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Anotácia 

 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypočítať objem kolmej stavebnej jamy rôznymi 

metódami. Na začiatku práce sú všeobecne opísané rôzne postupy výpočtu objemu, napr. 

výpočet objemu z priečnych profilov, výpočet objemu z plošnej nivelácie atď. Následne je 

opísaný vlastný výpočet objemov v programe Atlas DMT a AutoCad. V programe 

AutoCad je objem vypočítaný porovnaním modelu a porovnávacej roviny a z priečnych 

profilov. Pre porovnanie sú priečne profily vedené po 5 metroch a po 10 metroch. 

V programe Atlas DMT je výpočet vykonaný porovnaním dvoch modelov a modelu 

s porovnávacou rovinou. Pre kontrolu je vyhotovený aj rozdielový model, ktorý slúži ku 

kontrole a k prezentácií výsledkov. 

 

Kľúčové slová: AutoCad, Atlas DMT, objem, priečny profil, 3D model 

 

 

Summary 

The aim of my thesis was to calculate the capacity of vertical excavation with different 

methods. At the beginning of the work there are generally described various methods of 

calculating the capacity, for example capacity calculation from cross profiles, capacity 

calculation from grid leveling etc. Consequently, the own calculation of capacities is 

described in the program Atlas DMT and AutoCad. In AutoCAD the capacity is calculated 

by comparing the model and comparative plane and from cross profiles. For comparison, 

cross profiles are kept by 5 meters and by 10 meters. In the program Atlas DMT the 

calculation is made by comparing two models and model with comparative plane. For 

verification the differential model is created, which is used for verification and for 

presentation of results. 

Keywords: AutoCad, Atlas DMT, capacity, cross profile, 3D model 
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Zoznam použitých skratiek 

 

SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba 

RTK – real time kinematic – meranie v reálnom čase 

DMR – digitálny model reliéfu 

TIN – nepravidelná trojuholníková sieť 
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1. ÚVOD 
 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo určenie objemu stavebnej jamy rôznymi 

metódami a porovnanie presnosti jednotlivých metód. Pre určenie objemu stavebnej jamy 

bolo potrebné zameranie pôvodného terénu a zameranie jamy po dokončení výkopových 

prác. Bolo nutné vykonať polohové aj výškové zameranie podrobných bodov v danej 

lokalite pomocou totálnej stanice Leica TS06. Podrobné meranie bolo vykonané z bodov 

bodového poľa, ktoré boli zamerané prístrojom Leica Viva v SKPOS metódou RTK. 

Objem stavebnej jamy vypočítame rôznymi metódami, ako sú napr. výpočet objemu 

z profilov v programe AutoCad a Excel a výpočet objemu použitím programu Atlas DMT. 

Jednotlivé metódy si podrobnejšie popíšeme a taktiež vyhotovíme účelovú mapu v danej 

lokalite. 

Nakoniec si zhodnotíme výsledky a určíme rozdiely objemov určených jednotlivými 

metódami.  
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2. VLASTNÉ MERANIE 
 

V tejto kapitole sa zaoberám opisom lokality, v ktorej prebehlo meranie, ďalej 

postupom merania a spracovania údajov, založením bodového poľa a popisom použitých 

prístrojov. 

2.1. Lokalita 
 

Výkopové práce prebehli v meste Žilina na severe Slovenska, konkrétne na 

Košickej ulici v smere na Martin (obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 Lokalita 

 

2.2. Meranie v teréne 
 

Meranie bolo vykonané tachymetrickou metódou z toho dôvodu, že táto metóda 

spĺňa kritéria presnosti pre tento druh merania a je časovo nenáročné. Tachymetrická 

metóda je rýchla meračská metóda, pri ktorej z jedného stanoviska určíme súčasne polohu 

aj výšku bodu zemského povrchu. Je založená na meraní všetkých uhlov a dĺžok.  

 

Obr. 2.2 Tachymetrické určenie bodu 
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Výšky sú určované trigonometricky (obr. 2.2) podľa vzťahu: 

                                                                  ,                                                2.1 

kde HB je výška určovaného bodu, HA je výška stanoviska, hp je výška prístroja, hc je výška 

cieľa a h je prevýšenie, ktoré vypočítame podľa vzťahu:  

                                                                      .                                                 2.2 

Pri trigonometrickom meraní musíme uvažovať aj vplyv refrakcie a zakrivenia Zeme, 

pokiaľ sú dĺžky väčšie než 300 metrov. V našom prípade môžeme tieto vplyvy zanedbať. 

Vplyvy, ako chyba v cielení, chyba v čítaní a pod. sú ovplyvňované hlavne skúsenosťami 

merača a počasím. Tieto chyby sa dajú vylúčiť vhodným postupom merania. 

Pôvodný terén bol zameraný už v roku 2009 pri rekonštrukcií vedenia vysokého napätia 

a pri prekládke plynu. Meranie bolo vykonané totálnou stanicou Leica TCR705.  

2.2.1. Založenie bodového poľa 
   

V danej lokalite sme si pre potreby podrobného merania dočasne stabilizovali body 

5001 – 5003, ktoré tvorili stanoviská. Boli pripojené na pravouhlý súradnicový systém 

Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a na výškový systém Balt po vyrovnaní. 

Určené boli prístrojom Leica Viva v SKPOS metódou RTK (real time kinematic). Bod 

5001 bol stabilizovaný geodetickou kotvou (obr. 2.3) a body 5002 a 5003 boli 

stabilizované nastreľovacími klincami.  

 

Obr. 2.3 Geodetická kotva 
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2.2.2. Rozbor presnosti 
 

Presnosť súradníc môžeme definovať strednými chybami ∆x a ∆y, ktoré 

vypočítame podľa vzorcov dosadením najmenej priaznivých hodnôt. 

