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Účelové mapy

Účelové mapy jsou mapy se speciálním obsahem. Kromě základních údajů 

(hranice parcel, budovy, silnice, železnice, vodní toky...) obsahují ještě 

doplňující údaje (např. železniční účelová mapa obsahuje navíc údaje 

potřebné pro provoz železnic – zákres železničního tělesa, zákres příkopů, 

kolejiště, traťových a staničních železničních zařízení, návěstidel,...). 

V současnosti jsou často vedeny digitální podobě. Jsou v měřítkách 1:200 

(ZMZ – základní mapa závodu) až 1:5000 (lesnické mapy) podle účelu mapy.

Obsah účelové mapy lze rozdělit na část polohopisnou, výškopisnou a popis 

mapy.
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Ukázka technické mapy města (Praha)
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Prostorová polární metoda

Základní metoda v geodézii.

V mapovaném prostoru je potřeba mít vybudovanou síť bodů

Pro určení souřadnic těchto bodů jsou používané metody uvedené v druhé 

přednášce (polygonové pořady, protínání z úhlů a délek, volné stanovisko,...)

Princip metody je měření šikmé vzdálenosti od známého bodu (stanoviska), 

vodorovného úhlu ω (pro určení směrníku) a zenitového úhlu na určovaný 

bod.
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Prostorová polární metoda

Rovnice pro výpočet souřadnicových 

rozdílů mezi bodem měření S a 

určovaným bodem P:

x s.cos d .sin z.cos

y s.sin d .sin z.sin

z d .cos z

  

  



 

 



s...vodorovná délka

d...šikmá délka

Směrník σ nelze měřit přímo, určuje se 

zprostředkovaně.
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Prostorová polární metoda

Poloha bodu (souřadnice Y, X)

Měří se vodorovný úhel od dalšího známého bodu O = orientace. Ze směrníku 
σSO (vypočte se ze známých souřadnic) a měřeného vodorovného úhlu ω se 
vypočítá směrník σSP. V obrázku je délka značena sSP a je již přepočtena na 
vodorovnou sSP = dSP . sin(z).

P S SP SO

P S SP SO

X X s cos( )

Y Y s sin( )

 

 

   

   

Potom se poloha bodu P vypočte:

P S SP SO

P S SP SO

X X d sin( z ) cos( ),

Y Y d sin( z ) sin( ).
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Prostorová polární metoda

Výška bodu P (souřadnice Z (H)):

K měřeným veličinám d, ω a z přibývá ještě nutnost určit výšku přístroje vp a 
výšku cíle vc, protože přístroj i cíl obvykle stojí nad bodem.

P S P C
Z Z v d cos( z ) v    
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Záznam měřených dat - zápisník

Číslo stanoviska

Číslo orientace a měřený úhel na orientaci 

Výšku přístroje nad bodem vp

Pro jednotlivé měřené body

Číslo bodu

Výšku cíle vc

Měřené hodnoty d, ω, z

Zápisník nejlépe formou tabulky, u totálních stanic možnost registrace údajů 
na paměťovou kartu (různé formáty dat) .
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Záznam měřených dat - náčrt

Zobrazuje situaci, stanoviska, orientace, měřené body a pokud se měří i 

výškopis, výškově charakterizuje terén.
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Vrstevnice

Křivka spojující na mapě body se stejnou, předem určenou nadmořskou 
výškou.

Výškový rozdíl mezi dvěma sousedními vrstevnicemi se nazývá základní 
interval vrstevnic. Volí se s ohledem na měřítko mapy a její účel.

Druhy vrstevnic:

Základní vrstevnice – dělitelná základním intervalem, tenká linie

Zdůrazněná (hlavní, zesílená) vrstevnice – dělitelná násobkem (obvykle 
pětinásobkem) základního intervalu, silná linie

Doplňková vrstevnice – obvykle v polovičním nebo čtvrtinovém základním 
intervalu, tenká přerušovaná linie

Barva vrstevnic je hnědá
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Vrstevnice

Základní vrstevnice síla cca 0,1 mm

Hlavní vrstevnice síla cca 0,3 mm

Velikost písma číslování  2 až 3 mm

Vrstevnice jsou nepravidelně číslovány

svou výškou tak, aby bylo snadné zjistit 

jejich výšku v libovolné partii mapy. 

Písmo je orientováno ve směru stoupání.
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Měření výškopisu

Volí se body na terénní kostře (hřbetnice, údolnice, vrcholy, sedla) a body 
doplňující, které slouží pro znázornění vrstevnic. Měří se v profilech, nejlépe 
ve směru největšího spádu. V plochém terénu se body volí v čtvercové síti. 
Rozestup bodů se řídí členitostí terénu a měřítkem zobrazení.
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Konstrukce vrstevnic

Při konstrukci vrstevnic se nejprve vynesou body podkladu s výškami, vykreslí 
se polohopis a určí se pravděpodobná poloha vrstevnic pomocí lineární 
interpolace (pro mapy velkých měřítek. Interpolaci známe grafickou nebo 
početní. Při interpolaci vrstevnic dodržujeme zásadu, že interpolujeme ve 
směru spádu a jen mezi nejbližšími body. Při konstrukci vrstevnic nikdy
neextrapolujeme!

