Pasportizace 
Pasportizace je proces, při kterém se provádí sběr aktuálních informací, potřebných 

k vytvoření pasportu daných objektů. Pasport „je evidencí hmotného a/nebo nehmotného 

majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci.“ [1] Pasport může byt vytvořen 

v digitální či papírové podobě. 

Pasportizace je jedna z metod, kterou lze získat přehlednou evidenci o majetku. 

Vyžaduje individuální přístup na základě požadavků zadavatele a její rozsah je dán 

složitostí objektů a množstvím dostupných informací. Pasportizací se vytváří pasporty  

pro jednotlivé typy objektů. Velice rozšířené jsou pasporty zeleně, komunikací, 

inženýrských sítí a v poslední době i hřbitovů. Obce musí vést rozsáhlou evidenci údajů  

a proto je v dnešní moderní době mnohem efektivnější využití softwaru, ve kterém jsou 

data přehledně uspořádána, snadno přístupná a dohledatelná, než ve stále ještě využívané 

papírové evidenci.  

Díky pasportizaci a dobře vytvořenému pasportu se tento typ evidence majetku 

stává vhodným, a často i nezbytným podkladem také například pro plánování údržby, nové 

výstavby a zřizování objektů. Pasportizací a následným užíváním pasportu se dají také 

snížit náklady na provoz a údržbu daného objektu. Pasporty slouží i jako podklady pro 

projektovou činnost a některé firmy je přímo vyžadují a bez nich nemusí přijmout zakázku. 

3.1  Pasport hřbitova 

V případě této bakalářské práce byl vyhotoven pasport hřbitova, o který zažádala 

obec Sedlnice v červenci roku 2014 u firmy DIGIS, spol. s r.o., aby získala přehled  

o aktuálním stavu hrobů, náhrobků, nájemcích, úhradách nájmů, umístnění hrobů, 

rozměrech hrobů i jejich využití. Díky kvalitnímu pasportu, bude moct obec nejen  

do těchto dat nahlížet, ale také je editovat a provádět s nimi požadované operace. 

Pořízením digitálního pasportu dojde k omezení ukládání dat v papírové podobě.  

Společnost DIGIS, spol. s r.o. vytvářela poprvé pasport hřbitova v roce 2012  

pro město Třinec. Na základě požadavků města se začal vyvíjet v aplikaci AMEServer 

modul Pasport hřbitova. Ten byl vyvíjen a specifikován pro data o místních hřbitovech, 
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která mělo město Třinec k dispozici. Město Třinec poskytlo firmě DIGIS, spol. s r.o. 

veškerou dokumentaci k tomuto účelu. Výsledný modul splňoval všechny podmínky 

zadané objednavatelem. Pokud si následně o pasport hřbitova zažádalo jiné město nebo 

obec, aplikace byla přizpůsobena konkrétním potřebám objednavatele. 

Pasporty hřbitova se začaly vytvářet také kvůli novelizaci zákona o pohřebnictví  

č. 256/2001 Sb., ve kterém je mimo jiné stanoveno, jaké informace musí mít k dispozici 

provozovatel pohřebiště. Jsou to například údaje o zemřelých (datum úmrtí, příčina úmrtí, 

atd.) či nájemcích (jméno, adresa) nebo o zařízení na hřbitově. Ne všechny obce a města 

mají v těchto datech přehlednou evidenci, a tak díky pasportu hřbitova získají ucelené  

a aktuální informace o stavu dokumentace k  provozovanému hřbitovu. Součástí pasportu 

je také zaměření hřbitova a následné vytvoření technické mapy hřbitova. Z  této mapy 

v digitální podobě se počítají výměry hrobů. Důležitá je přesnost, protože obec Sedlnice 

bude na základě těchto výměr vybírat od nájemců nájem. Výměra se vypočítává s přesností 

na setiny metru čtverečních. Dalším využitím je možnost při zřizování nových hrobů 

poskytnout data z pasportu geodetické firmě, která bude nová místa pro hroby vytyčovat. 

Tato mapa je v souřadnicích S-JTSK, takže si firma může zjistit souřadnice rohových bodů 

a dané hroby vytyčit. Nemusí tedy nic odměřovat pomocí pásma, ale pomocí GPS přístroje 

nebo totální stanice hrob rovnou na místě vytyčit. 

Jedna z dalších velice přínosných funkcí vyhotoveného pasportu v aplikaci 

AMEServer je například možnost hlídat doby nájmů. Díky tomu může aplikace uživatele 

včas informovat o tom, kdy nájemcům nájem za jimi pronajímaný hrob končí. Aplikace 

upozorní uživatele na hrob, kterému nájem končí a uživatel má možnost informovat 

nájemce, aby nájem za hrob na další období zaplatil. Přímo z aplikace může uživatel 

tisknout tiskové sestavy. V případě upozornění na končící období nájmu aplikace vytvoří 

sestavu, ve které jsou potřebné informace pro nájemce. Dále se dá vytisknout přímo 

z aplikace obálka, do které se vytištěná sestava vloží a uživatel pouze dopis zanese  

na poštu. V tomto ohledu aplikace šetří uživateli čas a automatizací procesu snižuje 

možnost vzniku chyb vlivem lidského faktoru. 
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4 Realizace pasportu hřbitova v obci Sedlnice 

4.1  Obec Sedlnice 

Sedlnice je obec ležící v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový Jičín.  

K 1. 1. 2012 zde žilo 1 429 obyvatel, rozloha obce je 13,71 km
2
. [14] Obec se rozkládá  

po obou březích řeky Sedlničky. První písemná zmínka o názvu obce pochází z roku 1359. 

Původně dvě samostatné obce byly sloučeny v jednu v roce 1863. Nachází se zde také 

několik památek a přírodní rezervace Sedlnické sněženky. Mezi památky patří pomník 

básníka Josefa Eichendorffa, který tvoří několik bludných balvanů spojených v obelisk. 

Dominantou obce a součástí hřbitova je kostel sv. Michaela (Obrázek 5), který byl 

dostavěn v roce 1826. Tento kostel byl postaven na místě kostela původního,  

který byl dřevěný a je o něm zmínka již ze 14. století. Nyní je kostel postaven v barokním 

stylu. Tyto a mnohé další zajímavosti uvádí Kronika obce Sedlnice. 

 

4.2  Seznámení se s daty  

Obec Sedlnice si u firmy DIGIS, spol. s r.o. objednala pasport svého hřbitova. 