                                                                                                  2.3 

                                                                                                 2.4 

                                               
          

      
  
 

  
                                      2.5 

                                               
          

      
  
 

  
                                      2.6 

                                                    √    (       )       ,                                 2.7 

kde ms = 2mm a mσ = 10
cc

. [3] 

Výšková presnosť je daná vzťahom 

                                    √   
     

  (        )  (
 

     

  

   
)
 

                          2.8 

 

kde mHa je stredná odchýlka stanoviska prístroja, mhp je stredná odchýlka výšky stanoviska 

prístroja, ms je stredná odchýlka meranej dĺžky, mz je stredná odchýlka zenitového uhla, z 

je zenitový uhol. 

Po dosadení najmenej priaznivých hodnôt mhp = 2 mm, ms = 2 mm, z = 82,7120
g
, s = 

67,930 m a mz = 6
cc

 je výšková presnosť mH = 2,1 mm. Tieto presnosti sú relatívne. 

Absolútna presnosť by bola navyše s mxy = 20 mm a mH = 50 mm, ktoré sú deklarované 

službou SKPOS. Takže mx,y = 22 mm a mH = 52 mm. 

Absolútna presnosť vstupných bodov pre digitálny model je 

    √       
                                                2.9 

A relatívna presnosť je m3D = 2,9 mm. 

Meračské overovanie výškovej presnosti vrstevníc je dnes už nevyhnutnou zložkou 

topografických prác. Jej výsledky majú niekoľkonásobný význam: sú podkladom 

k stanoveniu kritérií presnosti, informujú užívateľa o kartometrickej hodnote mapy, t.j. 
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s akou presnosťou zistí výšky bodov, sklony terénov, výškové rozdiely atď. Uvedieme si 

dva príklady, ktoré názorne ukazujú význam meračských skúšok presnosti vrstevníc. Je to 

stredná výšková chyba vrstevníc vyjadrená Koppeho rovnicou 

    (       ).                                                 2.10 

Stredná výšková chyba vrstevníc narastá so sklonom terénu, kde a je výšková chyba vo 

vodorovnom teréne, b je polohová chyba v smere spádu a α je sklon terénu.  

Pre prehľadný terén v mierke 1:1000 

    (           ).                                             2.11 

Sklon terénu je cca 5
g
, tak mv je ± 0,510 m.  

Druhý príklad je Raabova rovnica, ktorá lepšie prilieha k štatistickým výsledkom 

geodetických metód a má obecný tvar 

    √   (     )                                               2.12 

Pre mapovanie v mierke 1:1000 v prehľadnom teréne má tvar 

    √      (       )                                         2.13 

Po dosadení do vzorca vypočítame mv = ± 0,415 m. [2] 

2.2.3. Použitý prístroj 
 

Na určenie súradníc bodového poľa 5001 – 5003 bol použitý prístroj Leica Viva. 

Technické parametre: 

Controller CS15 (obr. 2.4) 

Operačný systém: Microsoft Windows CE 6.0 

Procesor: Freescale iMX31 533 MHz ARM jadro  

Displej: 640 x 480 pixel (VGA) farebná dotyková obrazovka s LED podsvietením 

Systémová pamäť: 512 MB DDR SDRAM 

Flash pamäť: 1 GB (nezmazateľná NAND Flash) 

Klávesnica: 
gumová, dotyková, plne podsvietená, 65 kláves, vrátane 12 funkčných  

kláves, QWERTY 

Fotoaparát: integrovaný 2 MP fotoaparát s pevným ohniskom [7] 
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Obr. 2.4 Controller CS15 

 

Anténa GS15 (obr. 2.5) 

Počet kanálov: 120 

Príjem signálov: GPS: L1, L2, L2C, L5  

GLONASS: L1, L2  

Presnosť a spoľahlivosť   

Rýchla statická metóda (fázové meranie): horizontálna: 5 mm + 0,5 ppm (rms) 

vertikálna: 10 mm + 0,5 ppm (rms) 

Kinematická metóda (fázové meranie): horizontálna: 10 mm + 1 ppm (rms) 

vertikálna: 20 mm + 1 ppm (rms) [8] 

  

Obr. 2.5 Anténa GS15 



Bc. Juraj Lednický: Určení objemu kolmé stavební jámy a posouzení přesnosti 
 

2014  7 

Na podrobné meranie bol použitý prístroj Leica TS06 (obr. 2.6). 

 

Obr. 2.6 Leica TS06 

 

Technické parametre: 

Stredná chyba merania uhla: 2“ (0,6 mgon), 3“ (1 mgon), 5“ (1,5 mgon) 

Meranie dĺžok IR (s hranolom)   

Dosah na 1 hranol (GPR1): 3500 m 

Dosah na reflexnú fóliu (60 mm x 60 mm): 250 m 

Stredná chyba merania dĺžok: štandard: 1,5 mm + 2 ppm 

rýchlo: 3 mm + 2 ppm 

tracking: 3 mm + 2 ppm 

Meranie dĺžok RL (bez hranola)   

Maximálny dosah pri 90% reflektivite: FlexPoint: 30 m 

PinPoint – Power: >400 m 

PinPoint – Ultra: >1000 m 

Stredná chyba merania dĺžok: 2 mm + 2 ppm (dosah >500 m: 4 mm + 2 

ppm) 

Všeobecné údaje   

Operačný systém: Windows CE 5.0 Core 

Laserová olovnica: áno, presnosť centrácie 1 mm/1,5 m 

Batéria: Lithium-Ion, výdrž cca 20 hodín [6] 
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3. VYHOTOVENIE ÚČELOVEJ MAPY 
 

V závislosti na obsahu výslednej mapy sa mapy veľkej mierky delia na katastrálne 

a účelové. Účelové mapy tvoria spolu s tematickými mapami kategóriu máp 

s nadštandardným obsahom vzhľadom ku katastrálnej mape. 

