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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského 

stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se 

zabývá popisem objektu a dané lokality, měřických pomůcek a měřickými pracemi. V druhé 

části je popsáno, jakým způsobem byla zpracována data a vyhotoveny výkresy. Stavební 

výkresy byly vyhotoveny v programu AutoCAD. 
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Zaměření skutečného stavu, totální stanice, GNSS, polygonový pořad, GROMA, AutoCAD. 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to measure and document the real state of the economic 

building in Podivice, in the part of Kaliště village, located in the district of Pelhřimov. The first 

part of the thesis deals with the description of the object and the given location, measuring 

aids and measuring works. The second part describes how data was processed and drawings 

drawn. The building drawings were completed in AutoCAD. 
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Seznam použitých zkratek 

GNSS Globální navigační družicový systém (Global Navigation Satellite System) 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv Výškový systém Balt po vyrovnání 

RTK Real Time Kinematic 

PDOP Parametr přesnosti polohy (position dilution of precision) 

č.p. číslo popisné 

PP polygonový pořad 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměření a vyhotovení stavební dokumentace 

skutečného stavu objektu s č.p. 10 v obci Podivice. Jedná se o starší hospodářské stavení 

tvořené obytnou a neobytnou budovou, které jsou propojeny zděnou branou s dřevěnými 

vraty. Vyhotovení dokumentace bylo vytvořeno pouze pro akademické účely, ale do budoucna 

by mohly výkresy posloužit pro případnou rekonstrukci objektu.  

Tato bakalářská práce je celkem rozdělena na pět hlavních částí. První část pojednává o 

dané lokalitě a objektu, kde měření probíhalo. Další část popisuje veškeré použité měřické 

přístroje a pomůcky. Dále je popsána měřická práce, od rekognoskace terénu až po měření 

podrobných bodů. Další kapitola obsahuje popis výpočetních prací, které byly převážně 

provedeny v programu Groma v. 11.0. Pátá část popisuje vyhotovení stavebních výkresů, které 

probíhalo v programu AutoCAD 2019. 
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2 Popis lokality a objektu 

2.1  Obec Podivice 

Tento odstavec byl volně zpracován podle [1], [2]. 

Podivice je malá vesnice, která se nachází asi 2 km západně od obce Kaliště (Obr. 1), a 

leží v nadmořské výšce 556 metrů nad mořem. Obec své jméno dostala po Podivovi – člověk 

nezvyklého chování. První zmínka o obci pochází z roku 1352, kdy ves vlastnilo panství 

Kralovického. V 16. a 17. století vlastnila Podivice rodina Trčků z Lípy. Po konfiskaci jejich 

majetku v roce 1636 získal vesnici Burian Ladislav z Valdštejna, a od roku 1654 byla připojena 

k panství Martinice. V roce 1785 byl majitelem Karel Josef Palm, hrabě z Gundelfingenu.  

V roce 1850 zde vznikl obecní úřad, který patřil pod okres Ledeč nad Sázavou, a od 1. 

ledna 1980 vesnice spadá pod obec Kaliště, ležící v okrese Pelhřimov. Nynější počet obyvatel 

činí 25 a počet domů je 38. Největší počet obyvatel měla vesnice v roce 1900, a to 268 osob. 

Na návsi se nachází kaplička s věžičkou postavena v 19. století, a vedle ní stojí litinový kříž 

z roku 1861. 

 

 
Obr. 1: Poloha obce [3]  
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2.2 Historie objektu 

Informace v tomto odstavci byly čerpány ze soukromé kroniky rodiny Veletových, která byla 

zapůjčena od majitelů objektu. 

První zmínka o této usedlosti pochází z roku 1840, kdy její koupi provedl rejčkovský kovář 

František Veleta. Podle získaných spisů se jednalo pouze o menší usedlost. Základním zdrojem 

obživy vlastníků prý byla „jen ty sedla na stráních“, proto se ještě rejčkovský kovář, když 

hospodářství koupil, snažil při něm v Podivicích pořídit kovárnu. Podivičtí usedlíci mu to 

bohužel neumožnili. Na č.p. 10 muselo zůstat jen při sedlačině. Když kolem roku 1870 dosáhla 

hospodářská krize do Podivic a mnoho usedlostí se dostávalo do držby, ukázal se Jan Veleta, 

syn Františka, jako moudrý hospodář a pole spíše přikupoval. Z menší usedlosti se stalo velké 

hospodářství s obhospodařovanými poli a loukami. V dnešní době patří tato usedlost stále 

nynějším potomkům z rodu Veletových, ale objekt už slouží pouze jako rekreační nikoli 

hospodářský. 