Firmě obec poskytla veškeré údaje, které měla k dispozici. Abych mohl s těmito daty 

pracovat v rámci své bakalářské práce, musel jsem u firmy DIGIS, spol. s r.o. podepsat 

Obrázek 1:Znak obce Sedlnice, zdroj (1) 

Obrázek 2: Pozice obce Sedlnice, zdroj (2) 

Obrázek 2: Znak obce Sedlnice, zdroj (2) 

Obrázek 1: Pozice obce Sedlnice, zdroj (1) 
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čestné prohlášení, že budou použita jen za účelem tvorby této bakalářské práce  

a neposkytnu je třetí straně.  

V těchto datech se nacházely údaje o řadách, číslech hrobů (staré, nové), nájemcích 

hrobů, adresách nájemců, do jakého roku mají hroby zaplacený nájem, ceny jednotlivých 

hrobů, datum posledního uložení ostatků a informace o tom, které rodiny jsou v hrobech 

pohřbeny. Jedním z mých úkolů bylo tyto údaje vložit do mnou vytvořené databáze, 

propojit jí s nově pořízenými fotografiemi a vytvořeným zákresem hřbitova, aby bylo 

možno s těmito daty pracovat rychle, přehledně a efektivně. 

 Informace o hřbitově 4.2.1

Na hřbitově obce Sedlnice jsou zřízena 3 oddělení. Jedno z nich je urnový háj, další 

jsou brány jako sektory A (levá strana) a B (pravá strana). Každé oddělení je dále 

rozděleno do řad. Výřez leteckého snímku hřbitova můžete vidět na Obrázku 3. Nachází se 

zde také kolumbárium (Obrázek 4) což je zděný objekt, kde se ukládají urny. Velká část 

plochy hřbitova je osázena zelení. Celková kapacita hřbitova je 390 hrobů. V době tvorby 

této práce bylo v urnovém háji využito 90 hrobů, v levé části hřbitova 66 hrobů a v pravé 

Obrázek 3: Ortofotomapa hřbitova s vyznačenými hroby a sektory, zdroj (3) 
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části hřbitova 92 hrobů. V součtu to znamená 248 využitých hrobů z celkového počtu  

390 možných. 

 

Při prohlídce hřbitova jsem objevil i hroby s významnými obyvateli a hroby obětí 

války. Např. hrob Josefa Simpera, Obrázek 6. O tomto obyvateli se na webu obce píše: 

„Pustil se "do světa" a kolem roku 1880 dorazil až do Ameriky. Ve své závěti odkázal 

velkou část svého jmění rodné obci. Většina peněz uložených v rakouských bankách ztratila 

po pádu Rakouska svou cenu. Po dlouhých procesech zbylo obci 32 000 Kč.“ [5] 

Významné hroby byly zpracovány v samostatné tabulce databáze, jelikož k nim nejsou 

žádná data. 

Obrázek 6: Kostel sv. Michaela, zdroj (4) 

Obrázek 5: Hrob Josefa Simpera 

Obrázek 4: Kolumbárium 

Obrázek 5: Kostel sv. Michaela, zdroj (4) 

Obrázek 6: Hrob Josefa Simpera 
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 Seznámení se s podklady k databázi 4.2.2

Společností DIGIS, spol. s r.o. mi byla předána data o hřbitovu v obci Sedlnice  

a textový dokument, ve kterém byly popsány struktury datového modelu pro vytvoření 

jednotlivých tabulek databáze. Data obsahující informace o hřbitově byla předána 

v podobě tabulky v programu Microsoft Excel. Tabulka byla přehledně vytvořena, takže 

projít data nebylo složité. Dokument od firmy DIGIS, spol. s r.o. obsahoval nespočet 

záznamů, které bylo potřeba projít a porozumět jim. Tento dokument obsahoval struktury 

jednotlivých tabulek, které jsem měl za úkol vytvořit.  Jednu z těchto tabulek můžete vidět 

na Obrázku 7. Protože dokument obsahoval struktury tabulek pro hřbitovy ve městě 

Třinec, bylo potřeba za spolupráce s mou vedoucí ve společnosti DIGIS, spol. s r.o.  

Mgr. Markétou Papakovou vybrat tabulky, které se daly využít pro hřbitov v Sedlnici.  

Při výběru tabulek bylo zjištěno, že bude potřeba pro hřbitov v Sedlnici vytvořit i nové, 

specifické tabulky. Při vytváření tabulek databáze jsem pracoval se standardními datovými 

typy, jako je text, číslo, datum/čas či boolean. 

5 

Obrázek 7: Ukázka datového slovníku tabulky pro tvorbu databáze, zdroj: (5) 
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5 Tvorba databáze 
Po seznámení se se strukturou jednotlivých tabulek v databázi jsem pokročil k její 

tvorbě. Z poskytnutých tabulek byly vybrány ty, které byly vhodné pro hřbitov v Sedlnici. 

Ze 72 tabulek a číselníků vytvořených pro hřbitovy v Třinci bylo vybráno 31 potřebných 

pro pasportizaci hřbitova v Sedlnici. Vytvořil jsem v aplikaci Microsoft Access 2010 

databázi a uvnitř všechny tabulky s jejich atributy. Když jsem všechny tabulky připravil, 

začal jsem do nich vkládat data. 

V případě nesrovnalostí probíhala e-mailová komunikace mezi mnou a mou 

vedoucí ve firmě DIGIS, spol. s r.o. Ve třech případech jsem byl nucen oslovit i obecní 

úřad v obci Sedlnice pro vysvětlení a upřesnění poskytnutých údajů. Během naplňování 

databáze daty se vyskytly nejasnosti. Jako příklad uvedu problém s tabulkou 

SED_PH_RADA. V této tabulce se nacházely údaje o řadách. Na hřbitově v Sedlnici  

se vyskytovaly řady 1-5, ale jelikož se čísla řad v jednotlivých odděleních opakovala,  

bylo potřeba vyřešit, jak nejefektivněji tabulku upravit, aby se do ní daly zapisovat čísla 

řad opakovaně a rozlišilo se, ke kterému oddělení daná řada patří. Problém byl vyřešen 

přidáním atributu ID_ODDELENI. Řady se mohly opakovat, avšak pokaždé s jiným 

číslem id oddělení. Díky této úpravě bylo možné poznat, v jakém oddělení na hřbitově  

se řada nachází. 