Účelová mapa je základná mapa veľkej mierky špeciálneho určenia. Základná mapa 

zobrazuje polohové aj výškové pole, hranice pozemkov s označením druhov pozemkov 

a spôsobe využívania, stavebné objekty, dopravnú sieť, potrubné a elektrické vedenia, 

vodohospodárske stavby, ďalšie predmety polohopisu a popis mapy.  

Účelové mapy vznikli priamym meraním, prípadne odvodením alebo aktualizáciou. 

Zameriavajú sa všetky podrobné body a ďalšie objekty merania, ktoré majú účelový 

charakter. Obsahujú polohové a výškové údaje, ktoré sú potrebné pre určitý účel mapy, 

napr. pre železničnú dopravu, stavebníctvo, vodné hospodárstvo, projekčnú činnosť a pod. 

Delia sa podľa druhu na: 

a) Účelové mapy základného významu 

 Technická mapa mesta (TMM) 

 Základná mapa závodu (ZMZ) 

 Základná mapa diaľnice (ZMD) 

 Základná mapa letiska (ZML) 

 Jednotná železničná mapa (JŽM) 

b) Mapy podzemných priestorov  

 Mapy jaskýň a podzemných chodieb s výnimkou baní a tunelov   

c) Ostatné účelové mapy 

 Mapové podklady pre projektovanie stavieb 

 Mapa sídliska 

 Mapy v lesnom hospodárstve  

 Mapy skutočného vykonania stavby 

 Mapy nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

 Mapy pre dokumentáciu priebehu inžinierskych sietí [1] 

Účelovú mapu meraného územia môžeme vidieť v prílohe A. 
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4. VÝPOČET OBJEMU STAVEBNEJ JAMY 
 

V tejto kapitole si povieme niečo o objeme a o metódach, ktorými sa dá objem 

vypočítať. Najskôr si všeobecne povieme o metóde výpočtu objemu z profilov, potom 

z výsledkov plošnej nivelácie, z DMR, rozdelením na geometrické telesá a z vrstevnicovej 

mapy.  

Nakoniec si popíšeme vlastný výpočet objemu.  

4.1. Metódy výpočtu objemu 
 

S určovaním objemov (kubatúr) zemných prác sa stretávame takmer pri každom 

projektovaní a budovaní stavebných diel. Objemy určujeme rôznymi metódami, ktoré 

rozdeľujeme podľa druhu a rozmerov objektov a podľa geodetických podkladov, ktoré 

máme k dispozícií. Medzi ne patrí výpočet: objemov z profilov, podľa výsledkov plošnej 

nivelácie, z DMR, z vrstevnicovej mapy a rozdelením na geometrické telesá.  

Podkladom výpočtu objemov zemných prác je získanie súradníc bodov terénu, ktoré môžu 

byť zamerané geodetickými metódami, fotogrametricky, skenovaním alebo digitalizáciou. 

Výsledkom merania je určenie súradníc X, Y, Z bodov. Poloha a hustota meraných bodov 

sa volí na základe zložitosti terénu. Body sú merané zo stanoviska, ktoré je pripojené na 

známe body v platnej súradnicovej sústave.   

4.1.1. Výpočet objemu z profilov 
 

Túto metódu aplikujeme hlavne pri líniových stavbách, kde sa striedajú výkopy a 

násypy.  

Po vytýčení osi stavby zameriame terén priečnymi profilmi, ktoré volíme v okrúhlych 

vzdialenostiach a v miestach s nerovnomerným priebehom terénu. Priečne profily môžeme 

získať tiež kartometricky odsunutím z polohopisnej a výškopisnej mapy, do ktorej 

vykreslíme osové body priečnych profilov. Pozdĺž čiar priečnych profilov od osi stavby 

meriame staničenie a výšku napr. priesečnica profilu s jednotlivými vrstevnicami.  

Ak sú plochy určené z jednotlivých priečnych profilov približne rovnako veľké a os 

zemného telesa je priamočiara (obr. 4.1), objem zemného telesa vypočítame podľa rovnice: 

                                                                  
     

 
                                                           4.1 
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kde P1 a P2 sú  profilové plochy a d je vzdialenosť medzi profilovými plochami.  

 

Obr. 4.1 Výpočet objemu z priečnych profilov  

 

Presnejšiu hodnotu objemu určíme Simpsonovým vzorcom: 

                                                         
 

 
(         )                                                 4.2 

kde PS je plocha uprostred a určí sa z rovnice:  

                                                            (
√   √  

 
)
 

                                                         4.3 

Pri určovaní objemu tvarovo pretiahnutých násypových nebo výkopových telies 

s rozličnými priečnymi profilmi v rovnakých odstupoch d môžeme použiť predchádzajúce 

rovnice, alebo použijeme celkový vzťah:  

                                                       
 

 
(          )                                                4.4         

kde PZ je prvá a PK posledná profilová plocha, P∆ je aritmetický priemer z počtu n medzi 

nimi ležiacich profilových plôch. Plochy PZ a PK získame z priečnych profilov, ktoré buď 

zameriame alebo určíme kartometricky odsunutím z polohopisnej mapy. Plochu obrazca 

vymedzenú profilom terénu vypočítame analyticky, planimetricky alebo ju určíme 

z programu. [1]  

4.1.2. Výpočet objemu z výsledkov plošnej nivelácie 
 

Táto metóda sa používa pri plošných stavbách, napr. stavba železničnej stanice, 

stavba letiska a pod. Územie je výškovo zamerané štvorcovou sieťou, alebo sa zameralo 

plošnou niveláciou podľa polohopisu.  