 

2.3 Popis objektu 

Jedná se o tři objekty, které se nachází na parcele s číslem popisným 10 na katastrálním 

území Podivice (Obr. 2). Jedním z objektů je stodola, sloužící k úschově hospodářských potřeb, 

která po domluvě s vedoucí této práce, byla zaměřena pouze zvenku pro vykreslení budovy v 

situaci, a nikoli podrobnější měření pro stavební výkresy.  

 
Obr. 2: Poloha objektů [3] 
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Dalším objektem je vedlejší neobytná budova, která je s hlavní obytnou budovou 

propojena zděnou branou (Obr. 3). Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu s podkrovím, 

která dříve sloužila pro čistě hospodářské účely, chov dobytka a skladování potravy. Přízemní 

část objektu má tři místnosti, které dříve sloužily jako chlívy pro zvířata, a jednu otevřenou 

místnost obezděnou ze tří stran.  Jednotlivé místnosti mezi s sebou nejsou propojeny, proto 

má každá svůj vlastní vchod ze dvora. Horní část objektu je půda, jejíž podlaha je tvořena 

dřevěnými prkny. Přístup na půdu je řešen kovovým žebříkem. 

Obr. 3: Čelní strana objektů 

 

Třetí a zároveň hlavní budovou je jednopodlažní objekt s podkrovím, jedná se o obytnou 

budovu. Dříve byla budova rozdělena na dvě části, kde jedna část byla určena pro hospodářské 

využití. Poté došlo k přestavbě, a objekt byl rozdělen na dvě obytné jednotky, které jsou mezi 

sebou propojeny. Budova je přístupná dvěma vchodovými dveřmi. Celkem se v objektu 

nachází dvě koupelny, dvě kuchyně, spíž, dvě chodby a čtyři obytné místnosti. Podkroví v horní 

části objektu je neobytné. Půdní prostor je otevřený jako jeden celek, a je přístupný přes 

žebříkovité schodiště. Krov je tvořen hambálkovou soustavou a střešní plášť je posazen na 

krokve, které jsou osazeny na pozednici a vaznici.  
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3 Použité měřické přístroje a pomůcky 

Veškeré měřické přístroje a pomůcky použité během celého měření byly vypůjčeny 

od firmy Geoperfect s.r.o., geodetické kanceláře ze Světlé nad Sázavou. 

 

3.1 Totální stanice Sokkia SET3X 

Totální stanice Sokkia SET3X byla použita při jednom z měření, a to k zaměření 

podrobných bodů (Obr. 4). Na hranol dokáže měřit až do vzdálenosti 5 000 metrů, a při 

bezhranolovém měření až do vzdálenosti 500 metrů. V tabulce 2 jsou uvedeny technické 

parametry přístroje [4]. 

 
Obr. 4: Totální stanice Sokkia SET3X [4] 

 

Tab.  1: Parametry přístroje [4] 

Úhlové měření 

Přesnost 3“ 

Délkové měření 

Přesnost  2 mm + 2 ppm 

Ostatní 

Zvětšení dalekohledu 30x 

Minimální zaostření 1.3 m 
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3.2 Totální stanice Sokkia FX-101 BG 

Totální stanice Sokkia FX – 101 BG byla použita k měření podrobných bodů (Obr. 5). 

Tento přístroj je schopný měřit na hranol až do vzdálenosti 4 000 metrů. Bez použití hranolu 

dokáže měřit s přesností 3 mm + 2 ppm až do vzdálenosti 500 metrů. Přičemž velikost 

laserové stopy ve vzdálenosti nad 30 metrů je pouhých 15 mm. Totální stanice má ovládací 

panel s 26 klávesami, LCD displej a USB port pro ukládání dat. Standartní teplotní rozsah je 

-20 °C až +50 °C (dostupná verze Artic do -35 ˚C). Níže v tabulce 1 jsou uvedeny technické 

parametry přístroje [5], [6]. 