Uvedený příklad problému nebyl jediný. Pokud jsem při vytváření databáze narazil 

na problém, který jsem neuměl vyřešit sám, byl jsem nucen kontaktovat svou vedoucí  

ve společnosti DIGIS, spol. s r.o. Protože databáze byla převážně tvořena ve večerních 

hodinách, vyvstal problém s komunikací. Konzultace byly možné pouze v pracovní době, 

což mnohdy znamenalo velké zdržení ve zpracování. Jakmile byla databáze vytvořena  

a naplněna daty, byla poslána do firmy DIGIS, spol. s r.o. na kontrolu. Po kontrole  

a doplnění několika nedostatků byla databáze připravena k nahrání do prostředí 

AMEServeru, konkrétně do modulu Pasport hřbitova. Po nahrání dat byla provedena 

kontrola, zda import proběhl v pořádku.  

Ukázku naplněné tabulky databáze, můžete vidět na Obrázku 8. Jedná se o tabulku 

hrobových míst. 
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První sloupec na Obrázku 8 je ID. Toto číslo je jedinečné a neopakuje se u žádného 

z hrobových míst. HROBY_ID je číslo hrobu, které obsahuje daná hrobová místa. 

ID_KLIC (např. 1-3-5-118) určuje jedinečné označení hrobového místa, viz Obrázek 9. 

 

Sloupce OZNAC_HR_MIS a OZNAC_HR_MI jsou čísla hrobů nová a stará. Sloupec 

DRUH_HR_MI nám ukazuje, jestli se jedná o hrobové místo urnové (1) nebo kopané (2). 

Sloupec POZICE určuje, kde v rámci hrobu se místo nachází. Když se postavíme kolmo 

k hrobu (tzn. k patám zemřelého), tak pozice A je místo, které se nachází úplně vlevo 

hrobu. Poté následuje pozice B a dále pozice C. U jednohrobu se všude použila pozice A. 

Pozice A, B, C se rozlišuje u hrobů, kde je více hrobových míst (Obrázek 10). Sloupec 

Obrázek 8: Ukázka naplněné tabulky z databáze 

Obrázek 9: Struktura vytvoření popisu hrobových míst 
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TLECI_DOBA má u všech kopaných hrobů 25 let. Tato doba znamená, za jak dlouho se 

v půdě rozloží tělesné ostatky.  

 

5.1 Vytvořená databáze 

Do společnosti DIGIS, spol. s r.o. jsem odevzdal databázi obsahující celkem  

31 vyplněných tabulek, do kterých jsem vložil 1 862 řádků. V celkovém součtu jsem 

vytvořil 11 283 záznamů. Tvorba databáze trvala s přestávkami 4 měsíce. Vytvořené 

tabulky byly vyexportovány do formátu DBF. Tabulky obsahující citlivé údaje (jména, 

adresy) nemohou být zobrazeny v textu ani v příloze této práce, protože nemohou být 

volně publikovány. V Příloze 1 můžete vidět část tabulky týkající se hrobových míst.  

Obrázek 10: Pozice míst v hrobu 



PETR KOLIČ: REALIZACE PASPORTU HŘBITOVA V OBCI SEDLNICE 

 

 

2015  13 

 

6 Zaměření hřbitova 
Pro geodetické zaměření hřbitova v Sedlnici byla použita technologie GPS a měření 

totální stanicí. Následující kapitola je věnována popisu systému GPS, který se skládá ze tří 

segmentů, a to z kosmického, řídícího a uživatelského. 

6.1  Systém GPS 

Kosmický segment se skládá z družic, které jsou situovány ve výšce 20 200 km  

nad zemským povrchem. Základní konstelace je 24 družic. V kosmu je ale typicky více než 

24 družic (momentálně 31). Družice jsou rozloženy do šesti orbitálních drah. V každé 

dráze se nachází 4 družice + maximálně 2 záložní. Inklinace oběžných drah je 55°. [10] 

Systém GPS se nepoužívá pouze pro mapování, ale využívá se také například pro navigaci 

v pozemní, letecké či námořní dopravě, pro přesné určování času atd. Ukázku družice GPS 

můžete vidět na Obrázku 11.  

Řídící segment systému má 3 základní role. Jsou to role monitorovací, ovládací  

a kontrolní. Tento segment se skládá z monitorovacích stanic, z nichž jsou data posílána  

do hlavní řídící stanice, a z komunikačních stanic. Hlavní řídící stanice se nachází  

Obrázek 11: Ukázka družice systému GPS, zdroj (6)  
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na letecké základně Schriever v Colorado Springs. Tato stanice se stará o plánování, 

generování navigačních zpráv, údržbu družic, stav a výkon systému. Monitorovací stanice 

se starají o sledování navigačních signálů, dekódování navigačních dat z družic, sběr dat  

o atmosféře a jiné. Stanice pro komunikaci mají za úkol např. odesílání příkazů družicím, 

odesílání navigačních dat družicím, sběr dat telemetrie družic. Všechny stanice jsou 

bezúdržbové a dálkově řízené z hlavní stanice. [10] 

Uživatelský segment se skládá z jednotlivých GPS přijímačů, uživatelů  

a vyhodnocovacích nástrojů a postupů. GPS přijímače získávají informace o své poloze 

pomocí přijatých signálů z družic. GPS přístroje v uživatelském segmentu se dělí podle 

přijímaných pásem (jednofrekvenční, dvoufrekvenční, vícefrekvenční) a podle principů 

výpočtů (kódové, fázové + kódové). Běžně dostupné přijímače jsou jednofrekvenční  

a používají kódové výpočty. Uživatelé, kteří systém GPS využívají, se dají dělit  

na autorizované (mohou používat P-kód) a ostatní. Signál je vysílán na frekvencích L1  

a L2. Novější generace družic vysílají signály také na nové frekvenci L5. Frekvence L1  

je modulována dvěma navigačními kódy reprezentovanými tzv. pseudonáhodnými šumy. 

Jedná se o přesný P-kód, který je pro vojenské účely zašifrován (pak se označuje Y-kód)  

a dostupný C/A kód, který šifrován není. Frekvence L2 je modulována jen P-kódem 

(respektive jeho šifrovanou variantou Y-kódem). Většina civilních přijímačů (mobilní 

navigace, auto navigace, atd.) jsou jednofrekvenční a používají pouze C/A kód. 