Na okrajoch vzniknutej štvorcovej siete sa zaznamenajú rozdiely výšok pôvodného terénu 

a navrhnuté úpravy hi. Objem celej zemnej úpravy sa určí ako súčet objemov jednotlivých 



Bc. Juraj Lednický: Určení objemu kolmé stavební jámy a posouzení přesnosti 
 

2014  11 

hranolov, ktorých podstava Pi  v metroch štvorcových je známa z rozmerov štvorcovej 

siete (obr. 4.2). [1] 

 

Obr. 4.2 Výpočet objemu z plošnej nivelácie 

 

Objem nad plochou Pi vypočítame podľa rovnice: 

                                                                     
∑ 

 
                                                            4.5 

4.1.3. Výpočet objemu z DMR 
 

Pod pojmom digitálny model reliéfu sa nejedná o vyjadrenie terénu alebo jeho 

modelu súradnicami bodov. Súradnice sú len sprostredkujúcimi veličinami pre digitálny 

model reliéfu.  

DMR je súbor usporiadaných číselných informácií (súradnice y, x, H) o terénnom reliéfe 

uložený v pamäti počítača, doplnený príslušným programovým vybavením na jeho 

využívanie. Pod reliéfom rozumieme zemský povrch vytvorený prírodnými silami alebo 

umelo, bez objektov a javov, ktoré sa na ňom nachádzajú.  

Plocha modelu reliéfu musí byť funkciou dvoch neznámych súradníc – y a x.  Ku každému 

bodu polohopisu je priradená iba jedna výška H. Pri výpočte objemov, zobrazovaní rezov, 

v perspektívnych pohľadoch je možné pracovať s viacerými modelmi naraz. 

Terénnu plochu nemožno priamo matematicky definovať, musí sa generalizovať. 

Vynecháme pre nás nepodstatné podrobnosti a zanedbáme jej drsnosť. Náhrada terénu, 

ktorá vznikla po generalizácií sa nazýva topografická plocha. Túto plochu už môžeme 
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matematicky vyjadriť ako funkciu s dvoma premennými v tvare H = z = f(y,x). Jednotlivé 

body sú zaznamenané v tvare {i y x z k}, kde i je číslo bodu, y, x, z sú súradnice bodu a k je 

kód. [3]  

Výpočet sa vykonáva v celej ploche hlavného modelu alebo v uzavretej oblasti. Výpočtová 

oblasť musí byť súvislá, t.j. nesmie sa skladať z niekoľko samostatných uzavretých 

podoblastí. Porovnávacím modelom môže byť iný model, ktorý zachytáva rovnakú 

záujmovú oblasť, alebo pomocný model, ktorý je vytvorený programom a to zrušením 

vnútorných bodov z hlavného modelu.  

Tam, kde je hlavný terén vyššie než terén porovnávací, sú vypočítané čiastkové hodnoty 

zahrnuté do kladnej časti výsledného objemu a naopak (obr. 4.3). Ak dôjde 

k priestorovému pretnutiu modelových plôch, ich výpočtové hranoly sa rozdelia na oblasť 

kladného a záporného objemu (obr. 4.4). V systémoch Atlas DMT sa od verzie 5 používa 

k výpočtu objemu aj tzv. rozdielový model. Súradnice Z bodov tohto modelu predstavujú 

výškové rozdiely medzi hlavným a porovnávacím modelom alebo porovnávacou rovinou. 

Prvky priesečnice, pokiaľ existujú, sú do modelu zavedené ako špeciálne hrany. Jednotlivé 

aktívne trojuholníky rozdielového modelu sú zároveň základňami výpočtových hranolov. 

Model môže slúžiť ku kontrole a ku grafickej prezentácií výpočtu objemu. [2] 

 

Obr. 4.3 Čiastkové hodnoty 
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Obr. 4.4 Priestorové pretnutie modelových plôch 

 

4.1.4. Výpočet objemu rozdelením na geometrické telesá 
 

Táto metóda je založená na úprave skládky materiálu do tvaru geometrického 

telesa, ktorého rozmery sa odmerajú a potom sa vypočíta objem podľa príslušných 

vzorcov.  

Objem stavebnej jamy s konštantným priečnym profilom môžeme určiť rozložením na 

pravidelné geometrické telesá, pričom sa celkový objem telesa určí súčtom objemov 

jednotlivých telies. [1] 

4.1.5. Výpočet objemu z vrstevnicovej mapy 
 

Táto metóda sa využíva hlavne pri určovaní objemov rozsiahlejších zemných telies. 

Tieto telesá sú akoby rozrezané jednotlivými vrstevnicami v horizontálnej rovine a určujú 

jednotlivé zemné telesá (obr. 4.5). 

 

Obr. 4.5 Vrstevnicové pásy 
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Dokážeme určiť plochy vrstevnicových pásov a následne dokážeme určiť aj objemy 

vrstevnicových pásov. Súčtom objemov dostaneme výsledný objem celého zemného 

telesa.  

Objem jednej vrstvy sa určí podľa vzťahu: 

                                                                   
     

 
                                                          4.6 

alebo presnejšie použitím Simpsonovho vzorca: 

                                                          
 

 
(         )                                                4.7 

kde PS je plocha vymedzená strednou vrstevnicou a h je výška jednej vrstvy.  