 
Obr. 5: Totální stanice Sokkia FX – 101 BG [5] 

 

Tab.  2: Parametry přístroje [5], [6] 

Úhlové měření 

Minimální čtení 0.5"/1" (0.1 mgon/0.2 mgon) 

Přesnost (podle DIN 18723) 1"(0.3 mgon) 

Typ kompenzace Dvě osy, rozsah:  6´ 

Délkové měření 

Přesnost měření  2 mm + 2 ppm 

Čas měření délky jemné: 0.9 s, hrubé: 0.7 s, opakované: 0.3 s 

Ostatní 

Zvětšení 30x 

Rozlišovací schopnost 2.5“ 

Minimální délka zaostření 0.3 m 

Provozní doba 18 hodin (délkové a úhlové měření) 

Laserová třída Třída 3R 
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3.3 GNSS přijímač CHC X900+ 

GNSS přijímač CHC X900+ byl použit pro zjištění polohy bodů pomocné měřické sítě 

(Obr. 6). Přijímač dokáže sledovat GPS i GLONASS satelity na dvou frekvencích. Spuštěním 

funkce „Spustit Bluetooth jako minule“ je ihned spuštěno předešlé měření nebo vytyčování. 

Jednoduché je i měření bodů, a to stisknutím tlačítka ENTER. Kontroler LT30 je vybaven 

softwarem Carlson SurvCE, je to velmi dobře ovladatelný software v českém jazyce, který 

již pracuje přímo v S-JTSK, se schváleným globálním klíčem. V tabulce 3 jsou uvedeny 

technické parametry přístroje [7]. 

 
Obr. 6: GNSS přijímač CHC X900+ [7] 

 

Tab.  1: Technické parametry [7] 

Real Time Kinematic (RTK) 

Poloha Přesnost 

Horizontální 10 mm + 1 ppm 

Vertikální 20 mm + 1 ppm 

Statická + rychlá statická 

Poloha Přesnost 

Horizontální  5 mm + 1 ppm 

Vertikální 10 mm + 1 ppm 

Ostatní 

Inicializace < 10 s 

Spolehlivost inicializace > 99.9% 

Hmotnost 1,4 kg 

Pracovní teplota -30 °C až +65 °C 
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4 Měřické práce 

4.1 Rekognoskace terénu a vybudování sítě pomocných měřických 

bodů 

Dne 6. října 2018 byla provedena rekognoskace zájmové oblasti v obci Podivice. 

Jedná se o zjišťování stavu skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce [8]. 

Dále byly pořízeny fotografie oblasti pro usnadnění rozvahy rozmístění pomocných 

měřických bodů, a pro následné zpracování dokumentace (Obr. 7, 8).  Vlastní náčrty 

jednotlivých pohledů na objekty byly vytvořeny taktéž při rekognoskaci s předstihem před 

měřením pro ulehčení následných geodetických prací (Příloha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 20. října 2018 byla na základě rekognoskace vybudována pomocná měřická síť, 

body byly voleny tak, aby bylo možné síť vypočítat pomocí polygonových pořadů a rajónů. 

Nejprve byly stabilizovány body mimo objekty, 2 body byly stabilizovány hřebem 

s podložkou do asfaltu a ostatní dřevěnými kolíky. Body byly zvýrazněny růžovým sprejem 

pro lepší viditelnost při následném hledání, a doplněny příslušným číslem stanoviska. Tato 

venkovní stanoviska byly umístěny tak, aby z nich bylo možné vést polygony do objektů a 

naopak. Takto stabilizovaných stanovisek bylo celkem 9, a to body 4001 až 4009. 

Souřadnice byly určeny pomocí technologie GNSS metodou RTK. Body byly měřeny dvakrát 

s observační dobou 20 sekund.  Minimální PDOP byl 1.324 a maximální 2.077 (Příloha 1). 