Dvoufrekvenční fázové přístroje používané například v geodézii využívají kombinaci 

kódových a fázových měření pro dosažení vysoké přesnosti měření. Tyto přístroje jsou 

také schopné díky příjmu signálu na dvou frekvencích rekonstruovat P-kód i bez 

autorizace. [8] [15]  

 Metoda RTK 6.1.1

Jednou z metod určování polohy postavenou na systému GPS je metoda RTK 

(Real-time Kinematic). Tato metoda je diferenciální (je založena principiálně na relativním 

určování polohy a vyhodnocování měření probíhá v reálném čase) a využívá rádiového 

přenosu korekcí od referenční stanice k přijímači. [9] Díky této diferenciální metodě  

a korekcím můžeme měřit v terénu s vysokou přesností. 
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Korekce mohou pocházet z vlastní BASE stanice (geodetický přijímač 

stabilizovaný alespoň pro měření na blízkém bodě o známých souřadnicích) nebo  

z referenčních stanic v rámci permanentních sítí. Referenční stanice sítě CZEPOS 

provozované ČÚZK můžete vidět na Obrázku 12. 

  Referenční stanice je geodetický GPS přijímač dlouhodobě stabilizovaný na bodě  

o známých souřadnicích. Tyto přijímače umožňují sledovat všechny viditelné družice  

a počítat pro ně korekční údaje. V zásadě existují 2 přístupy k získávání diferenčních 

korekcí, a to korekce polohy (referenční stanice počítá z přijatých signálů polohu 

referenční stanice a porovnává ji se svou skutečnou polohou a produkuje přímo korekce, 

které posílá na mobilní GPS přijímač) a korekce pseudovzdáleností (referenční stanice 

počítá korekce pro jednotlivé pseudovzdálenosti, což jsou vzdálenosti mezi přijímačem  

a viditelnými družicemi). [15] RTK korekce jsou dostupné ve formátech RTCM 2.3, 

RTCM 3.0, RTCM 3.1 VRS a plošné korekce. RTCM je nejpoužívanější komunikační 

formát pro přenos korekcí, který využívá komunikační protokol NTRIP. Korekce jsou 

přenášeny online přes internet do přijímače. NTRIP protokol se skládá z NTRIP casteru, 

serveru a klienta. NTRIP caster je http server, který komunikuje na jedné straně s NTRIP 

servery a na straně druhé s NTRIP klienty. Komunikuje s nimi na určité adrese a portech. 

Přístup u obou stran je autorizován heslem. NTRIP server je aplikace, která slouží jako 

Obrázek 12: Ukázka referenčních stanic CZEPOS v ČR, zdroj (7) 
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zdroj dat pro NTRIP caster. Zajišťuje komunikaci systému GPS s referenční aparaturou. 

NTRIP klient je software nebo firmware, který slouží pro komunikaci GPS roveru 

aparatury a NTRIP casteru. [16] Základní dělení RTK je na absolutní určování polohy 

(dlouhá doba observace) a relativní určování polohy. Relativní určování polohy se pak dále 

dělí na metody: statickou, rychlou statickou, stop and go a kinematickou. Při zaměření 

hřbitova byla použita metoda STOP and GO. Při této metodě se určí ambiguity  

a zinicializucje se přístoj. Poté se přistoupí k zaměřování podrobných bodů. Při výpadku 

polohy je nutná opětovná inicializace. [9] Na přesnost metody RTK má vliv počet  

a poloha družic, poloha místa měření (se vzdáleností od referenční stanice klesá přesnost 

řešení, maximální vzdálenost od referenčí stanice by neměla přesáhnout 20-25 km), 

spolehlivost systému generujícího korekce, stav spojení a komunikace stanic s operačním 

centrem, atd. Při pozemním RTK měření se dá za vhodných podmínek dosáhnout 

teoretické přesnosti 0.02 m. [16] 

6.2  Příprava na měření 

Jako první termín, kdy jsem vyjel měřit, byl víkend 28. – 30. 11. 2014. Na toto 

datum jsem si také zamluvil vypůjčení školního GPS přístroje. Aby toto měření mohlo 

proběhnout, musel jsem si sestrojit projekt pro měření v programu TopSurv PC.  

Prostředí tohoto programu můžete vidět na Obrázku 13. Školní sada pro RTK měření  

Obrázek 13: Prostředí programu TopSurv PC s body pro vytvoření lokalizace 
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se sestávala z přijímače Topcon Hiper GD (Obrázek 14) a kontroloru Topcon FC-100 

(Obrázek 15).  

  

Jelikož poloha bodů je při použití GPS měření určována v souřadnicovém systému  

WGS-84 a naměřená data měla být odevzdána v systému S-JTSK, bylo potřeba sestavit 

lokální transformační klíč pro převod souřadnic WGS-84 do S-JTSK. Transformační klíč 

byl sestaven v prostředí aplikace TopSurv PC na základě vybraných geodetických bodů 

polohové sítě. Ze serveru dataz.cuzk.cz byly staženy souřadnice trigonometrických bodů 

v blízkosti Sedlnice, a to jak v systému WGS-84, tak v systému S-JTSK. Díky takto 

sestavenému lokálnímu transformačnímu klíči je možno měřit v reálném čase v S-JTSK 

souřadnicích s menší chybou, než kdyby se prováděla globální transformace sama 

v TopSurv PC přímo na místě. Ukázku sestaveného lokálního transformačního klíče  

je možné vidět na Obrázku 16. Průměrná chyba transformace v polohové složce byla 0,012 

m. Průměrná chyba transformace ve vertikální složce byla 0,002 m.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Odchylky při lokální transformaci 

Obrázek 14: Topcon Hiper GD, zdroj (8) 

Obrázek 15: Kontrolor Topcon FC-100, zdroj (9) 
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Po založení projektu a sestavení lokalizace bylo potřeba vytvořit a v prostředí 

TopSurv PC implementovat tzv. datový slovník obsahující jednotlivé typy objektů.  

Pro každý objekt měření jsem vytvořil samostatný kód. Tímto kódem (číslem) byly 

označeny jednotlivé objekty, které byly zaměřeny. Podle tohoto kódu byly jednotlivé 

objekty poté identifikovány. Základní rozdělení bylo na vrstvu bodovou, kde se nacházely 

objekty např. hrob, lampa, koš, lavička, atd. a liniovou vrstvu s objekty např. cesta, 

chodník, plot, atd. Jakmile bylo vše pro měření připraveno, naimportoval jsem projekt  

do přístroje GPS a vyzkoušel, zda vše funguje. Přístroj fungoval, takže jsem v daném 

termínu jel na hřbitov do Sedlnice. 