Pri výpočte sa môžu vyskytnúť aj malé objemové zvyšky, ktorých výška h je menšia než 

výška vrstvy. Objem zvyšku sa vypočíta podľa približného vzorca: 

                                                                   
  

 
                                                              4.8 

kde Pi je plocha základnice zvyškového telesa a ∆h je rozdiel výšky vrstvy a výšky 

zvyškového telesa. [1] 

4.2. Vlastný výpočet objemov 
 

V tejto kapitole si opíšeme vlastný postup pri výpočtoch objemov v programoch 

AutoCad a Atlas DMT. 

4.2.1. Výpočet z profilov 
 

Princípom výpočtu objemu z priečnych profilov je ich vytvorenie. Priečny profil je 

vlastne kolmý prierez terénom. Zobrazuje základný výškový priebeh terénu v priečnom 

smere. Podkladom pre vytvorenie priečneho profilu sú dĺžkové a výškové hodnoty, ktoré 

získame buď z vrstevnicovej mapy alebo priamym meraním v teréne.  

V mojom prípade som získal dĺžkové a výškové hodnoty z vrstevnicovej mapy. Pre 

porovnanie som mapou viedol rezy po 5 metroch a po 10 metroch. Porovnávacia rovina 

bola pri každom profile 335 metrov.  

Najskôr bolo potrebné vytvoriť rezy vo vrstevnicovej mape pôvodného terénu a potom vo 

vrstevnicovej mape stavebnej jamy. Z dôvodu výpočtu objemov rovnakého územia som si 
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vymedzil rovnakú oblasť pomocou polygónu v oboch vrstevnicových mapách. 

Vrstevnicovú mapu pôvodného terénu aj s rezmi po 5 metroch môžeme vidieť na obr. 4.6 a 

vrstevnicovú mapu pôvodného terénu aj s rezmi po 10 metroch môžeme vidieť na obr. 4.7. 

Vrstevnicové mapy stavebnej jamy sú na obr. 4.8 a 4.9.  

Rezy som vytvoril tak, že počiatok je priesečník čiary rezu s obvodovým polygónom 

a ďalšie body vznikli ako priesečník čiary rezu s vrstevnicami. Odmeral som vzdialenosti 

medzi jednotlivými bodmi a vytvoril som výsledné profily.   

 

Obr. 4.6 Vrstevnicová mapa pôvodného terénu s rezmi po 5 metroch 
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Obr. 4.7 Vrstevnicová mapa pôvodného terénu s rezmi po 10 metroch 

 

Obr. 4.8 Vrstevnicová mapa stavebnej jamy s rezmi po 5 metroch 



Bc. Juraj Lednický: Určení objemu kolmé stavební jámy a posouzení přesnosti 
 

2014  17 

 

Obr. 4.9 Vrstevnicová mapa stavebnej jamy s rezmi po 10 metroch 

 

Nakoniec sa z rezov vytvorili priečne profily, ktoré sú znázornené v prílohe B pre pôvodný 

terén po 10 metroch, v prílohe C pre pôvodný terén po 5 metroch, v prílohe D pre stavebnú 

jamu po 10 metroch a v prílohe E pre stavebnú jamu po 5 metroch. Pre každý priečny 

profil boli vypočítané plochy (príloha F), ktoré keď dosadíme do vzorca 4.2, dostaneme 

objemy jednotlivých telies terénu. Ich súčet tvorí celkový objem pôvodného terénu 

a stavebnej jamy.  

V tabuľkách je vidieť plochy jednotlivých profilov P, strednú plochu PS, objem 

jednotlivých telies V a výsledný objem ∑V. V tabuľke 4.1 je výpočet objemu pôvodného 

terénu z priečnych profilov po 10 metroch a v tabuľke 4.2 je výpočet objemu stavebnej 

jamy z priečnych profilov po 10 metroch. V tabuľke 4.3 môžeme vidieť výsledný objem 

vypočítaný z priečnych profilov po 10 metroch, ktorý je daný ako rozdiel objemu 

pôvodného terénu a stavebnej jamy. Výsledné kubatúry sú zaokrúhlené na celé metre 

kubické.  
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                           Tabuľka 4.1                                                                             Tabuľka 4.2 

Výpočet objemu - pôvodný terén 10m 
 

Výpočet objemu - jama 10m 

  P [m2] Ps V [m3]     P [m2] Ps V [m3] 

Profil 1 289,53     
 

Profil 1 250,46     

Profil 2 307,91 293,98 2955,62 
 

Profil 2 254,68 252,57 2525,70 

Profil 3 315,51 311,30 3114,40 
 

Profil 3 231,32 242,86 2429,05 

Profil 4 323,41 319,06 3191,93 
 

Profil 4 221,48 226,37 2263,82 

Profil 5 325,24 323,97 3240,86 
 

Profil 5 213,57 217,51 2175,17 

Profil 6 327,91 327,07 3269,05 
 

Profil 6 207,54 210,55 2105,51 

Profil 7 325,87 326,79 3268,23 
 

Profil 7 200,97 204,24 2042,48 

Profil 8 317,37 321,44 3215,01 
 

Profil 8 322,49 258,16 2593,47 

  
∑V [m3] 22255 

   
∑V [m3] 16135 

 

Tabuľka 4.3 

Výsledný objem 10m 

  V [m3] V [m3] 

pôvodný 22255 
6120 

jama 16135 

 

V tabuľkách 4.4 a 4.5 môžeme vidieť výpočet objemu pôvodného terénu a stavebnej jamy 

z priečnych profilov po 5 metroch a v tabuľke 4.6 výsledný objem vypočítaný z priečnych 

profilov po 5 metroch. 