Z bodů umístěných kolem objektů byl veden uzavřený polygonový pořad z bodu 4002 

s orientací na bod 4001 vedený přes body 4003, 4004, 4005, 4006 a 4007. Dále byl venku 

Obr. 7, 8: Fotografie pořízené při rekognoskaci 
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veden vetknutý oboustranně orientovaný polygonový pořad z bodu 4007 s orientací na 

4006 vedený přes body 4008, 4009, a končící v bodě 4002 s orientací na 4001 (Obr. 9). 

 

 
Obr. 9: Síť měřických bodů – situace 

 

 

Stanoviska uvnitř objektů byla stabilizována pomocí papírových štítků nalepených na 

podlahu. Na štítkách byly nakresleny křížky a doplněny čísly bodů. Tímto způsobem byly 

stabilizovány body 4010 až 4021. Body byly voleny tak, aby bylo možné z jednoho bodu 

zaměřit, co nejvíce konstrukčních prvků objektu. Vnitřním prostorem byly vedeny celkem 3 

polygonové pořady. V podkroví hlavního objektu byl veden vetknutý jednostranně 

orientovaný polygonový pořad z bodu 4008 s orientací na bod 4007 a přes body 4012, 4016 

končící v bodě 4002 (Obr. 10). 
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V přízemí hlavní budovy byl určen polygonový pořad vetknutý jednostranně 

orientovaný vycházející z bodu 4007 s orientací na 4006 přes bod 4011, a končící na 

stanovisku 4009. Dalším polygonem byl vetknutý oboustranně orientovaný polygonový 

pořad vedený přes celé přízemní podlaží hlavní budovy. Tento polygon byl veden z bodu 

4002 s orientací na 4001 přes body 4010, 4011, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021 a končící 

v bodě 4008 s orientací na bod 4007 (Obr. 11). 

Body 4013 a 4014, umístěné v přízemí vedlejšího objektu, byly vypočteny polární 

metodou z bodu 4008. V půdních prostorech vedlejšího neobytného objektu byl umístěn 

bod 4015, který i přes jeho stabilizaci nebyl využit. Důvodem byla nestabilita podloží, a tak 

tento půdní prostor nebylo možné totální stanicí zaměřit (Obr. 12). 

 

 
Obr. 10: Přehled měřických bodů – půdní prostory v hlavním objektu 
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Obr. 11: Přehled měřických bodů – přízemí v hlavním objektu 

 

Obr. 12: Přehled měřických bodů – přízemí ve vedlejším objektu 
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4.2 Měření podrobných bodů 

Při měření podrobných bodů bylo nejprve měřeno ze stanovisek umístěných kolem 

objektů. Z těchto stanovisek byly měřeny podrobné body situace pro zobrazení blízkého 

okolí kolem objektů, a body na fasádách pro vytvoření stavebních výkresů. Veškeré 

podrobné body byly měřeny v jedné poloze dalekohledu. Pro zobrazení situace byly měřeny 

silnice, cesty, opěrné zdi, ploty, stromy, sloupy. Při zaměřování bodů na fasádě objektů byla 

použita polární metoda bezhranolovým měřením. Na fasádách byly měřeny rohy budov, 

okna, dveře, komíny, okapy. Toto měření probíhalo ze stanovisek 4002, 4003, 4004, 4005, 

4006, 4007 a 4008 dne 20. a 21. října 2018. Dne 28. října byly zaměřovány body fasády ze 

stanoviska 4009.  

Měření podrobných bodů uvnitř objektů probíhalo v bezhranolovém režimu. Měřeny 

byly významné body, a to otvory oken a dveří, rohy stěn, hrany. Tyto podrobné body byly 

měřeny ze stanoviska 4010, 4011, 4017, 4018, 4019, 4020 a bodu 4021. Podrobné měření 

bylo provedeno 27. října 2018. V tento den také proběhlo měření půdního prostoru nad 

hlavní budovou, a to ze stanovisek 4012 a 4016. Dne 24. listopadu 2018 proběhlo poslední 

měření, jednalo se o doměření místností ve vedlejším objektu ze stanovisek 4013 a 4014.  

Vzhledem k tomu, že půdní prostor nad vedlejším objektem má velice nestabilní 

podlahu, na které nebylo možné postavit totální stanici, musel být tento prostor změřen 

oměrkami pomocí laserového dálkoměru. Dvě koupelny v hlavním objektu a spíž byly 

taktéž zaměřeny ručním laserovým dálkoměrem, z důvodu velmi malých prostorů.  