6.3  Realizace měření 

Pro zaměření hřbitova jsem zvolil metodu GPS, protože jsem v dané chvíli byl  

na zaměření sám a na tento postup měření stačí jedna osoba. Po příjezdu na místo jsem 

sestavil soupravu GPS, která se skládala z kontroloru, mobilního telefonu, přijímače  

a výtyčky, na kterou se GPS přístroj a kontrolor připevňují. Mobilní telefon je zde kvůli 

příjmu korekcí z referenční stanice prostřednictvím internetu k dosažení vysoké přesnosti 

měření. GPS přístroj se přes rozhraní bluetooth propojí s telefonem a navazuje internetové 

připojení, které je pro měření nezbytné. 

Měřil jsem metodou RTK, která byla popsána v kapitole 6.1.1. Přistoupil jsem 

k prvnímu bodu měření a čekal, až GPS přístroj inicializuje RTK řešení s fixovanými 

ambiguitami, tedy zpřesní svojí polohu s využitím přijímaných korekcí. Běžná přesnost 

této techniky se pohybuje okolo 15 cm. V projektu měření byla nastavena požadovaná 

přesnost měření do 5 cm. Tato hodnota je dána pouze teoretickou chybou měření, skutečná 

chyba určení polohy by jí však měla být blízká. Za dobré viditelnosti družic na obloze, 

která byla na hřbitově splněna, by mělo být reálné dosáhnout i uvedené přesnosti měření  

5 cm. Po půlhodinovém pokusu o zpřesnění polohy, kdy GPS přístroj svou polohu 

nezinicializoval (nezpřesnil), jsem jako jedno z možných řešení této situace zvolil vypnutí 

všech přístrojů a jejich opětovné zapnutí. Ani po tomto pokusu se GPS přístroj nezpřesnil, 

a tak přišel na řadu tzv. tvrdý restart kontroloru a přijímače. Po tvrdém restartu jsem čekal 

na zpřesnění přístroje. Přístroj nebyl schopen fixovat ambiguity, a proto se nepodařilo 
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dosáhnout na požadovanou toleranci, ani na fixní polohu. Přístroj byl pro měření 

nepoužitelný a měření bylo ukončeno. 

 Řešení problému 6.3.1

Problém byl řešen zapůjčením druhého školního přístroje, který byl typově stejný. 

Nachystaný projekt byl přehrán do nového přístroje, vyzkoušen, a protože byl plně 

funkční, byl použit k druhému měření. 

 Druhé zaměření hřbitova 6.3.2

S novým přístrojem jsem o víkendu 5. – 7. 12. 2014 jel zaměřit hřbitov. Cestou  

do Sedlnice jsem několikrát zastavil a pro jistotu vyzkoušel, zda je přístroj plně funkční. 

Během těchto pokusů GPS přístroj vždy pracoval, jak měl. Po příjezdu na hřbitov jsem 

sestavil měřící soustavu a zapnul všechny přístroje. Přešel jsem k prvnímu bodu měření  

a čekal, zda přístroj zpřesní svou polohu.  

Asi po půl hodině čekání na zpřesnění a získání fixních ambiguit, se přístroj 

zpřesnil a já začal měřit. Jako první byly zaměřovány jednotlivé hroby. Zaměřil jsem 

devatenáct hrobů a přístroj přestal zobrazovat souřadnice. Neměl jsem tedy přesnou polohu 

a znovu jsem čekal, až budu moct pokračovat v měření. Přístroj se již nezpřesnil  

ani při pokusech změnit lokalitu, a tak jsem měření ukončil.  

Následující den jsem jel opět na hřbitov. Ani tentokrát se s přístrojem nedalo měřit, 

a tak jsem měření s tímto GPS přístrojem ukončil a vrátil ho do školy. 

 Řešení nefunkčních GPS zapůjčených VŠB-TUO 6.3.3

Po konzultacích se svým vedoucím práce Ing. Michalem Kačmaříkem, Ph.D. jsme 

nepřišli na příčinu, proč GPS v Sedlnici nefunguje. Jako jeden z možných důvodů  

by mohla být vzdálenost obce od referenční stanice, která je umístěná na střeše VŠB-TUO. 

Tato vzdálenost je vzdušnou čarou cca 20 km. Další možný problém, proč GPS 

nefungovala, mohl být špatný signál (pokrytí) internetu v této obci a tím pádem nestabilní 

připojení. Protože jsme problém nevyřešili, kontaktoval jsem firmu DIGIS, spol. s r.o.,  

zda by mi nezapůjčila přístroje jejich, nebo zda bych nemohl jet s některým pracovníkem 



PETR KOLIČ: REALIZACE PASPORTU HŘBITOVA V OBCI SEDLNICE 

 

 

2015  20 

 

oddělení geodézie hřbitov zaměřit. Bylo mi přislíbeno, že během ledna či února 2015  

se mnou někdo z firmy pojede a s jejich přístroji se hřbitov zaměří. 

6.4  Zaměření hřbitova za spolupráce firmy DIGIS, spol. s r.o. 

Jak mi společnost DIGIS, spol. s r.o. přislíbila, tak se v únoru 2015 (dříve to kvůli 

sněhu nebylo možné) realizovalo zaměření hřbitova v Sedlnici. Po příjezdu na místo, bylo 

nutné provést prohlídku hřbitova (rekognoskace terénu) a zvolit 3 výchozí body,  

na které se poté postavila totální stanice. Tyto body byly zaměřeny GPS přístrojem Topcon 

HIPER SR (Obrázek 17). Tato GPS bez problému fungovala. Je to modernější přístroj  

a korekce byly získávány pomocí virtuální transformace z okolních referenčních stanic.  

To znamená, že přijímač přijímal korekce z více okolních referenčních stanic a vytvořil 

z nich průměr, který byl použit pro měření. Při zaměřování objektů na hřbitově pomocí 

GPS nebyla překročena přesnost 5 cm. 

 

 

 Metodika měření  6.4.1

Na první zaměřený bod (výchozí bod), se vycentrovala totální stanice  

Topcon DS Series (Obrázek 18). Tento přístroj obsluhovala jedna osoba. Mým úkolem 

Obrázek 14: Topcon HIPER SR, zdroj (10) 

Obrázek 13: Topcon DS Series, zdroj (11) 

Obrázek 17: Topcon HIPER SR, zdroj (10) 

Obrázek 18: Topcon DS Series, zdroj (11) 
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bylo v terénu obcházet všechny objekty měření s výtyčkou, která v době zaměření musela 

být ve svislé poloze. 

Hrob, který začínal řadu, nebo hrob, který byl osamocen, či hroby, mezi kterými 

byla velká vzdálenost, se zaměřily 2 nebo 3 body. To z důvodu lepší orientace  

při zpracování. Ostatní hroby byly zaměřeny vždy jedním bodem. Zaměřoval se pravý 

přední roh hrobu. Protože jedním z výstupů byla technická mapa hřbitova, nezaměřovaly 

se jen hroby, ale všechny objekty, co se na hřbitově vyskytují. To znamená všechny 

chodníky, ploty, koše, lampy, lavičky, poklopy, budovy, živé ploty, jednotlivé keře, 

elektrické vedení, atd. 