                             Tabuľka 4.4                                                                             Tabuľka 4.5 

Výpočet objemu - pôvodný terén 5m 
 

Výpočet objemu - jama 5m 

  P [m2] Ps V [m3] 
 

  P [m2] Ps V [m3] 

Profil 1 289,53     
 

Profil 1 250,46     

Profil 2 307,79 298,59 1493,07 
 

Profil 2 248,19 249,32 1246,63 

Profil 3 307,91 307,85 1539,25 
 

Profil 3 254,68 251,42 1257,14 

Profil 4 310,75 309,33 1546,64 
 

Profil 4 238,50 246,52 1232,73 

Profil 5 315,51 313,13 1565,63 
 

Profil 5 231,32 234,89 1174,49 

Profil 6 316,94 316,22 1581,12 
 

Profil 6 228,70 230,01 1150,03 

Profil 7 323,41 320,17 1600,85 
 

Profil 7 221,48 225,08 1125,41 

Profil 8 323,06 323,23 1616,17 
 

Profil 8 215,54 218,50 1092,53 

Profil 9 325,24 324,15 1620,75 
 

Profil 9 213,57 214,56 1072,78 

Profil 10 325,94 325,59 1627,95 
 

Profil 10 211,25 212,41 1062,05 

Profil 11 327,91 326,92 1634,62 
 

Profil 11 207,54 209,39 1046,96 

Profil 12 328,29 328,10 1640,50 
 

Profil 12 195,27 201,36 1006,88 
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Profil 13 325,87 327,08 1635,40 
 

Profil 13 200,97 198,11 990,57 

Profil 14 317,81 321,83 1609,16 
 

Profil 14 280,36 239,02 1197,83 

Profil 15 317,37 317,59 1587,95 
 

Profil 15 322,49 301,06 1505,90 

  
∑V [m3] 22299 

   
∑V [m3] 16162 

  

Tabuľka 4.6 

Výsledný objem 5m 

  V [m3] V [m3] 

pôvodný 22299 
6137 

jama 16162 

 

Rozdiel medzi výpočtami objemov z priečnych profilov po 10 metroch a po 5 metroch 

môžeme vidieť v tabuľke 4.7. 

Tabuľka 4.7 

  V [m3] rozdiel [m3] 

objem 10m 6120 17 
objem 5m 6137 

 

4.2.2. Výpočet z DMR 
 

Program zo vstupných dát, ktorými sú súradnice X, Y a Z, vytvorí digitálnu plochu, 

ktorá je definovaná TIN sieťou. Takže ide o trojuholníkovú sieť, ktorá obsahuje všetky 

vstupné body. Takto vytvorená plocha slúži ako reprezentácia skutočného reliéfu. Miesta, 

kde sa sklon terénu prudko mení, napr. jama alebo výkop, je nutné definovať pomocou 

terénnych hrán.  

Takto vytvorený model je možné využiť nie len k zobrazeniu vrstevníc, ale aj k výpočtu 

kubatúr.  

Body so súradnicami, ktoré som použil na tvorbu modelu pôvodného terénu nájdeme 

v prílohe G a body použité na tvorbu modelu stavebnej jamy môžeme vidieť v prílohe H.  

Pri meraní stavebnej jamy boli zamerané aj body na opornej stene, ktoré sme pre potreby 

tvorby modelu v programe Atlas DMT museli vynechať, z dôvodu znehodnotenia modelu 

(obr. 4.10). 
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Obr. 4.10 Znehodnotenie modelu 

 

V programe AutoCad sme si otvorili všetky body (obr. 4.11) a vymazali sme body terénu. 

Takže nám ostali iba body na opornej stene (obr. 4.12). 

               

                       Obr. 4.11 Všetky body                                      Obr. 4.12 Body na opornej stene 

 

Preto si upravíme pohľad tak, aby sme videli opornú stenu spredu (obr. 4.13). 

 

Obr. 4.13 Pohľad spredu  

 

Pri sklopení pohľadu sa sklopili aj čísla a výšky bodov, čo nám ale nevadí, pretože jasne 

vidíme, ktoré body tvoria hranu opornej steny a ktoré sú na stene (obr. 4.14). 

 

Obr. 4.14 Body na opornej stene 
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Body na stene vymažeme a ostanú nám iba body hornej a spodnej hrany opornej steny, 

s ktorými môžeme bez problémov pracovať v programe Atlas DMT. Jeden bod nám ale 

predsa len chýba a to v mieste, ktoré môžeme vidieť na obrázku 4.15. Je to bod hornej 

hrany opornej steny, ktorý sme si dopočítali pomocou interpolácie.   

 

Obr. 4.15 Chýbajúci bod 

 

Prvým krokom pri tvorbe modelu je jeho generácia. Tento príkaz nájdeme v hlavnom 

menu pod lištou DMT, úlohy nad DMT, operácie s modelom, generácia modelu terénu 

(obr. 4.16).  

 

Obr. 4.16 Generácia modelu terénu 
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Ako model terénu som si určil jeho názov a pridal som súbor s príponou .pbd, čo je vlastne 

zoznam súradníc. Po vygenerovaní modelu sa nám ukáže štatistika modelu, v ktorej 

môžeme vidieť napr. počet bodov, hrán a trojuholníkov, ktoré obsahuje vygenerovaný 

model (obr. 4.17). 