Během celého měření byly podrobné body zakreslovány do předem připravených 

měřických náčrtů. Naměřené body byly v náčrtech značeny křížkem a příslušným číslem, 

popřípadě doplněny poznámkou. Během celého měření bylo naměřeno přibližně 1050 

podrobných bodů. Veškeré náčrty jsou k dispozici k nahlédnutí v přílohách (Příloha 2). 
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5 Výpočetní práce 

Při výpočetních pracích byly informace čerpány z [10] a [11]. Protokoly o veškerých 

výpočtech jsou součástí příloh (Příloha 6, 7). 

 

5.1 Použitý program – Groma v. 11.0 

Groma je program určený ke geodetickým výpočtům pracující v prostředí Microsoft 

Windows (Obr. 13). Lze v něm řešit veškeré základní geodetické úlohy. Obsahuje 

jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Program umí zpracovávat data 

ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými výpočty [9]. 

 

 

Obr. 13: Prostředí programu Groma v. 11.0 

5.2 Zpracování naměřených dat 

5.2.1 Data z GNSS 

Zaměřeno bylo celkem 9 bodů, body 4001 až 4009. Kvůli nezávislosti výsledků byla 

stanoviska měřena dvakrát, a to s dostatečným časovým rozestupem. Maximální rozdíl 

mezi souřadnicemi bodů z prvního a druhého měření byl 3,8 cm. Vzhledem k tomu, že 

žádný souřadnicový rozdíl nepřesahoval 5 cm, mohl být proveden průměr ze dvou měření, 

a vypočteny tak výsledné souřadnice. Zprůměrované souřadnice následně sloužily pro další 
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výpočty. V programu Groma byl vytvořen nový seznam souřadnic (*.crd) a do něj byly 

všechny tyto souřadnice pomocných bodů přepsány. Při následujících výpočtech byly 

využity veškeré tyto body. V tabulce 4 jsou uvedeny rozdíly dvojího měření GNSS a výsledné 

souřadnice bodů. 

 

Tab.  2: Rozdíly dvojího měření GNSS, výsledné souřadnice 

 
ROZDÍLY DVOJÍHO MĚŘENÍ VÝSLEDNÉ SOUŘADNICE 

ΔX [m] ΔY [m] ΔZ [m] X [m] Y [m] Z [m] 

4001 0.011 0.000 0.017 1104368.696 688458.468 568.425 

4002 0.031 0.008 0.002 1104369.517 688488.547 568.175 

4003 0.019 0.023 0.001 1104366.168 688518.306 569.318 

4004 0.021 0.038 0.009 1104352.592 688530.459 570.450 

4005 0.014 0.003 0.007 1104321.622 688525.551 567.651 

4006 0.022 0.032 0.008 1104310.872 688494.566 564.281 

4007 0.017 0.024 0.001 1104340.549 688489.180 564.867 

4008 0.037 0.022 0.021 1104334.045 688517.997 567.076 

4009 0.014 0.024 0.028 1104358.180 688507.493 567.399 

 

5.2.2  Data z totálních stanic 

Data z totálních stanic byla zpracována v programu Groma v. 11.0. Nejprve byl 

vypočten měřítkový koeficient q zadáním zprůměrovaných souřadnic z dat GNSS (Obr. 14). 

Pro koeficient byla vypočtena hodnota 0.999811212136 (Obr. 14). 

 

Obr. 14: Výpočet měřítkového koeficientu 
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Poté byly do programu načteny zápisníky měření (*.mes), a provedlo se zpracování 

první a druhé polohy u jednotlivých orientací. Dalším krokem byla redukce šikmých délek 

na vodorovné. 

Pro výpočet souřadnic bodů pomocné měřické sítě bylo určeno celkem 5 

polygonových pořadů, a dva body byly vypočteny metodou rajónu. Při výpočtech 

polygonových pořadů byly použity zprůměrované souřadnice bodů z měření GNSS.  

 

Tab. 5: Body polygonových pořadů 

OZN. 

