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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Účel 
Pokyny pro tvorbu a provozování DTMM (dále jen Pokyny DTMM) upravují 
pořizování geodetické dokumentace v jednotné datové struktuře pro účely tvorby 
DTMM. Dále definují postupy a pravidla pro provozování DTMM. 

 

2. Obsah a využití 
Pokyny DTMM obsahují datové struktury účelové mapy povrchové situace a 
obecných inženýrských sítí. Datové struktury jednotlivých správců inženýrských 
sítí nejsou součástí těchto Pokynů. Inženýrské sítě mohou být v datovém skladu 
DTMM vedeny ve struktuře daného správce. 

Obsah DTMM je definován v tabulce datové struktury (příloha č. 1 - atributy.xls). 

 

3. Měření dat 

3.1. Obecné podmínky pro mapování 

Bude použit souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Přesnost 
podrobných bodů je vyjádřena základní střední souřadnicovou chybou 
mxy=0,14 m a základní střední chybou výškovou mh=0,12 m (3. třída 
přesnosti). Měřítko mapování je 1:500.  

3.2. Kontrolní body 
Při zaměřování všech druhů staveb je povinnost zaměřit dostatečný počet 
vhodných jednoznačně identických bodů ve stávající DTMM. Pokud budou 
v poloze identických bodů zjištěny odchylky, bude zapracováno novější 
měření. V případě polohové odchylky nad 20 cm je třeba na tuto skutečnost 
upozornit v technické zprávě.  

3.3. Podrobné bodové polohové pole 
Pokud v lokalitě není k dispozici bodové pole požadované přesnosti a 
odpovídající hustoty bodů, zřídí se dočasně stabilizované polohové a výškové 
měřické body. Přesnost dočasně stabilizovaných bodů měřické sítě je 
charakterizována základní střední souřadnicovou chybou mxy=0,06 m a 
základní střední chybou výškovou mh=0,03 m (3. třída přesnosti). 

3.4. Rozsah měření 
Účelová mapa povrchové situace 

Rozsah měření mapových podkladů pro projektovou dokumentaci a rozsah 
zaměření skutečného stavu v terénu se stanoví individuálně na základě 
dohody. 
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Mapa obecných inženýrských sítí 

Zaměřeny musí být všechny charakteristické body potrubí (vedení) tak, aby 
přesně vystihovaly průběh trasy. Je nutné zaměřit všechny lomové body a v 
přímých úsecích nejméně pak body vzdálené maximálně 20 m od sebe. 
 

3.5. Předměty měření 
Měření musí obsahovat objekty dané minimálním obsahem technické mapy 
bez ohledu na původní účel měření (pro projekt, pro účelové mapování, pro 
správce sítí). Maximální náplň měření je dána tabulkou datové struktury 
(příloha č. 1 - atributy.xls). Minimálním obsahem jsou: 

Stavební objekty – budovy, chaty, čekárny, tělovýchovné stavby, telefonní 
budky, výtahy v chodníku, nákladní rampy, schodiště venkovní, trvalý 
propagační objekt, pomníky, ploty, zdi, vstupy na oplocené pozemky a do 
objektů. 

Dopravní infrastruktura – vozovky, chodníky, dopravní značky, zábradlí, 
svodidla, mosty a lávky, osy železničních kolejí a vleček, rozhraní 
zpevněných a nezpevněných ploch, rozhraní rozdílných zpevněných ploch 

Vodohospodářské objekty – vodní toky a vodní plochy (břehová čára), 
staničníky, vodočty, přehrady, hráze, jezy, náhony, stavidla, propustky, 
nábřežní zdi, vodotrysky, fontány, prameny, studny, vodojemy 

Zeleň – význačné jednotlivé stromy, aleje stromů podél komunikací a na 
nábřežích, hranice souvislého porostu 

Technická infrastruktura – povrchové znaky podzemních inženýrských sítí, u 
nových staveb se měří všechny průběhy podzemních sítí. U nadzemních sítí 
se měří vždy průběh silnoproudu, sdělovací vedení a potrubí. Ostatní vedení 
pouze v případě možné identifikace o jaký typ sítě se jedná. 