 

Obr. 4.17 Štatistika modelu 

 

Príkazom Založiť aj s pôdorysom, ktorý nájdeme pod lištou DMT, Vložiť model terénu, 

vložíme vygenerovaný model do výkresu. Vykonáme aj test modelu terénu. Aby model 

získal plastický dojem, môže sa použiť funkcia hypsometria. Na výber máme dve 

hypsometrie – plynulá alebo ostrá. Hypsometria je voliteľná farebná škála podľa výšky 

terénu. Model pôvodného terénu aj s hypsometriou môžeme vidieť na obrázku 4.18 a 3D 

pohľad na model pôvodného terénu vidíme na obrázku 4.19. 
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Obr. 4.18 Model pôvodného terénu s hypsometriou 

 

Obr. 4.19 3D pohľad na model pôvodného terénu 

 

Objem v programe Atlas DMT je možné vypočítať k inému digitálnemu modelu alebo 

k zadanej porovnávacej rovine. Funkciu výpočet objemu nájdeme v menu DMT, Úlohy nad 

DMT, výpočty. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom si nastavíme z akých vstupných dát 

a akým spôsobom bude výpočet vykonaný. Ako hlavný model som si určil vygenerovaný 



Bc. Juraj Lednický: Určení objemu kolmé stavební jámy a posouzení přesnosti 
 

2014  24 

model pôvodného terénu a zadal som porovnávaciu rovinu vo výške 335 metrov. 

Vypočítaný objem pôvodného terénu v programe Atlas DMT je 23 152 m
3
 (obr. 4.20).  

 

Obr. 4.20 Výpočet objemu pôvodného terénu 

 

Takým istým spôsobom som postupoval aj pri výpočte objemu stavebnej jamy. Tu bolo ale 

potrebné po vygenerovaní modelu určiť hrany oporného múru. Na obrázku 4.21 je vidieť 

model a vrstevnice bez určenia hrán oporného múru a na obrázku 4.22 model s určenými 

hranami.  
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4.21 Model bez povinných hrán 

 

4.22 Model s povinnými hranami 
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Model stavebnej jamy s hypsometriou vidíme na obrázku 4.23 a 3D pohľad na model 

stavebnej jamy môžeme vidieť na obrázku 4.24.. 

 

Obr. 4.23 Model stavebnej jamy s hypsometriou 

 

Obr. 4.24 3D pohľad na model stavebnej jamy 
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Vypočítaný objem stavebnej jamy je 16 792 m
3
 (obr. 4.25).  

 

Obr. 4.25 Výpočet objemu stavebnej jamy 

 

Výslednú kubatúru, čiže rozdiel objemu pôvodného terénu a stavebnej jamy, môžeme 

vidieť v tabuľke 4.8. 

Tabuľka 4.8 

Výsledný objem Atlas DMT 

  V [m3] V [m3] 

pôvodný 23152 
6360 

jama 16792 

 

Výslednú kubatúru môžeme vypočítať v programe Atlas DMT aj tak, že namiesto 

porovnávacej roviny zadáme porovnávací model (obr. 4.26).  

 

Obr. 4.26 Výpočet objemu s porovnávacím modelom 
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Hlavný model je pôvodný terén a porovnávací model je stavebná jama. Vypočítaná 

kubatúra je 6 358 m
3
 (obr. 4.27). 

 

Obr. 4.27 Výpočet objemu 

 

Okrem protokolu sa ako výstup výpočtu objemu vytvára aj rozdielový model, ktorý slúži 

ku kontrole a ku grafickej prezentácií výpočtu objemu (obr. 4.28). 

 

Obr. 4.28 Rozdielový model s okolitým terénom 
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Ak sa do výpočtu zahrnula iba stavebná jama, bez okolitého terénu, ako to môžeme vidieť 

na obrázku 4.29, tak výsledná kubatúra je 6 400 m
3
. Rozdielový model vidíme na obrázku 

4.30. 

 

Obr. 4.29 Model stavebnej jamy bez okolitého terénu 

 

Obr. 4.30 Rozdielový model bez okolitého terénu 
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4.2.3. Výpočet kubatúry v programe AutoCad vytvorením TIN modelu 
 

V tejto kapitole si popíšeme, ako sa dá vytvoriť model povrchu založenom na 

nepravidelnej trojuholníkovej sieti TIN z importovaných dát bodov.  

Ako prvé si musíme vytvoriť definíciu povrchu a to tak, že si v AutoCade založíme nový 

výkres a príkazom vytvoriť povrch vytvoríme definíciu povrchu (obr. 4.31). Stanovíme si 

parametre povrchu, ako sú názov a štýl. 

 

Obr. 4.31 Vytvorenie povrchu 

 

Definícia povrchu ale neobsahuje žiadne dáta a preto je potrebné importovať súbor bodov 

priamo do definície povrchu a to príkazom súbory bodov (obr. 4.32).  

 

Obr. 4.32 Vloženie súboru bodov 
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Vyberieme odpovedajúci formát súboru (obr. 4.33). 

 

Obr. 4.33 Formát súboru 

 

Dáta bodov sú importované a povrch sa zobrazí vo výkrese (obr. 4.34). 

 

Obr. 4.34 Povrch pôvodného terénu 

 

Výpočet objemu je možný porovnaním dvoch modelov alebo jedného modelu 

a porovnávacej roviny. Musíme si teda vytvoriť nový povrch, do ktorého importujeme 

súbor dát nového povrchu alebo porovnávacej roviny. Postup je rovnaký ako 

v predchádzajúcom prípade.  
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Samotný výpočet spočíva v tom, že si vytvoríme nový povrch a typ zvolíme objem plochy 

povrchu TIN a vyberieme základný povrch a porovnávací povrch (obr. 4.35). 

 

Obr. 4.35 Objem plochy povrchu TIN 

 

Potom vo vlastnostiach povrchu a štatistike nájdeme vypočítaný objem (obr. 4.36). 

 

Obr. 4.36 Objem pôvodného terénu 

 

Postup pri tvorbe modelu povrchu stavebnej jamy je rovnaký, avšak pri stavebnej jame 

musíme zadefinovať povinné hrany oporného múru. Rozdiel medzi modelom bez 

povinných hrán a s povinnými hranami vidíme na obrázku 4.37 a 4.38. 
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             Obr. 4.37 Model bez povinných hrán                          Obr. 4.38 Model s povinnými hranami 

 

Zadefinujeme si porovnávaciu rovinu a vo vlastnostiach povrchu nájdeme vypočítaný 

objem (obr. 4.39). 