PP 
TYP BODY POŘADU 

PP1 Uzavřený 
4001 – 4002 – 4003 – 4004 – 4005 – 4006 – 

4007 - 4002 

PP2 
Vetknutý, oboustranně 

orientovaný 
4006 – 4007 – 4008 – 4009 – 4002 - 4001 

PP3 
Vetknutý, oboustranně 

orientovaný 

4001 – 4002 – 4010 – 4011 – 4017 – 4018 – 

4019 – 4020 – 4021 – 4008 - 4007 

PP4 
Vetknutý, jednostranně 

orientovaný 
4006 – 4007 – 4011 - 4009 

PP5 
Vetknutý, jednostranně 

orientovaný 
4009 – 4008 – 4012 – 4016 - 4002 

 

Prvním z výpočtů byl uzavřený polygonový pořad, kde při porovnání výsledných 

souřadnic a souřadnic z měření GNSS byl největší souřadnicový rozdíl 3 cm, a to u bodů 

4004 a 4005. Souřadnicové rozdíly jsou uvedeny níže v tabulce 6. 

 

Tab. 6: Rozdíly souřadnic mezi GNSS a měřením totální stanicí 

ROZDÍLY 

BOD ΔX [m] ΔY [m] ΔZ [m] 

4003 -0.028 0.021 0.004 

4004 -0.030 0.014 0.007 

4005 -0.013 0.003 -0.001 

4006 -0.010 -0.030 -0.005 

4007 -0.010 -0.025 -0.004 
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Následně byl vypočten polygonový pořad vetknutý, oboustranně orientovaný. 

Zjištěny byly souřadnice bodů 4008 a 4009. Při porovnání souřadnic byl největší rozdíl v x-

ové souřadnici u bodu 4009, a to 3,6 cm (Tab. 7). 

 

Tab.  7: Rozdíly souřadnic mezi GNSS a měřením totální stanicí 

ROZDÍLY 

BOD ΔX [m] ΔY [m] ΔZ [m] 

4008 0.013 0.019 -0.002 

4009 -0.036 0.034 0.003 
 

 

Další vypočtený polygonový pořad byl vetknutý, oboustranně orientovaný, který byl 

veden hlavní obytnou budovou. Jako kontrolní byl proveden vetknutý jednostranně 

orientovaný polygonový pořad, z něhož byly určeny souřadnice bodu 4011, které byly 

porovnány se souřadnicemi z předchozího pořadu, a byl proveden průměr (Tab. 8). 

 

Tab.  8: Rozdíl souřadnic bodu 4011 mezi GNSS a měřením totální stanicí 

 ROZDÍLY VÝSLEDNÉ SOUŘADNICE 

BOD ΔX [m] ΔY [m] ΔZ [m] X [m] Y [m] Z [m] 

4011 -0.039 -0.010 0.007 1104355.586 688500.168 567.572 

 

 

Posledním polygonový pořad vedl přes půdu hlavní budovy a jedná se o vetknutý, 

jednostranně orientovaný. Při tomto pořadu byly vypočteny souřadnice bodů 4012 a 4016. 

Pro další výpočty byly použity souřadnice bodů, které byly vypočteny z polygonových 

pořadů. U bodů, jejichž souřadnice byly určeny metodou GNSS, byly tyto souřadnice 

ponechány nikoliv průměrovány. Pro tyto body sloužily souřadnice vypočtené 

z polygonových pořadů pouze jako kontrola. Níže jsou uvedeny parametry jednotlivých 

polygonových pořadů (Tab. 9). 
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Tab. 9: Parametry polygonových pořadů 

OZN. 

PP 

DÉLKA 

POŘADU [m] 

POLOHOVÁ 

ODCHYLKA [m] 

ODCHYLKA Y/X 

[m] 

VÝŠKOVÝ 

UZÁVĚR [m] 

PP1 171.411 0.036  0.035 / -0.005  0.000 

PP2 77.924 0.012  0.008 / 0.009  0.005 

PP3 49.514 0.016  0.014 / -0.008 -0.007 

PP4 26.416 0.045  0.005 / -0.045  0.009 

PP5 46.733 0.011 -0.010 / -0.004  0.008 

 

 

Pro výpočet podrobných bodů byla v programu Groma použita funkce Polární 

metoda dávkou, která vypočítala souřadnice jednotlivých bodů hromadně.  