Jakmile byly z prvního bodu zaměřeny všechny viditelné objekty, přesunula  

se totální stanice na další bod a postup se opakoval. Objekty, které ležely na volném 

prostranství, byly zaměřeny GPS přístrojem. Ostatní objekty se zaměřovaly totální stanicí. 

Měření ve více lidech s využitím totální stanice je rychlejší i přesnější a není ovlivněno 

kolísáním signálu a vzrostlou zelení, která by mohla bránit příjmu signálu GPS. Také rohy 

budov a středy keřů se GPS přístrojem špatně měří, právě z důvodu vypadávání signálu. 

Proto byl zvolen postup měření totální stanicí. Bylo zaměřeno celkem 1 264 bodů. Měření 

trvalo přibližně 7 hodin. Doba měření byla dlouhá proto, že některé hroby se pro lepší 

orientaci při následném zpracování zaměřovaly 2 nebo 3 body.  

6.5  Sběr doplňujících údajů 

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, většina hrobů byla geodeticky zaměřena 

jedním rohovým bodem. Aby bylo možné následně hroby v programu AutoCAD 2014 

kompletně zakreslit, musely se zaměřit tzv. oměrné míry, což znamená, že u každého 

hrobu byly pomocí pásma změřeny délky všech jeho stran. Při zaměřování vznikly 

problémy. Některé hroby měly vychýlené obruby a tak se řešilo, zda zaměřit hrob opravdu 

tak jak vypadá ve skutečnosti, nebo měřit délky tam, kde poškozené obrubníky nebyly 

vyhnuty a svíraly s přilehlou stranou přibližně pravý úhel. Kvůli poškozeným obrubám  

se délka strany mohla změnit i o 10 cm. Byla změřena jak délka s poškozeným 

obrubníkem, tak i délka přibližně kolmá. Při zakreslení byly použity délky kolmé,  

protože vychýlené obrubníky by stačilo narovnat a rozměr by odpovídal délce kolmé.  

Po zaměření byly k dispozici ke každému hrobu minimálně 4 rozměry, na jejichž základě 
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bylo možné hroby zkonstruovat. Oměrné míry byly měřeny kvůli požadované přesnosti. 

Ukázku zápisu délek hrobů můžete vidět na Obrázku 19. 

 

Čísla v kolečku jsou čísla hrobových míst. První míra je délka levé strany, druhá 

míra délka spodní strany, třetí míra délka pravé strany a čtvrtá míra je délka horní strany 

hrobu. V případě, že hrob nebyl obdélníkového tvaru, byl zaměřen jeho přesný půdorys. 

Ukázku takto naměřeného hrobu lze vidět jako čtvrtý rozměr u posledních dvou hrobů  

na Obrázku 19. 

Obrázek 19: Ukázka délek stran hrobů mnou měřených 
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7 Zpracování naměřených údajů 
Zaměstnanci z oddělení geodézie ve firmě DIGIS, spol. s r.o. měli požadavek,  

aby jim po mém zpracování naměřených dat byly vráceny 4 samostatné výstupy. Těmi 

byla technická mapa hřbitova, která obsahovala vše, co bylo na hřbitově zaměřeno  

(Příloha 2). Dále jsem vyexportoval každé oddělení hřbitova zvlášť. Výsledkem mého 

zpracování byl výkres s technickou mapou hřbitova, výkres s oddělením urnový háj, 

výkres s oddělením A (levá strana) a výkres s oddělením B (pravá strana). Zatímco 

v technické mapě hřbitova byly zaneseny všechny údaje, ve výkresech s jednotlivými 

odděleními se nacházely pouze hroby, čísla hrobů, čísla hrobových míst a čísla 

zaměřených bodů. U výkresu s jednotlivými odděleními nebyly vykresleny chodníky, 

zeleň, technické objekty, nadmořské výšky bodů, atd. Zaměstnanci z oddělení geodézie mi 

pomohli a připravili podklad této technické mapy. Mají jednoznačně daný technologický 

postup, co má daná vrstva obsahovat a jak jednotlivé typy objektů zakreslovat. V tomto 

podkladu byl zákres hřbitova a všech jeho součástí, kromě hrobů. Mým úkolem bylo, 

abych do tohoto připraveného podkladu, zakreslil jednotlivé hroby. Hroby, které vznikly 

zákresem z jednoho zaměřeného bodu s použitím délek stran, byly kresleny plnou čarou 

(hroby stávající, zřízené). Hroby, které vznikly pouze zákresem dle standardních rozměrů 

hrobů (plánované hroby zvané rezerva), byly zakresleny přerušovanou čarou. Pracoval 

jsem v programu AutoCAD 2014. Po dokončení zakreslení byly všechny požadované 

výstupy poslány zaměstnanci geodetického oddělení na kontrolu. 

7.1  Metodika zakreslování hrobů zaměřených 

K samotnému zakreslení jednotlivých hrobů byly potřebné mnou změřené délky 

stran hrobů. Postup zakreslení byl poté takový, že z geodeticky zaměřeného pravého 

spodního rohu hrobu se vedla úsečka o délce spodní strany hrobu ve směru hrobu 

následujícího. Z konce vzniklé úsečky se poté vedla kolmice o délce levé strany hrobu. 

Z tohoto vzniklého bodu se vytvořila kružnice o poloměru horní strany hrobu a následně  

se vytvořila kružnice o poloměru pravé strany hrobu z bodu zaměřeného. V průsečíku 

kružnic vznikl bod, do kterého se vedly úsečky z předtím vytvořených bodů. Tímto 

způsobem jsem zakresloval všechny hroby, které byly v terénu zaměřeny, jak jde vidět  
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na Obrázku 20. Při tomto postupu zpracování může docházet k nepřesnosti, ale tento 

způsob je daný společností DIGIS, spol. s r.o., a proto byl tento postup dodržován.  