 

Obr. 4.39 Objem stavebnej jamy 

 

Výsledný objem, čiže rozdiel objemu pôvodného terénu a stavebnej jamy, môžeme vidieť 

v tabuľke 4.9. 

Tabuľka 4.9 

Výsledný objem AutoCad 

  V [m3] V [m3] 

pôvodný 23115 
6332 

jama 16783 
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Porovnaním modelov pôvodného terénu a stavebnej jamy sme dostali výslednú kubatúru 

v hodnote 6 336 m
3
 (obr. 4.40). 

 

Obr. 4.40 Výsledná kubatúra 
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5. POROVNANIE PRESNOSTI 
 

Presnosť výpočtu kubatúry závisí hlavne od vstupných údajov a na rozstupe 

priečnych profilov.  

Presnosť výpočtu kubatúry z priečnych profilov je tým väčšia, čím je rozstup medzi 

jednotlivými profilmi hustejší. Taktiež aj výpočet pomocou Simsonovho vzorca zvýši 

presnosť výpočtu. V tabuľke 5.1 vidíme rozdiel medzi výpočtom kubatúry z priečnych 

profilov po 5 metroch a po 10 metroch. Kubatúry sú zaokrúhlené na celé metre kubické. 

Tabuľka 5.1 

  V [m3] rozdiel [m3] 

objem 10m 6120 
17 

objem 5m 6137 

 

Pri výpočte kubatúry z digitálneho modelu závisí presnosť od vstupných údajov, ktoré 

môžeme získať napr. priamym meraním v teréne, fotogrametricky alebo aj digitalizáciou, 

čo je najmenej presná metóda. Medzi získavanie údajov priamym meraním v teréne patria 

všetky metódy mapovania polohopisu a výškopisu. Je dôležité, aby sme čo najpresnejšie 

zachytili charakteristické prvky reliéfu. 

Rozdiel výpočtu kubatúry v programe AutoCad môžeme vidieť v tabuľke 5.2. Je to rozdiel 

medzi výpočtom kubatúry porovnaním dvoch modelov a výpočtom kubatúry ako rozdiel 

modelov a porovnávacích rovín.  

Tabuľka 5.2 

  V [m3] rozdiel [m3] 

porovnanie 2 
modelov 

6336 

4 
rozdiel modelu a 
porovnávacej roviny 

6332 

 

Rozdiel výpočtu v programe Atlas DMT vidíme v tabuľke 5.3. V tabuľke je výpočet 

kubatúry porovnaním 2 modelov a výpočet kubatúry ako rozdiel modelov a porovnávacích 

rovín. 



Bc. Juraj Lednický: Určení objemu kolmé stavební jámy a posouzení přesnosti 
 

2014  36 

Tabuľka 5.3 

  V [m3] rozdiel [m3] 

porovnanie 2 
modelov  

6358 

2 
rozdiel modelu a 
porovnávacej roviny 

6360 
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6. ZÁVER 
 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypočítať objem kolmej stavebnej jamy 

rôznymi metódami a ich následne porovnanie. Takmer pri každom projektovaní alebo 

výstavbe stavebných objektov je potrebné určiť objem (kubatúru). Hodnoty objemov sú 

využívané hlavne pri fakturáciách alebo archivácií vyťažených alebo nasypaných objemov 

materiálov. 

Meranie stavebnej jamy bolo vykonané tachymetrickou metódou z toho dôvodu, že táto 

metóda spĺňa kritéria presnosti pre tento druh merania a je časovo nenáročné. Pôvodný 

terén bol zameraný pri rekonštrukcií vedenia vysokého napätia a pri prekládke plynu 

v roku 2009.  

Výpočet som vykonával v programe AutoCad vytvorením priečnych profilov a vytvorením 

modelu povrchu a v programe Atlas DMT vytvorením digitálneho modelu.  

Podľa mňa je najjednoduchší a najpresnejší spôsob výpočtu objemu výpočet v programe 

Atlas DMT, pretože model najlepšie vystihne priebeh terénu a práca s týmto programom 

vôbec nie je zložitá a ani časovo náročná. Presnosť závisí od vstupných údajov. Niektoré 

body model znehodnocujú, ako sme to mohli vidieť aj v našom modely a je potrebné ich 

z modelu odstrániť. K tomuto programu je aj veľmi podrobný manuál, ktorý mi pomohol 

pri mojej práci. Tento manuál sa dá zadarmo stiahnuť na stránke 

www.atlasltd.cz/manualy.html a tiež sa automaticky stiahne aj pri inštalácií programu. 

K mojim výpočtom som potreboval minimum skúseností s týmto programom, ktoré som 

nadobudol pri bakalárskej práci. Tento program má veľa možností, ktoré však vyžadujú 

oveľa viac praktických skúseností. 

AutoCad sa mi javí ako zložitý pre začínajúceho používateľa, avšak pre pokročilého 

používateľa môže byť veľmi nápomocný. Tvorba priečnych profilov je príliš zdĺhavá a 

výpočet nie je príliš presný na rozdiel od výpočtu z digitálneho modelu. Tento program nie 

je bežným programom, ktorý využívajú geodeti. Primárne bol navrhnutý pre stavebné 

inžinierstvo a v geodetickej oblasti sa orientuje tiež predovšetkým na inžiniersku geodéziu.  

Táto téma obohatila moje vedomosti s danou problematikou a nadobudol som nové 

poznatky využitia programov Atlas DMT a AutoCad.  

 

http://www.atlasltd.cz/manualy.html
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