 

5.3 Příprava dat pro tvorbu výkresů 

 Aby mohly být vypočtené podrobné body zobrazeny pro tvorbu výkresů bylo nutno 

tento seznam souřadnic (*.crd) vyexportovat ve formátu .dxf, který lze v programu 

AutoCAD otevřít. Vzhledem k tomu, že AutoCAD používá matematické osy a nikoli osy  

S-JTSK musely být v záložce Nastavení parametrů osy X a Y správně definovány (Obr. 15). 

 

 
Obr. 15: Nastavení parametrů pro .DXF formát 
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Pro vytváření pohledů byla v programu Groma použita funkce Fasáda (Obr. 16). Do 

této výpočetní funkce byl zadán pravý a levý bod nacházející se na dané fasádě. Výpočtem 

byly body transformovány a připraveny pro tvorbu jednotlivých pohledů na fasády a 

následně vyexportovány ve formátu .dxf. 

 

 
Obr. 16: Funkce Fasáda 
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6 Grafické práce 

Zpracování výkresů bylo prováděno v programu AutoCAD 2019. Následující text a 

vytváření stavebních výkresů bylo volně čerpáno z [12] a [13]. 

V programu AutoCAD byly otevřeny seznamy podrobných bodů ve formátu .dxf a 

následně uloženy jako výkres (*.dwg). Jako první byl vytvořen výkres situace v měřítku 

1:200. Následně byly založeny výkresy pro jednotlivé půdorysy, celkem byly vyhotoveny 4. 

Po transformaci bodů přes funkci Fasáda byly vykresleny jednotlivé pohledy v měřítku 1:50. 

Poslední bylo provedeno vyhotovení řezů. 

Do výkresů byly doplněny příslušné kóty, popisky místností a jednotlivých částí krovu, 

čtvercová síť, popisové tabulky aj. Následně byly výkresy vyexporotvány ve formátu .pdf v 

příslušném měřítku. 

 

6.1 Použitý program - AutoCAD 19 

AutoCAD je grafický software pro 2D a 3D projektování a konstruování, vyvinutý 

firmou Autodesk (Obr. 17). První verze AutoCADu pochází z roku 1982. Program je dodáván 

ve 32bitové I nativní 64bitové verzi. Výkresy jsou ve formátu DWG, popř. jeho otevřená 

textová verze DXF či format DWF. Při vytváření dokumentace byl použit AutoCAD 2019 ve 

studentské verzi [14]. 

 

Obr. 17: Prostředí programu AutoCAD 2019 
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6.2 Hladiny 

Během zpracování výkresů byly založeny jednotlivé hladiny pro přehlednost a lepší 

orientaci ve výkresech (Obr. 18). U každé hladiny byla nastavena barva, tloušťka, typ čáry, 

a zda se daná hladina zobrazí při tisku výkresu či nikoliv. 

 

 

Obr. 18: Hladiny pro půdorys podkroví 

 

6.3 Čáry 

Podle tloušťky a typu čáry rozlišujeme ve výkresech jednotlivé stavební konstrukce. 

Pro kreslení se používají celkem čtyři tloušťky. Tenká čára se využívá především na kreslení 

šraf, kót, značení řezu a zlomu, jedná se tedy o nekonstrukční čáru. Tlustá čára vyjadřuje 

stavební konstrukci v pohledu, řezu, je to čára stavebně konstrukční. Tato čára zobrazuje 

rozhraní a obrys materiálu. Pro obrys konstrukce v řezu se používá velmi tlustá čára, která 

má často také funkci zvýrazňovací. Posledním druhem čáry je grafická, která se používá na 

kreslení zařizovacích předmětů, text kót aj. V digitální podobě je při vytváření jednotlivých 

čar již rozlišen druh čáry, ale správná tloušťka se zobrazí až při tisku.  
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6.4 Kóty 

Kótování je způsob zobrazení vzdálenosti mezi jednotlivými konstrukcemi. Kóty se 

kreslí tenkou čarou. Délkové rozměry se uvádí v milimetrech. Kóty by měly být ve výkresech 

uvedeny tak, aby se potřebný rozměr mohl přečíst přímo a nebylo jej třeba počítat z jiných 

kót (Obr. 19, 20). 