 

4. Zpracování měřických dat 

4.1. Grafické zpracování 

Grafická část DTMM je udržována v relační prostorové databázi. Změnové 
výkresy vstupující do databáze mohou být pouze ve formátu grafického 
souboru systému Microstation (dále jen DGN) a v souladu s datovou 
strukturou. 

Pro jednotlivé kresebné soubory je předepsán zakládací výkres (příloha č. 2). 
Počátek souřadného systému je nastaven na hodnotu (2147483648, 
2147483648), hlavní jednotky jsou metry, vedlejší jednotky jsou centimetry. 
Zobrazení souřadnic je ve III. kvadrantu kartézského souřadnicového 
systému. 

Pro bodové značky bude použita knihovna buněk (příloha č. 3), pro liniové 
prvky budou použity knihovny uživatelských stylů čar (příloha č. 4). Kresebné 
soubory jsou tvořeny příslušnými barvami z tabulky barev (příloha č. 5). 
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U bodů sítí se rozlišuje, zda se jedná o body měřené na povrchu (po záhozu) 
nebo zda se jedná o body měřené na úrovni sítě (před záhozem). 

Výškopis se vytváří měřením výšky u všech měřených podrobných bodů. 
Vztažný bod výšky musí mít umístění uprostřed dole a souřadnice shodné s 
bodem, ke kterému se výška vztahuje. Výšky se udávají neredukované v 
metrech na dvě desetinná místa. 

U bodů sítí je možné uvést hloubku krytí v popisu relativních výšek popř. 
nadm. výšku vztaženou odečtením hloubky krytí na vrch sítě. U kanalizačních 
šachet se uvádí výška dna případně výška vtoku a výtoku. Vztažný bod všech 
výšek bude umístěn opět na vlastním bodě. Čitelnost je možno uzpůsobit 
doplněním mezer do textu a rotací. Posunování textu není přípustné. 

Výšky bodů v místech nahromadění jsou odsunuty do pomocné vrstvy č. 4 
(nadbytečné výšky) z důvodu čitelnosti mapy. Výšky ponechané ve vrstvě č. 3 
pro vykreslování musí dostatečně vypovídat o výškových poměrech v terénu. 

Popis zahrnuje čísla podrobných bodů, vodních toků, názvy ulic, budov 
(restaurace, ZŠ, MŠ, obchod, atd.) a objektů (bazén, zídka, schody, most 
bet., atd.). Popisné informace se zakreslují také u typů kultur a povrchů. Pro 
typy povrchů, které nemají v knihovně buněk určenou značku, je nutné použít 
popisnou zkratku. Každá plocha bude obsahovat právě jednu popisnou 
zkratku typu povrchu. Vzhledem k tomu, že popisné značky typů povrchů jsou 
nositeli atributů pro příslušnou plochu (je s nimi pracováno při vytváření 
ploch) je nutné zachovat konvenci v jejich značení. 

Popis čísel bodů bude mít umístění vztažného bodu vlevo nahoře v 
souřadnici měřeného bodu. Ostatní popisné informace budou mít umístění 
vztažného bodu textu uprostřed střed. 

Zpracovatel DTMM je povinen spolu s DTMM předat také tyto dokumenty v 
uvedeném formátu: 

a) technická zpráva (*.doc) 

b) seznam souřadnic podrobných bodů (*.txt). Seznam souřadnic bude mít 
následující formát: 

číslo bodu;Y;X;Z;popis měřeného bodu 

c) výkresy (*.dgn) 

4.2. Závazné zkratky typů povrchů 
Závazné zkratky typů povrchů jsou:  

a) zpevněné plochy: n. (nerozlišeno), asf. (asfalt), bet. (beton), dl. (dlažba), 
kostk. (kostky), pan. (panel), št. (štěrk), kam. (kámen) 

b) chodníky: chod.n. (nerozlišeno), chod.asf. (asfalt), chod.bet. (beton), 
chod.dl. (dlažba), chod.kostk. (kostky), chod.pan. (panel), chod.št. (štěrk), 
chod.dř. (dřevo), chod.nezp. (nezpevněno), chod.ant.(antuka),  

c) komunikace: kom.n. (nerozlišeno), kom.asf. (asfalt), kom.bet. (beton), 
kom.dl. (dlažba), kom.kostk. (kostky), kom.pan. (panel), kom.št. (štěrk), 
kom.nezp. (nezpevněno),  
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d) hřiště: hř.n. (nerozlišeno), hř.asf. (asfalt), hř.bet. (beton), hř.tr. (tráva), 
hř.škv. (škvára), hř.št. (štěrk), hř.pís. (písek), hř.ant. (antuka).  