 

7.2  Metodika zakreslování hrobů plánovaných 

Hřbitov v obci Sedlnice není plně obsazen. Z tohoto důvodu bylo potřeba  

do výkresu zakreslit také hroby, které obec plánuje do budoucna zřídit. Takovýmto hrobům 

se říká rezerva. Zakreslování hrobů plánovaných se provádělo podle standardních rozměrů 

pro nově zřízené hroby. Pokud se jednalo o hrob urnový, byl zakreslen do mapy čtvercem 

o rozměru 100 x 100 cm. V případě, že se jednalo o hroby kopané, rozlišovalo se,  

zda se jedná o jednohrob, dvojhrob nebo trojhrob. Větší hroby než trojhroby v Sedlnici 

nejsou a podle výkresu, který obec poskytla se ani neplánují.  Rozměry jednohrobu  

pro zákres byly 110 x 240 cm, dvojhrobu 220 x 240 cm a trojhrobu 330 x 240 cm. 

Umístění těchto plánovaných hrobů mezi již zaměřené bylo někdy problematické. Staré 

hroby totiž nemají standardní rozměry. Každý je jinak velký. Některé hroby nejsou 

položeny rovně a jsou v terénu natočeny. Takže se počet plánovaných hrobů občas jen 

s problémy podařilo vložit mezi hroby zřízené. Podle zákona má být mezi hroby mezera 

minimálně 0,3 m. 

Obrázek 20: Konstrukce vytváření hrobů 
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7.3  Označení zakreslených hrobů 

Každý zakreslený hrob, ať už vznikl na základě zaměření a oměrných měr, nebo 

pouze zákresem na základě standardních rozměrů, musel být označen. Označení každého 

hrobu se skládalo z čísla oddělení, ve kterém se hrob nacházel, čísla řady a čísla hrobu, 

které odpovídalo číslu tohoto hrobu v databázi. Každý hrob byl označen svým číslem,  

aby bylo jasně definováno, o jaký hrob jde a aby se podle tohoto čísla daly připojit 

fotografie jednotlivých hrobů. Číslo hrobu tedy vypadalo jako např. na Obrázku 21. 

V tomto případě je číslo II označení oddělení (sektor B – pravá strana), číslo 01 označuje 

řadu a čísla 0029, 0030 označují číslo hrobových míst. Tímto způsobem byly označeny 

všechny hroby. Číslo modré určuje, kde se hrob nachází a kolik hrobových míst v něm je. 

Čísla červená ukazují, kde v hrobu se právě tato hrobová místa nacházejí. 

 

 Fotografie hrobů 7.3.1

Jedním z dalších požadavků bylo, aby ke každému hrobu, který se nachází  

na hřbitově, byla pořízena aktuální fotografie. Fotografie musela být ostrá, měl být čitelný 

údaj o pohřbených, měl být vyfocen celý hrob s okolím. Fotografie měly být pořizovány 

kolmo k hrobu. Ovšem tento požadavek se vždy nepodařilo splnit, z důvodu blízkého 

Obrázek 21: Ukázka označení hrobů 
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umístění hrobu za sebou a místy vzrostlé zeleně. Také bylo potřeba hlídat, aby nebyl  

na snímku stín fotografa ani jakákoliv jeho část. Bylo pořízeno 307 fotografií. Fotily  

se také významné objekty na hřbitově a osamocené hroby, které jsou součástí hřbitova, ale 

nejsou k nim údaje. Pro sběr fotografií byl použit fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FZ72. 

 

 

 
Obrázek 23: Ukázka sekce významných objektů 

Obrázek 22: Ukázka jednoho z hrobů 
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8 Práce v aplikaci AMEServer 

8.1  Implementace dat 

Po vytvoření databáze a zpracování grafiky bylo nezbytné tyto dva samostatné 

celky propojit pomocí jednoznačných identifikátorů, které byly v jednotlivých částech 

vyplněny. Dalším krokem pak byla implementace grafiky a popisných dat do modulu 

Pasport hřbitova, který byl vyvinut firmou DIGIS, spol. s r.o. v rámci prostředí aplikace 

AMEServer.  

8.2  O aplikaci AMEServer 

„AMEServer je komplexním informačním 

systémem v prostředí www. Díky modularitě 

systému lze vybudovat GIS zahrnující široké 

spektrum oblastí (katastr nemovitostí, místní 

komunikace, pronájmy majetku, evidence hřbitova, 

letecké snímky, apod.). Všechny funkce nad 

grafickými i popisnými daty se provádějí centrálně 

na straně serveru. Na lokálních klientských 

počítačích se pouze zobrazují výsledky operací 

(obrázky s mapou, výsledky vyhledávání, informace 

o objektech apod.). K efektivnější práci přispívají 

moduly – rozšíření aplikace umožňující 

strukturovaná data logicky zobrazovat, vyhledávat 

rozšířenými vyhledávacími nástroji, popisná 

tabulková data editovat a tisknout do připravených 

tiskových sestav.“ [7] Zjednodušenou strukturu 

AMEServeru můžete vidět na Obrázku 24. V databázi jsou uložena data. Server slouží  

ke zpracování negrafických dat uložených v databázi. Servlet tato data publikuje  

na internetu prostřednictvím běžné http komunikace. Klient obsahuje uživatelské rozhraní 

a slouží k zobrazení dat uživateli. Jako server pro zpracování geodat a vizualizaci map  

Obrázek 24: Zjednodušená struktura 

AMEServeru, zdroj (5) 
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se používají Open Source projekty MapServer nebo Geoserver nebo komerční ESRI 

ArcGIS for Server. Serverové části (server i servlet) jsou vyvíjeny v programovacím 

jazyku Java, pro klienta se používá prostředí Adobe Flash/ActionScript. (zdroj DIGIS, 

spol. s r.o.) 

8.3  Práce v prostředí AmeServeru 

Po nahrání dat byly v rámci AMEServeru pro obec Sedlnici vyplňovány informace  

o nájmech hrobů. Byly přiřazovány subjekty nájmu k jednotlivým hrobovým místům.  

Tuto činnost jsem prováděl sám. 

Aby se nemusel zřizovat vzdálený přístup do systému, dostavil jsem se  

do společnosti DIGIS, spol. s r.o. a informace o nájmech vyplnil zde. Poté, co jsem byl 

seznámen s prostředím AMEServeru mi bylo ukázáno na 2 případech, jak správně údaje  

o nájmech vkládat. Dále jsem pokračoval ve vyplňování samostatně. Prostředí 

AMEServeru s vyobrazenými hroby a čísly hrobových míst můžete vidět na Obrázku 25.  