Také byly použity výškové kóty, které se uvádí v metrech. V pohledech či svislém řezu 

se uvádí kóta nad praporkem kótovací značky, popř. může být doplněna pomocnou čárou 

od hrany dané konstrukce. V půdorysech se výškové kóty uvádí do obdélníku kresleného 

tenkou čarou v kótované ploše. 

 

Obr. 3: Kótování okna 

 

 

Obr. 4: Kotování dveří 
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6.5 Situace 

Situace určuje prostorový vztah objektu vzhledem ke svému okolí. Vytváření 

situačního výkresu stanoveno podle ČSN 01 3410 [15] a ČSN 01 3411 [16].  Výkres situace 

byl vytvořen v měřítku 1:200. 

 

6.6 Půdorysy 

Jedná se o hlavní zobrazení stavebních objektů. Vodorovné řezy se vedou cca v 1/3 

výšky podlaží, okenními a dveřními otvory. Obrys svislé konstrukce v řezu se kreslí velmi 

tlustou čarou. Celkem byly vyhotoveny čtyři půdorysy v měřítku 1:50. Vytváření půdorysů 

bylo dle normy ČSN 01 3420 [19]. 

 

6.7 Pohledy 

Pohledy na průčelí objektu a jiné části objektu se zobrazují a označují podle ČSN EN 

ISO 5456-2 [17] a ČSN ISO 128-30 [18]. Názvy jednotlivých pohledů byly určeny podle 

světových stran, na které je daná fasáda otočena. Celkem bylo vyhotoveno 7 pohledů 

v měřítku 1:50. Jižní pohled fasády zobrazuje průčelí obou objektů propojených zděnou 

bránou s dřevěnými vraty. 

 

6.8 Řezy 

Svislý řez je doplňkový výkres k půdorysnému podlaží, prochází objektem v takovém 

místě, aby byly zřetelně zobrazeny všechny konstrukce a důležité části. Svislý řez je možno 

podle potřeby zalamovat tak, aby zachytil všechny důležité konstrukce. Zalomením řezu 

však nesmí vzniknout nelogický a nesouvislý obraz. Obdobně jako u půdorysného řezu, 

obrys hmoty v řezu se kreslí velmi tlustou čarou. Výkresy svislých řezů byly vyhotoveny 

v měřítku 1:50. 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměření skutečného stavu a vytvoření 

dokumentace objektu s č.p. 10 nacházejícím se v obci Podivice. Prvním krokem bylo 

provedení rekognoskace terénu zájmového území a vytvoření měřických náčrtů. V dané 

oblasti byla následně vytvořena pomocná měřická síť. Souřadnice pomocných bodů byly 

zaměřeny pomocí GNSS přijímače CHC X900+ dvojím nezávislým měřením. Podrobné body 

byly zaměřeny v bezhranolovém režimu pomocí totální stanice Sokkia FX-101 BG a Sokkia 

SET3X. Dále byly některé konstrukce měřeny elektronickým dálkoměrem. Veškeré 

protokoly z měření podrobných bodů a GNSS jsou obsaženy v přílohách. 

Zpracování naměřených dat probíhalo v programu Groma v. 11.0. Po zpracování 

zápisníků byly provedeny výpočty polygonových pořadů a následně pomocí funkce Polární 

metoda dávkou vypočteny souřadnice podrobných bodů. Protokoly o výpočtech jsou 

k dispozici v přílohách.  

Vyhotovení stavebních výkresů probíhalo v programu AutoCAD 2019. Do programu 

byly nahrány vypočtené podrobné body a výkresy byly tvořeny podle měřických náčrtů 

z terénu. Stavební dokumentace obsahuje situační výkres, půdorysy, pohledy a řezy. Tyto 

výkresy jsou součástí příloh. Stavební dokumentace byla tvořena pouze pro akademické 

účely, ale do budoucna by mohla posloužit pro případnou rekonstrukci, a zároveň se jedná 

o jedinou projektovou dokumentaci tohoto objektu. 
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