14



Měření s teodolitem a pásmem

Pokud není k dispozici lepší vybavení.

Praktické použití pro maximální vzdálenost délky kladu pásma, např. v 
interiéru.

Pásmem je měřena přímo vodorovná vzdálenost  výhodné použití 
v případě, kdy se neměří výškopis (tedy jen souřadnice Y, X), pak lze přímo 
aplikovat vzorce:

P S SP SO

P S SP SO

X X s cos( )

Y Y s sin( )
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Rysková tachymetrie

Pro určení vzdáleností je použit ryskový dálkoměr zabudovaný v dalekohledu 
teodolitu. 

Měřenými veličinami pro každý bod jsou vodorovný a zenitový úhel a čtení 
hodnot na měřické lati pro horní, střední a dolní rysku.  

Z tachymetrických rovnic se vypočítá vodorovná délka s a převýšení h.

2
s k l sin z

h d .cos z k l sin z cos z

  

    

Méně přesná metoda, levná, ale pracná a pomalá. Dnes zastaralá.
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Elektronická tachymetrie

V současnosti nejpoužívanější.

Délka je měřena na odrazný hranol.

Totální stanice umožňuje měření, registraci a zpracování měření 

(výpočet Y, X, Z).

Výhodou je vysoká přesnost a velký dosah (přes 1 km)  nižší hustota bodů 
měřické sítě.
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GNSS měření

Poloha a výška bodů je určována GNSS přijímačem. 

Odpadá nutnost budování bodového pole.

Výhodou je vysoká přesnost a velký dosah (přes 1 km).

Ne vždy je k dispozici GNSS signál.
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Obecný postup měření a zpracování

Postup prací:

1. Rekognoskace terénu, měřická četa

2. Tvorba měřické sítě

3. Postup měření
1. Práce na stanovisku

2. Volba podrobných bodů

3. Měřický náčrt

4. Tvorba tachymetrického plánu

5. Kontrola kvality
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Rekognoskace terénu

Prohlídka terénu, zjišťování stavu skutečnosti na místě.

Měřická četa

3 členové: vedoucí (náčrtář), měřič, figurant

2 členové: vedoucí (náčrtář a figurant), měřič

1 člen: vedoucí, figurant a měřič v jedné osobě, musí mít k dispozici 
robotizovanou totální stanici, tzv. „One Man Station“

Tvorba měřické sítě (síť stanovisek)

Měřická síť, kostra, která slouží k polohovému a výškovému připojení 
podrobného měření. Buduje se před měřením nebo v jeho průběhu. Při 
měření se používají různé geodetické metody: polygonové pořady, protínání, 
GNSS, ...
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Postup měření

Práce na stanovisku

Připravení přístroje k měření

- Centrace a horizontace přístroje na bodě měřické sítě

- Určení výšky přístroje a nastavení teploty a tlaku pro měření délek v TS

- Měření orientace na sousední bod měřické sítě, je-li možné, kontrola na jiný  

bod sítě

- Systematický postup měření dle pokynů vedoucího a náčrtu, v průběhu měření 

kontrola souladu číslování podrobných bodů v zápisníku a v náčrtu

- Měření na stanovisku se uzavírá kontrolním měřením orientace (při dlouhém 

měření i v průběhu)

- Měří se v jedné poloze dalekohledu (orientace ve dvou)
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Volba podrobných bodů

Podrobné body se volí tak, aby vystihovaly průběh terénu a zároveň

zahrnovaly všechny body polohopisu (všechny objekty dle požadavku

odběratele). Pro výškopis to značí vždy měřit body na hranách a zlomech

(meze příkopy, úvozy, náspy), na tvarových čarách (hřbetnice, údolnice), body

nejnižší a nejvyšší. Zpravidla se při měření postupuje v profilech, tyto se volí

ve směru největšího spádu (nejvhodnější pro interpolaci vrstevnic) ve vhodné

rozestupu; nebo ve směru vrstevnice (nejméně namáhavé). Význačné body

terénu se zaměřují vždy, v terénu, kde jich není dostatek se doplňují

pravidelnou sítí tak, aby vzdálenost bodů byla v cílovém měřítku zobrazení

max. 25 mm.
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Charakteristické křivky terénu:

- Hřbetnice (čára styku dvou přilehlých svahů téhož hřbetu; spojuje

relativně nejvyšší body terénního tvaru a proto je rozvodnicí; má ze všech 
spádnic na ploše hřbetu nejmenší sklon),

- Údolnice (čára sledující místa největšího vhloubení údolního terénního 
tvaru; má ze všech spádnic tohoto terénního tvaru nejmenší sklon),

- Úpatnice (čára styku dvou různě skloněných dílčích ploch na rozhraní

úbočí a údolí, svírajících spolu zpravidla tupý úhel),

- Spádnice (myšlená čára probíhající ve směru největšího sklonu plochy, 
kolmo k vrstevnicím).
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Charakteristické křivky terénu

24



Měřický náčrt

Vede se průběžně, zaznamenávají se poloha, číslo a význam bodu (u
polohopisných bodů). Na rozdíl od starších dob není třeba náčrt v poli 
rýsovat, postačí pečlivá přehledná kresba.