 
Obrázek 25: Prostředí AMEServeru s vyobrazenými hroby na hřbitově v Sedlnici 
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Obrázek 26: Ukázka informační tabulky 

Postup prací byl takový, že vždy byla označena hrobová místa, u kterých se měl 

zadat nájem. Po označení čísla hrobového místa a stisknutí navigačního tlačítka informace 

se zobrazila tabulka, ve které byly vypsány informace k danému hrobu a v něm umístěných 

hrobových míst. Ukázka informační tabulky je vidět na Obrázku 26. Prvním krokem,  

který byl prováděn, bylo vyplnění výměry jednotlivých hrobových míst. Není možné 

zjistit, jak přesně je daný hrob rozdělen. Bylo domluveno, že se výměry hrobů budou dělit. 

V případě, že se jednalo o dvojhrob, byla výměra hrobu rozdělena na dvě stejné části  

a každému hrobovému místu byla přiřazena právě polovina výměry. Pokud se jednalo  

o trojhrob, celková výměra se dělila třemi a každému hrobovému místu byla přidělena 

třetina výměry. Po uložení těchto informací jsem mohl přejít k zadávání nájmů. Takto jsem 

musel postupovat, protože aplikace hlídala, zda je zadaná výměra hrobových míst a jestli 

odpovídá součet výměr hrobových míst celkové výměře hrobu. Nebylo také možné zadat 

nájem, pokud byla výměra nějakého hrobového místa nulová. 

Pro zadávání nájmů bylo potřeba zapnout editaci nájmů a kliknout na ikonu přidat 
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nájem. Poté byla vyplněna doba nájmu. V obdržených datech byly informace pouze o tom, 

do jakého roku byl nájem zaplacen. Od obce Sedlnice jsem se dozvěděl, že nájmy jsou 

vždy placeny na 10 let. Takže pokud byl nájem zaplacen například do roku 2024, 

vyplňoval jsem v řádku Od: údaj 1. 1. 2014 a v řádku Do: 31. 12. 2024. Výjimkou byly 

ojedinělé platby nájmu na 25 let (celou tlecí dobu). Tento postup byl dán firmou DIGIS, 

spol. s r.o. Ukázku tabulky pro zadávání nájmů můžete vidět na Obrázku 28. Po vložení 

údajů o době nájmu byl přidán k hrobovým místům nájemce. Nájemce byl vybrán pomocí 

vyhledávače, do kterého jsem zadal část jména a příjmení a stiskl tlačítko vyhledat.  

Po zobrazení výsledku hledání byla vybrána osoba, která za konkrétní hrobové místo 

platila nájem. Po tomto kroku byla karta hrobu uložena. Tak vznikl záznam o délce nájmu 

hrobových míst v rámci hrobu a o tom, kdo je jejich nájemcem. Takovýmto způsobem byly 

vytvořeny záznamy u všech hrobů, za které byl zaplacený nájem. 

Výhodou této aplikace je, že se dají snadno editovat, vkládat či mazat data. Nejen, 

že aplikace hlídá dobu konce nájmu, ale pokud je nájem placen splátkami, hlídá interval 

splácení. Přímo z této aplikace můžeme tisknout výzvy k zaplacení a obálky s adresami. 

Aplikace také hlídá, pokud se uvolní nějaké hrobové místo. To pozná na základě ukončení 

doby nájmu a uplynutí tlecí doby. Pokud uživatel chce, může si také dát vytisknout údaje  

o tom, kolik peněz za jaké období bylo vybráno. Může být také vyhledáváno podle různých 

kategorií. Např. tabulku pro vyhledání podle nájemce je možné vidět na Obrázku 27. 

Obrázek 27: Ukázka tabulky pro vyhledání nájemce 
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Obrázek 28: Ukázka tabulek pro zadání nájmů 
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9 Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo realizovat pasportizaci a vytvořit pasport hřbitova 

v obci Sedlnice podle požadavků obce a postupů společnosti DIGIS, spol. s r.o. 

Pasportizace byla realizována v programech Microsoft Access 2010, AutoCAD 

2014 a v prostředí AMEServeru, který provozuje společnost DIGIS, spol. s r.o.  

Data o hřbitovu v Sedlnici poskytla obec Sedlnice firmě DIGIS, spol. s r.o.  

Od společnosti DIGIS, spol. s r.o. jsem obdržel dokument obsahující struktury tabulek. 

Tyto tabulky jsem vytvořil a naplnil je daty o hřbitovu v Sedlnici v prostředí aplikace 

Microsoft Access 2010.  Celkem jsem vytvořil 11 283 záznamů. 

Součástí pasportizace hřbitova v Sedlnici bylo kompletní geodetické zaměření 

veškerých součástí hřbitova, změření obvodů všech hrobů pásmem, pořízení fotografií 

jednotlivých hrobů a vytvoření databáze. O zaměření hřbitova jsem se pokoušel sám  

se školními GPS přístroji. Zaměření se kvůli nefunkčním GPS přístrojům v místě měření 

nepodařilo realizovat. Z tohoto důvodu byl hřbitov zaměřen ve spolupráci s pracovníky 

z oddělení geodézie společnosti DIGIS, spol. s r.o. jejich přístroji. Byla použita kombinace 

metod GPS a měření pomocí totální stanice. V rámci měření bylo zaměřeno 1 264 bodů. 

Oddělení geodézie poté připravilo podklad technické mapy hřbitova, do kterého jsem 

zakreslil všech 390 hrobů. Aktuálně využitých hrobů, které byly zaměřeny, je 248. 

Zbylých 142 plánovaných hrobů jsem zakreslil také, jiným typem čáry. Práce byla 

prováděna v programu AutoCAD 2014. Vytvořenou technickou mapu včetně souboru 

fotografií jsem odevzdal zpět geodetickému oddělení ke kontrole a vytvořenou databázi 

jsem odevzdal oddělení informačních technologií ke schválení. Po těchto úkonech byl 

splněn jeden z cílů bakalářské práce. 

Zkontrolovaná a schválená data byla firmou DIGIS, spol. s r.o. nahrána do prostředí 

aplikace AMEServer. Import se provedl podle nachystaných skriptů firmy DIGIS, spol. 

s r.o. Po implementaci byly zkontrolovány vazby mezi daty, zda nedošlo k chybám  

a nesprávnému propojení při nahrání. Byl jsem seznámen s prostředím AMEServeru, 

abych mohl zadávat přímo v této aplikaci informace o nájmech. Doplněním nájmů byla  

pro mne dokončena pasportizace hřbitova v Sedlnici. Tímto jsem splnil poslední dva  

ze zadaných cílů této práce. 
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Svou bakalářskou prací jsem z velké části napomohl k vytvoření funkčního 

pasportu hřbitova pro obec Sedlnice ve spolupráci s firmou DIGIS, spol. s r.o. 
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