Pro typy povrchů zde neuvedené je přípustné použít popisnou zkratku dle 
uvážení.  

4.3. Tematické rozdělení výkresů 

Výkresy tvořící DTMM jsou tematicky rozděleny: 

a) *_UMPS.dgn – účelová mapa povrchové situace, která obsahuje body 
polohového a výškového pole, polohopis, výškopis a popis. Polohopis 
obsahuje také veškeré povrchové znaky vedení inženýrských sítí.  

b) *_e.dgn, *_s.dgn, *_p.dgn, *_t.dgn, *_v.dgn, *_f.dgn, *_m.dgn, *_k.dgn,  – 
mapy obecných inženýrských sítí, které obsahují průběhy sítí a technologické 
objekty, které nejsou obsahem výkresu *_UMPS.dgn. 

c) *_x.dgn – prvky přebírané ze starších podkladů, popř. měřené s nižší třídou 
přesnosti mapování než 3. Obsahuje prvky povrchové situace. Průběhy sítí 
nejsou obsahem tohoto výkresu. 

Jednotlivé prvky se vykreslují do výkresů dle datové struktury DTMM, kde 
jsou definovány jejich grafické atributy a vrstvy do kterých budou umisťovány 
(viz příloha č. 1). 

Povrchové znaky (jejich skutečná poloha na povrchu) jednotlivých sítí, jejich 
výšky, konstrukční body a popis těchto bodů se zakreslují do výkresu 
*_UMPS.dgn. V případě, že se vytváří zároveň dokumentace dané sítě, 
zakreslují se tyto znaky zároveň do samostatného výkresu sítě dle směrnice 
příslušného správce. Ostatní technologické objekty sítě uložené pod 
povrchem nebo ty, které nejsou obsahem výkresu *_UMPS.dgn se zakreslují 
pouze do výkresu dané sítě a to pouze v případě, že se vytváří dokumentace 
této sítě. 

4.4. Aktualizace výkresů 
Zákres do aktualizačního výkresu se provádí dle následujících pravidel: 

a) zakreslení nových prvků, mazání a modifikace stávajících prvků se 
provádí přímo v aktualizačním výkrese. Za veškeré změny v aktualizačním 
výkrese nese odpovědnost firma provádějící aktualizační změny. 

b) zakreslované prvky je nutno vkládat jako nové, kopírování ze stávajících 
prvků není přípustné. 

c) při zakreslení nového stavu je nutno odmazat v lokalitě stavby objekty, 
které byly v rámci stavby zrušeny, provést opravu objektů, které byly 
změněny a provést zákres všech nových objektů. 

d) při rušení objektů je nutno zároveň odmazat všechny body, které 
charakterizovaly tyto objekty. 

e) pokud nově měřené prvky navazují na stávající prvky v DTMM s výše 
uvedenými přesnostmi, provede se napojení na stávající kresbu. 
V případě, že je tolerance překročena, napojení se neprovádí a tato místa 
se označí do vrstvy 55 v patřičném výkresu. 
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5. Přílohy 
 

příloha č. 1 - datová struktura     atributy_DTMM.xls 

příloha č. 2 - zakládací výkres     DTMMV8.dgn 

příloha č. 3 - knihovny buněk  CSN013411.cel, ELEKTRO.cel, 
KANAL.cel, TEPLO.cel 

příloha č. 4 - knihovny uživatelských stylů čar  UMPS.rsc, SITE.rsc 

příloha č. 5 - tabulka barev      color.tbl 