Před tvorbou náčrtu je třeba zhodnotit terén, nakreslit situaci a naplánovat 

postup měření tak, aby se při samotném měření chaoticky nepřecházelo. Do 

náčrtu je třeba zaznamenat VŠE, měření může zpracovávat někdo jiný, může 

být zpracováno později.

Měřený prostor se generalizuje – zjednodušuje, nevýznamné a malé prvky se 

neměří (grafická přesnost mapy se uvádí 0,2 mm; tj. v měřítku 1:1000 to je 

0,2 m).

Zaznamenávají se:

• Body polohopisu a kresba polohopisu včetně značek,

• Body výškopisu,

• Průběh terénních čar,

• Druhy pozemků. 25



Měřický náčrt
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Měřický náčrt
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Historický polní náčrt
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Tvorba tachymetrického plánu

Výpočet zápisníku.

Zobrazení souřadnicové sítě.

Zobrazení stanovisek.

Zobrazení podrobných bodů.

Vyznačení výšek podrobných bodů.

Vykreslení polohopisu.

Konstrukce a číslování vrstevnic.

Mapové značky a popis.

Výtah výkresu.
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Postup při řešení vrstevnic
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Postup při řešení vrstevnic
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Postup při řešení vrstevnic
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Postup při řešení vrstevnic
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Měřický náčrt
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Tachymetrický plán
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Kontrola kvality vrstevnic

Pohledová zkouška – celkovým podrobným prozkoumáním se zjišťují místa, 

kde je znázornění nepřirozené a neodpovídá zákonitostem průběhu a 

souvislosti terénních tvarů

Bodová zkouška – namátková kontrola, z pravidla v místech, která jsou 

podezřelá

Profilová zkouška – měří se všechny lomové body terénu v profilu vedeném 

pokud možno kolmo k vrstevnicím

Plošná zkouška – porovnání vrstevnic s přesnějšími vrstevnicemi (sestrojeny 

zpravidla ve větším měřítku), porovnání probíhá ve stejném měřítku
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Dokumentace staveb - právní předpisy

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon)

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.

• A další předpisy
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Dokumentace skutečného provedení stavby

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou 

dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných 

povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, 

nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit 

dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě 

odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

…

(6)  Rozsah  a  obsah  dokumentace  skutečného provedení stavby stanoví

prováděcí právní předpis.
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Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

§1 

(1)Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah:

a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,

b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,

c)  dokumentace  pro  vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 
území,

d)  dokumentace pro vydání společného povolení,

e)  projektové  dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. 
a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení,

f) projektové dokumentace pro provádění stavby a

g) dokumentace skutečného provedení stavby.
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Dokumentace skutečného provedení stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

§ 4 

Dokumentace skutečného provedení stavby

(K § 125 odst. 6 stavebního zákona)

(1)  Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v 
příloze č. 14 k této vyhlášce.

(2)  Dokumentaci  skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené 
projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu 
přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
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Dokumentace skutečného provedení stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha č. 7

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace obsahuje části:

A   Průvodní zpráva

B   Souhrnná technická zpráva

C   Situační výkresy

D   Výkresová dokumentace (její součástí je geodetická část)

Dokumentace  musí  vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah

jednotlivých  částí  bude  přizpůsoben  druhu  a významu stavby, jejímu

umístění,  stavebně  technickému  provedení,  účelu  využití,  vlivu na

životní prostředí a době trvání stavby.
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Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení 
stavby

Výkresová dokumentace obsahuje: 

Stavební  výkresy  vypracované  podle  skutečného  provedení  stavby  s

charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností

podle  současného  způsobu  užívání  a  s  vyznačením  jejich rozměrů a

plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část obsahující:

Číselné  a  grafické  vyjádření  výsledků  zaměření stavby, polohopis s

výškopisnými   údaji,   měřické  náčrty  s  číselnými  údaji,  seznamem 
souřadnic   a   výšek,   a   technická  zpráva  podle  jiného  právního předpisu.
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Ukázky dokumentace staveb

Projektová dokumentace vodovodní přípojky

Projektová dokumentace tunelové propojky

Geodetické zaměření skutečného provedení indukčních smyček

43


